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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

syrjäisimpien alueiden tiiviimmästä kumppanuudesta
(2004/2253(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission tiedonannon KOM (2004)0343, annettu 26. toukokuuta 2004, 
syrjäisimpien alueiden tiiviimmästä kumppanuudesta ja komission tiedonannon KOM 
(2004)0543, annettu 23. elokuuta 2004, erityisesti syrjäisimpien alueiden tiiviimmästä
kumppanuudesta: arviointi ja mahdollisuudet sekä sen liitteen (SEC (2004)1030),

– ottaa huomioon prosessin, jonka tarkoituksena on ollut luoda erityinen asema 
syrjäisimmille alueille unionin primaarioikeudessa (EY:n perustamissopimuksen 
299 artiklan 2 kohta) ja tämän aseman merkityksen ja oikeudellisen ulottuvuuden,

– ottaa huomioon syrjäisimpien alueiden tukemiseen tähtäävät yhteisön toimet 
kokonaisuudessaan,

– ottaa huomioon Sevillassa 21.–22. kesäkuuta 2002 pidetyn Eurooppa-neuvoston 
kokouksen päätelmät, jotka olivat vuonna 2004 syrjäisimpien alueiden tiiviimmästä 
kumppanuudesta annettujen komission tiedonantojen perustana,

– ottaa huomioon Espanjan, Ranskan, Portugalin ja syrjäisimpien alueiden allekirjoittaman 
pöytäkirjan toimenpiteistä, jotka perustuvat EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohtaan ja syrjäisimpien alueiden kyseistä pöytäkirjaa koskevaan kannanottoon; 
molemmat asiakirjat lähetettiin komissiolle 2. kesäkuuta 2003,

– ottaa huomioon syrjäisimpien alueiden tiiviimmästä kumppanuudesta annettua komission 
tiedonantoa koskevan syrjäisimpien alueiden presidenttien raportin, joka lähetettiin 
komissiolle 17. kesäkuuta 2004,

– ottaa huomioon Brysselissä 17.–18. kesäkuuta 2004 pidetyn Eurooppa-neuvoston 
kokouksen päätelmien 47 kohdan viimeisen luetelmakohdan,

– ottaa huomioon Ponta Delgadassa 2. syyskuuta 2004 pidetyn syrjäisimpien alueiden 
presidenttien 10. kokouksen päätöslauselman,

– ottaa huomioon alueiden komitean 18. marraskuuta 2004 komission tiedonannosta 
"Syrjäisimpien alueiden tiiviimpi kumppanuus" antaman lausunnon (CR/2004/61) ja sen 
13. joulukuuta 2000 antaman lausunnon EU:n syrjäisimmistä alueista ja 299 artiklan 
täytäntöönpanosta (CR/2000/156),

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon komission tiedonannosta 
aiheesta "Syrjäisimpien alueiden tiiviimpi kumppanuus" (TSK/2005…annettu…) ja sen 
29. toukokuuta 2002 antaman lausunnon aiheesta "Euroopan unionin ulkoalueiden 
tulevaisuudenstrategia" (TSK/2002/682),
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– ottaa huomioon aiemmin antamansa päätöslauselmat ja lausunnot syrjäisimpien alueiden 
asemasta, erityisesti 299 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanotoimia koskevaan komission 
kertomukseen perustuvan päätöslauselman Euroopan unionin syrjäisimmistä alueista1,

– ottaa huomioon 10. helmikuuta 2004 annetun komission tiedonannon neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille "Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen – Politiikan haasteet ja 
rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007–2013" (KOM(2004)0101),

– ottaa huomioon 18. helmikuuta 2004 annetun komission kolmannen edistymisraportin 
taloudellisesta ja sosiaalisesta koheesiosta (KOM(2004)0107), taloudellista ja sosiaalista 
koheesiota koskevasta komission kolmannesta edistymisraportista antamansa 
päätöslauselman 2sekä alueiden komitean 16. heinäkuuta 2004 antaman lausunnon 
taloudellista ja sosiaalista koheesiota koskevasta kolmannesta edistymisraportista 
(CR/2004/120) ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 30. kesäkuuta 2004 antaman 
lausunnon taloudellista ja sosiaalista koheesiota koskevasta komission kolmannesta
edistymisraportista (TSK/2004/962) ja ottaa huomioon myös syrjäisimpien alueiden 
helmikuussa 2002 komissiolle antaman ensimmäisen kannanoton taloudellisen ja 
sosiaalisen koheesion tulevaisuudesta,

