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Aihe: Suunniteltu POSEI-ohjelman budjetin leikkaus

Komissio esittää yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) vuosina 2021–2027 koskevassa 
asetusehdotuksessaan (COM(2018)0394) 3,9 prosentin leikkausta POSEI-ohjelman budjettiin. 
Ohjelmalla tuetaan syrjäisimpiä alueita, joilla on erityisiä haasteita, kuten kaukainen sijainti, saaret tai 
vaikeat ilmasto-olosuhteet.

Unionin syrjäisimmillä alueilla on ilmeisiä erityisrajoitteita, kuten etäisyys, hajanaisuus sekä rajalliset ja 
riippuvaiset markkinat. Nämä rajoitteet edellyttävät myönteisiä politiikkatoimia ja investointeja, joiden 
avulla voidaan torjua taloudellista, sosiaalista ja demografista lamaa. Syrjäisimpien alueiden 
kehittämiseen tarkoitetut unionin rakennerahastot tukevat näiden alueiden tuotantosektoria, 
laajentavat julkisten palveluiden kattavuutta ja laatua, parantavat alueiden yhteenliitettävyyttä 
käytettävissä olevan liikenteen avulla ja suojelevat niiden ekosysteemejä sekä perinteistä inhimillistä 
toimintaa. Näin ne ovat keskeisessä asemassa torjuttaessa näiden alueiden eritasoista 
eristyneisyyttä.

Tällainen POSEI-ohjelman budjetin leikkaaminen sekä ehdotetut YMP:n ja koheesiorahastojen 
leikkaukset ovat objektiivisesti tarkastellen vastoin syrjäisimpien alueiden talouksien tarpeita sekä 
niiden kestävyyttä. Se on vastoin näiden alueiden tarvitsemaa strategista kehittämistä.

Komission alkuperäisestä ehdotuksesta huolimatta nykyinen ja edellinen komissio ovat julkaisseet 
useita tiedonantoja, joissa ne ovat ilmaisseet haluavansa perua tämän ehdotuksen ja pitää POSEI-
ohjelman nykyisen rahoituksen ennallaan seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä ja 
siirtymäkauden aikana. Parlamentti ja useat jäsenvaltiot ovat myös ilmaisseet vastustavansa 
leikkauksia.

1. Miten neuvosto arvioi POSEI-ohjelman tämänhetkistä vaikutusta syrjäisimpien alueiden 
talouteen?

2. Kun otetaan huomioon syrjäisimpien alueiden talouksien edelleen jatkuvat merkittävät 
rakenteelliset rajoitteet, voiko neuvosto säilyttää POSEI-ohjelman määrärahat ennallaan tai lisätä 
niitä vuoden 2020 jälkeisellä kaudella sekä vuoden 2021 siirtymäasetuksessa että sen 
jälkeisessä vuoteen 2027 ulottuvassa asetuksessa? Harkitseeko neuvosto mahdollisuutta 
vahvistaa ja laajentaa POSEI-ohjelman kattavuutta?
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