– ottaa huomioon 14. heinäkuuta 2004 annetun komission tiedonannon neuvostolle ja 
Euroopan parlamentille "Rahoitusnäkymät 2007–2013" (KOM(2004)0487) ja muut siihen 
liittyvät asiakirjat, sekä sen, että parlamenttiin on perustettu väliaikainen valiokunta, joka 
selvittää unionin budjettivaroja ajanjaksolle 2007–2013 ja ilmaisee kantansa asiasta,

– ottaa huomioon neuvoston asetuksen Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan 
sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä (KOM(2004)0492), 
ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan 
aluekehitysrahastosta (KOM(2004)0495), ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi Euroopan sosiaalirahastosta (KOM(2004)0493) ja ehdotuksen neuvoston 
asetukseksi koheesiorahastosta (KOM(2004)0494),

– ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan maaseudun kehittämisen 
maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 
(KOM(2004)0490/SEC(2004)0931) ja ehdotuksen neuvoston asetukseksi Euroopan 
kalatalousrahastosta (KOM(2004)0497/SEC(2004)0965,

– ottaa huomioon unionin jäsenvaltioiden valtionpäämiesten ja pääministerien 18. kesäkuuta 
2004 tekemän päätöksen Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä,

– ottaa huomioon, että kyseiseen sopimukseen on lisätty uusi koheesiopolitiikan alan 
alueellista koheesiota koskeva pilari,

– ottaa huomioon, että syrjäisimpien alueiden asema on sisällytetty sopimuksen III-424 
artiklaan ja IV-440 artiklan 2 kohtaan;

  
1 EYVL C 197, 12.7.2001, s. 197.
2 Parlamentin hyväksymät tekstit, P5_TA(2004)0368.
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– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen valiokunnan ja kalatalousvaliokunnan lausunnon (A6-0000/2005),

Yleiset huomiot

1. kehottaa komissiota toimimaan käyttäen sille EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdassa annettua aloiteoikeutta, käynnistämään menettelyjä syrjäisimpien alueiden 
tavoitteiden täyttämiseksi joko koheesiopolitiikan tai muiden politiikkojen ja yhteisön 
toimien yhteydessä niiden kehityksen kannalta tärkeillä alueilla (maatalous, kalastus, 
kilpailu ja valtiontuet, yrityspolitiikka, yleishyödylliset taloudelliset palvelut, verotus, 
tullitoimenpiteet, ympäristö, energia, tutkimus ja tekninen kehitys, ammattikoulutus, 
liikenne, Euroopan laajuiset verkot, uusi tieto- ja viestintätekniikka, alueellinen yhteistyö 
jne.);

Rahoitusnäkymät ja koheesiopolitiikka

2. kehottaa komissiota varmistamaan joko lisäkustannusten tasoittamista koskevalla 
erityisohjelmalla tai lähialueita koskevan toimintasuunnitelman yhteydessä tai 
rakennerahastoista saatavan rahoituksen osalta, että yhdenvertaista kohtelua toteutetaan 
edelleen samoin kuin sitä on noudatettu unionissa syrjäisimpiä alueita koskevissa 
toimissa;

3. kehottaa komissiota säilyttämään käynnistettävissä koheesiopolitiikan uudistusta 
koskevissa neuvotteluissa unionin oikeuden taata edelleen ensisijainen tuki syrjäisimmille 
alueille tulevan lähentymistavoitteen yhteydessä ja toimittamaan tukea yhtäläisesti 
syrjäisimmille alueille riippumatta niiden tulotasoista;

4. pyytää, että erityisohjelmille myönnettäviä varoja lisättäisiin ja jaettaisiin niin, ettei 
millekään syrjäisimmälle alueelle aiheudu haittaa;

5. pyytää, että Euroopan alueellisen yhteistyön yhteydessä syrjäisimmille alueille annetaan 
erityisasema, varoja suunnataan erityisesti niille ja että syrjäisimmät alueet voisivat 
osallistua rajat ylittävään yhteistyöhön;

6. pyytää, että lähialueita koskeva toimintasuunnitelma perustuu laajassa mielessä 
läheisyyden käsitteeseen, jotta voidaan varmistaa tuen toimittaminen hankkeille, joihin 
osallistuu sellaisten maiden virastoja, joissa on suuria syrjäisimmiltä alueilta peräisin 
olevia maahanmuuttajien yhteisöjä ja joihin kyseiset alueet ovat läheisessä kosketuksessa;

7. pyytää, että toimintasuunnitelmaa käytettäisiin torjumaan laittomaan maahanmuuttoon 
liittyviä ongelmia, joita vastaan joidenkin syrjäisimpien alueiden on kamppailtava;

Kilpailu ja valtiontuet

8. toivoo alueille suunnattuihin valtiontukiin liittyen, että syrjäisimmät alueet voivat 
edelleen saada toimintatukia ilman vaatimusta tuen alenevasta luonteesta ja ilman 
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aikarajoituksia, ja että tuet voidaan ulottaa kattamaan liikenteen ala; toivoo, että 
syrjäisimmät alueet voivat saada edelleen alkuperäistä investointitukea korkeampia tukia; 
toivoo, että liikenteeseen liittyvä irtain omaisuus sisällytetään tukeen oikeuttaviin 
kustannuksiin alkuperäisen investoinnin osalta ja että syrjäisimmille alueille voidaan 
tulevaisuudessa korvata niille tavaroiden kuljettamisesta unionin markkinoilla 
aiheutuneet lisäkulut;

9. pyytää, että tukea toimitetaan viipymättä syrjäisimmille alueille Euroopan perustuslaista 
tehdyn sopimuksen III-167 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti;

10. pyytää, että erittäin pieniä tukia koskevat säännöt ulotetaan kattamaan liikenteen ala;

11. pyytää, että syrjäisimpien alueiden kalanjalostusala otetaan huomioon tarkistettaessa 
kalastusalan valtiontukia;

Yleistä taloudellista etua koskevat palvelut

12. kehottaa komissiota toimimaan lupauksensa mukaisesti ja perustamaan työryhmän, joka 
tutkii yleistä taloudellista etua koskevien palvelujen tuottamista syrjäisimmillä alueilla ja 
antaa niiden erityispiirteitä ja tarpeita koskevia ehdotuksia julkisten palvelujen 
markkinoiden osalta;

Verotus ja tullitoimenpiteet

13. kehottaa komissiota soveltamaan edelleen erityisiä verotukseen liittyviä toimenpiteitä 
syrjäisimpien alueiden eduksi ja osoittamaan valmiutta ehdottaa muita järjestelyjä niiden 
kehityksen edistämiseksi;

14. kehottaa komissiota osoittamaan valmiutta ottaa huomioon syrjäisimpien alueiden 
pyynnöt, jotka koskevat sellaisten yhteisen tullitariffin mukaisten tullien tilapäistä 
keskeyttämistä, joita kannetaan tuotantoon tarkoitetuista, muista kuin maatalouden 
hyödykkeistä, kalataloustuotteista sekä liiketoimintaan ja teollisuuskäyttöön tarkoitetuista 
tuoduista tuotantohyödykkeistä;

Ympäristö

15. kehottaa komissiota huomioimaan tämän aihealueen myös tulevissa syrjäisimpiä alueita 
koskevissa toimissa, sillä varoja ei ole riittävästi ympäristöalan jatkuvien tarpeiden 
kattamiseksi, erityisesti biologisen monimuotoisuuden suojelun, Natura 2000 -verkon 
toimeenpanon ja jätehuollon suhteen, minkä vuoksi syrjäisimpien alueiden 
ympäristöpolitiikassa on vaikeaa noudattaa yhteisön ympäristöpolitiikan 
perusperiaatteita; kehottaa komissiota toteuttamaan toimia POSEIMA-ohjelman 
ympäristöä koskevan osan suuntaviivojen mukaisesti;

Euroopan laajuiset verkot

16. kehottaa komissiota muotoilemaan uudelleen Euroopan laajuisia verkkoja koskevia 
suuntaviivoja, jotka perustuvat suurimmaksi osaksi selvästi Euroopan mannermaata 
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varten suunnattuihin periaatteisiin ja joissa ei oteta huomioon syrjäisimpiä alueita;

17. kehottaa komissiota käsittelemään Euroopan laajuisiin energiaverkkoihin liittyviä, 
syrjäisimmillä alueilla toteutettavia hankkeita ensisijaisina ja myöntämään niille 
yhteisrahoitusosuuksia, joista on määrätty ensisijaisiksi katsottujen hankkeiden osalta;

18. kehottaa komissiota mahdollistamaan Euroopan laajuisten liikenneverkkojen osalta, että 
syrjäisimpien alueiden satamia ja lentokenttiä rahoitetaan koheesiorahastosta;

Tutkimus ja tekninen kehittäminen

19. kehottaa komissiota toimimaan tutkimusta ja teknistä kehittämistä koskevan kuudennen 
puiteohjelman johdanto-osan 14 kappaleen mukaisesti koskien sekä nykyistä ohjelmaa 
että sitä seuraavaa ohjelmaa; kehottaa komissiota selvittämään tavat, joilla seuraavan 
puiteohjelman yhteydessä myönnetään rahoitusta syrjäisimmillä alueilla, erityisesti 
osaamiskeskuksissa, toteutettaville hankkeille;

20. pyytää, että syrjäisimpien alueiden vuonna 2003 komissiolle toimittama tutkimusta, 
teknistä kehitystä, esittelyä ja innovaatiota koskeva toimintasuunnitelma otetaan 
huomioon;

21. pyytää, että syrjäisimmillä alueilla toteutettavia hankkeita rahoitetaan viidennestä TTK-
puiteohjelmasta ja yhteisrahoitetaan rakennerahastoista;

Liikenne

22. pyytää, että syrjäisimmät alueet sisällytetään yhteisön liikennepolitiikan kaikkiin 
näkökohtiin;

23. pyytää, että yhteisrahoituksella katetaan liikenteen lisäkustannukset ja liikennettä 
kehitetään syrjäisimpien alueiden läheisyydessä varsinkin saattamalla unionin 
ulkopuoliset maat osallisiksi tämän tavoitteen saavuttamisessa;

Loppupäätelmät

24. pitää myönteisenä, että syrjäisimpien alueiden erityisaseman puolustamista edistävät 
elimet ovat luoneet merkittävän kumppanuuden ja lujittaneet sitä ja korostaa komission 
keskeistä asemaa tässä prosessissa, mikä käy ilmi vuonna 2004 annetuista tiedonannoista;

25. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, 
alueiden komitealle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, syrjäisimpien alueiden 
kansallisille, alueellisille ja paikallisille viranomaisille ja syrjäisimpien alueiden 
presidenttien kokouksen puheenjohtajalle.
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PERUSTELUT

Johdanto

Syrjäisimpien alueiden ja maiden, joihin ne kuuluvat, pitkään kestäneet pyrkimykset kyseisten 
alueiden ainutlaatuisen aseman tunnustamiseksi unionin muihin alueisiin nähden saivat 
osakseen arvokasta huomiota, kun syrjäisimpien alueiden asema tunnustettiin lainvoimaisesti 
unionin primaarilainsäädännössä vuonna 1997. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että prosessi 
olisi saatettu päätökseen, sillä syrjäisimmille alueille annetun aseman suomia mahdollisuuksia 
ei ole todella käytetty hyväksi kehittämistarkoituksessa.

Tarkoituksena oli luoda ja toteuttaa suurisuuntaisia, kattavia ja yhteensovitettuja toimia 
kestävän kehityksen edistämiseksi syrjäisimmillä seuduilla, mutta tämä ei ole vielä toteutunut 
käytännössä. Sen sijaan että ryhdytään erillisiin erityistoimiin, jotka joissakin tapauksissa 
toteutetaan kukin erikseen ja rajoitetulla aikavälillä, olisi välttämätöntä suunnitella ja toteuttaa 
kestävän kehityksen malli, johon voisi sisältyä useimpia yhteisön politiikkoja ja toimia.

Olisi käynnistettävä syrjäisimpien alueiden, kyseisten jäsenvaltioiden ja komission 
määrittämiä yhteisiä toimia.

Komissio voi toimia tämän suuntaisesti nykyisen syrjäisimpiä alueita koskevan 
oikeusperustan ansiosta, samoin kuin Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen ansiosta sen 
tultua voimaan. 

Tavoitteena on lieventää luonnollisesta ympäristöstä ja siitä johtuvasta riippuvaisuudesta 
aiheutuvaa maantieteellistä rajoittuneisuutta. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan poliittista 
tahtoa sisällyttää syrjäisimpien alueiden kansalaiset ja elinkeinot koko maanosan kattavaan 
lähestymistapaan, mikä puolestaan tarjoaa alueellista jatkuvuutta, jota fyysisessä mielessä ei 
ole olemassa. Yksi toteuttamistapa on soveltaa Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen 
alueellista koheesiota koskevaa uutta pilaria.

Syrjäisimmät alueet eivät vielä pysty edistymään yksinään, mutta ne pyrkivät tähän 
tulevaisuudessa.

Syrjäisimmät alueet erityistapauksena ja unionin tähänastiset toimet

Syrjäisimmät alueet ovat ainutlaatuisessa asemassa, jota ei tule sekoittaa muihin tilanteisiin. 
Kyse on maantieteellisestä sijainnista johtuvien erityispiirteiden, kyseisten alueiden koon ja 
luonnonolosuhteiden yhdistelmästä. Syrjäinen asema merkitsee kaukaisuutta ja eristyneisyyttä 
ja pääsyyn Euroopan keskeisille alueille tulee aina liittymään esteitä. Syrjäisimmät alueet ovat 
pieniä saarekkeita, joiden pinnanmuodostuksesta johtuvat olosuhteet ja sääolosuhteet ovat 
hankalia. Ne ovat erittäin riippuvaisia pienestä määrästä tuotteita ja tästä syystä haavoittuvia. 
Toinen huomioitava seikka on se, että ne sijaitsevat pääsääntöisesti kehittyvillä aluilla ja 
markkinoilla.

Näiden esteiden pysyvyys ja vakavuus sekä yhteisvaikutukset vaikuttavat kielteisesti 
syrjäisimpien alueiden kehitykseen ja kilpailukykyyn. Tämän vuoksi tuotantoon, toimitusten 
saantiin ja markkinointiin liittyy lisäkustannuksia. Hyödykkeiden tuotanto ja palveluala ovat 
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yksipuolisia, paikalliset markkinat ovat pienimuotoisia, sirpaleisia ja etäisiä. Suurtuotannon 
etuja ja ulkoisia etuja ei ole, taloudet pystyvät vain vaivoin luomaan työpaikkoja, 
infrastruktuurin kustannukset ovat verrattain korkeat ja henkilöillä, tavaroilla ja palveluilla on 
harvoja markkinoillepääsyn mahdollisuuksia. Riippuvuutta lentoliikenteestä ja 
laivakuljetuksista vaikeuttavat niiden entistä korkeammat kustannukset.

Erityisesti rakennerahastojen ja koheesiorahaston yhteydessä, Euroopan investointipankin 
lainojen muodossa tai yhteisön aloitteiden ja tiettyjen yhteisön budjettikohtien kautta 
syrjäisimmille alueille suunnattava yhteisön rahoitustuki on ollut olennaisen tärkeää vaikeassa 
prosessissa, jolla on pyritty elvyttämään ja uudenaikaistamaan alueellista talouselämää ja 
parantamaan elinolosuhteita.

Kuitenkin on vielä tehtävä paljon työtä hartaasti toivotun kestävän kehityksen tason 
saavuttamiseksi.

Vuonna 2004 annetut komission tiedonannot: ensimmäinen askel kohti syrjäisimpien 
alueiden kestävän kehityksen mallia?

Syrjäisimpien alueiden tulevaisuuden kehitysstrategiaan kuuluvat toimet toteutetaan kolmella 
alalla: kilpailukyky, markkinoillepääsy ja toimet muiden esteiden poistamiseksi sekä 
integroiminen ympäröiviin maantieteellisiin alueisiin. Toimet toteutetaan uuden taloudellisen 
ja sosiaalisen koheesiopolitiikan ja muiden yhteisön politiikkojen yhteydessä.

Antaessaan kaksi tiedonantoaan komissio hiukan ennakoi kantaa, joka koskee yleisiä puitteita 
sen määrittämiseksi, voiko jokin alue saada tukea rakennerahastoista, sillä päätös 
tukikelpoisista alueista oli tarkoitus tehdä vasta vuonna 2005.

Lisäkustannusten korvaamista koskevan erityisohjelman, joka liittyy uuteen taloudelliseen ja 
sosiaaliseen koheesiopolitiikkaan ja joka sisällytetään lähentymistavoitteeseen ja jota 
rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta vuosina 2007–2013, tavoitteena on edistää 
markkinoillepääsyä sekä syrjäisimpien alueiden välillä että kunkin alueen sisällä, sillä 
ongelmat ovat suurempia syrjäisimmillä alueilla kuin mannermaalla, ja tukea teollisuuden 
kilpailukykyä. Ohjelman yhteydessä voidaan myöntää toimintatukia lisäkustannusten 
poistamiseksi tietyillä aloilla.

Lisäksi toteutetaan lähialueita koskeva toimintasuunnitelma (yhteistyö muiden syrjäisimpien 
alueiden kanssa ja integroiminen ympäröiviin maantieteellisiin alueisiin), jonka tarkoituksena 
on vahvistaa syrjäisimpien alueiden ja niiden lähialueiden taloudellisia, sosiaalisia ja 
kulttuurillisia yhteyksiä, laajentaa syrjäisimpien alueiden sosioekonomisen ja kulttuurillisen 
vaikutuksen luonnollista ympäristöä ja vähentää esteitä, jotka rajoittavat ympäröivien 
alueiden kanssa käytävän kaupankäynnin mahdollisuuksia (Karibian alueen markkinat, 
Amerikka ja Afrikka sekä AKT-maat). Suunnitelmassa keskitytään kahteen pääalueeseen eli 
toisaalta valtioiden väliseen ja rajat ylittävään yhteistyöhön ja toisaalta tullitoimenpiteisiin.

Yhteisön politiikkojen yhteydessä toteutettava syrjäisimpien alueiden kehitysstrategia kattaa 
toimet, joilla edistetään kilpailukykyä ja kasvua kehittämällä inhimillistä pääomaa, 
yleishyödyllisiä taloudellisia palveluja, innovaatiota, tietoyhteiskuntaa, tutkimusta ja teknistä 
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kehittämistä ja ympäristöasioita, ja jotka liittyvät syrjäisimpien alueiden heikkouksiin 
(koskien markkinoillepääsyä, valtiontukia ja perinteistä maatalous- ja kalataloustuotantoa).

Parlamentin kanta

Parlamentti pitää komission syrjäisimpiä alueita koskevaa strategiaa myönteisenä. Siitä käy 
ilmi, että asioita, jotka todellisuudessa estävät yhtenäisyyden ja integroitumisen unionin 
muihin alueisiin, on harkittu huolellisesti. Komissio tekee selväksi, että uudella taloudellisella 
ja sosiaalisella koheesiopolitiikalla ja muilla yhteisön politiikoilla voidaan saada paljon aikaan 
edellä kuvatun tavoitteen saavuttamiseksi.

Uuden koheesiopolitiikan yhteydessä toteutetaan lisäkustannusten korvaamista koskeva 
erityisohjelma yhdessä lähialueita koskevan toimintasuunnitelman kanssa.

Parlamentti katsoo, että komission tulee vielä tarkistaa erityisohjelmalle myönnettyjä varoja, 
joita ei selvästikään ole riittävästi ja tapaa, jolla ohjelman varoja myönnetään seitsemälle 
syrjäisimmälle alueelle.

Lähialueita koskevan toimintasuunnitelman osalta parlamentti katsoo, että se olisi 
nimenomaisesti mainittava koheesiopolitiikan Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan 
tavoitteen yhteydessä, rahoitus olisi suunnattava tapauskohtaisesti kuten erityisohjelman 
yhteydessä ja mitkään asetetut ehdot eivät voi estää syrjäisimpien alueiden sisällyttämistä 
toimintasuunnitelmaan. Syrjäisimpien alueiden tulee todellisuudessa voida osallistua rajat 
ylittävää yhteistyötä koskeviin hankkeisiin.

Parlamentti katsoo myös, että lähialueita koskevaa toimintasuunnitelmaa (ja siten myös 
koheesiopolitiikan Euroopan alueellista yhteistyötä koskevaa tavoitetta) ja uusia 
naapuruussuhteita koskevaa Euroopan unionin politiikkaa ei tule soveltaa ainoastaan 
syrjäisimpien alueiden integroimiseksi ympäröiviin maantieteellisiin alueisiin vaan myös 
sosioekonomisten ja kulttuurillisten yhteyksien luomiseksi sellaisten maiden kanssa, joissa on 
syrjäisimmiltä alueilta peräisin olevia maahanmuuttajayhteisöjä tai joihin syrjäisimmät alueet 
ovat liitoksissa perinteisessä mielessä (näitä maita ovat mm. Venezuela, Brasilia, Yhdysvallat, 
Etelä-Afrikka, Kanada ja Australia), sillä tämä on eduksi molemmille osapuolille.

Lisäksi parlamentti katsoo, että komission on toimintasuunnitelman yhteydessä käsiteltävä 
laitonta maahanmuuttoa ja joitakin syrjäisimpiä alueita koskevia muita siihen liittyviä 
ongelmia.

Muiden yhteisön politiikkojen osuus tulevassa syrjäisimpiä alueita koskevassa 
kehitysstrategiassa ei valitettavasti vastaa odotuksia ja toimia, joita esitetään komission 
laatimassa kehitysstrategiassa.

Toivomuksena oli, että komissio antaisi innovatiivisia, erityisaloja koskevia ehdotuksia 
muiden politiikkojen yhteydessä etenkin aloilla, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä kilpailukyvyn 
ja kasvun kannalta kuten innovaatio, tietoyhteiskunta, tutkimus ja tekninen kehittäminen 
(viimeksi mainitun alan osalta syrjäisimmät alueet ovat jo toimittaneet komissiolle asiakirjan, 
josta käyvät ilmi niiden pyrkimykset).
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Parlamentti tekee edellä mainittujen seikkojen perusteella sen johtopäätöksen, että komission 
hyvin suunnattua kehitysstrategiaa ei tueta tarvittavalla tavalla yhteisön politiikkojen ja 
toimien yhteydessä tai rahoituksella, jota tarvittaisiin strategian asianmukaista toimeenpanoa 
varten. Tämän vuoksi komission on mentävä pidemmälle kuin mitä se nyt on ehdottanut.

Kun otetaan huomioon yleiset puitteet sen määrittämiseksi, voiko jokin alue saada tukea 
rakennerahastoista, tämänhetkiset neuvottelut rahoitusnäkymistä ja koheesiopolitiikan 
uudistuksesta ovat ratkaisevia syrjäisimpien alueiden tulevaisuuden kannalta, ja tämän vuoksi 
näiden alueiden erityisasemaa on puolustettava ja suojeltava.

Mahdollisuus käyttää koheesiorahastoa tulevaisuudessa Euroopan laajuisten verkkojen 
liikenteen infrastruktuurin alalla syrjäisimpien alueiden satamien ja lentokenttien 
rahoittamiseen on sisällytettävä asiaa koskeviin parhaillaan käsiteltäviin 
lainsäädäntöehdotuksiin. 

Näin ollen parlamentti kehottaa komissiota vastaamaan syrjäisimpien alueiden pyrkimyksiin 
sekä koheesiopolitiikan että muiden politiikkojen, yhteisön toimien ja kyseisten alueiden 
kehityksen kannalta tärkeiden alojen osalta.
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