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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

saarista sekä luonnollisista ja taloudellisista rajoituksista aluepolitiikassa
(2006/2106(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon rakennerahastoja koskevat asetukset vuosiksi 2007–2013,

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2006 tehdyn neuvoston päätöksen yhteisön 
koheesiopolitiikan strategisista suuntaviivoista1,

– ottaa huomioon Sevillassa 21.–22. kesäkuuta 2002 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston 
päätelmät,

– ottaa huomioon 2. syyskuuta 2003 antamansa päätöslauselman rakenteellisesti 
epäsuotuisassa asemassa olevista alueista (saaret, vuoristoalueet, harvaan asutut alueet) 
osana koheesiopolitiikkaa ja sen institutionaalisia näkökohtia2,

– ottaa huomioon alueiden komitean 13. maaliskuuta 2002 antaman lausunnon Euroopan 
unionin saaristoalueiden ongelmista laajentumisen yhteydessä3,

– ottaa huomioon alueiden komitean 7. heinäkuuta 2005 antaman lausunnon alueellisia 
valtiontukia koskevien suuntaviivojen tarkistamisesta4,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön (A6-0000/2006),

A. ottaa huomioon, että Euroopan parlamentti on korostanut useaan otteeseen 
samanaikaisesti useammista haitoista kärsivien saarten ahdinkoa ja painottanut tarvetta 
auttaa niitä näiden vaikeuksien voittamiseksi ja alueellisten erojen vähentämiseksi,

B. ottaa huomioon, että EY:n perustamissopimuksen 158 artiklassa ja Amsterdamin 
sopimuksen julistuksessa saaristoalueista edellytetään, että syrjäisimpien alueiden ja 
saaristoalueiden vaikeudet ja rajoitukset olisi otettava huomioon kaikessa 
asiaankuuluvassa lainsäädännössä,

C. ottaa huomioon, että koheesio on yksi Euroopan unionin päätavoitteista, ja että unioni
pyrkii turvaamaan sopusointuisen kehityksen vähentämällä alueellisia eroja ja poistamalla 
kehityksen esteitä, maantieteelliset ja luonnonolosuhteista johtuvat haittatekijät mukaan 
lukien,

D. ottaa huomioon, että alueellisen koheesion periaatetta on vahvistettu entisestään uusissa 
rakennerahastoasetuksissa 2007–2013 ja se on olennainen osa koheesiopolitiikkaa, joka 
tulisi säilyttää tulevaisuudessakin,

  
1 EUVL L 291, 21.10.2006, s. 11.
2 EUVL C 76 E, 25.3.2004, s. 39.
3 COTER-002 
4 EUVL C 31, 7.2.2006, s. 25.
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1. kehottaa komissiota kiinnittämään erityistä huomiota luonnonhaitoista kärsivien alueiden 
ja etenkin saarten tilanteeseen Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityksen 
seurantaverkon eli ESPON-ohjelman puitteissa;

2. kehottaa komissiota päivittämään edellä ohjelman puitteissa vuoden 2003 tutkimuksista 
saadut tilastolliset tiedot; katsoo, että tulevat toimet olisi suunnattava sellaisten 
tilastollisten indikaattoreiden määrittämiseen, jotka sopivat paremmin antamaan tietoa
näistä alueista ja etenkin alueista, joilla on samanaikaisesti monia vaikeuksia, kuten 
vuoristoalueet ja saaristot; korostaa, että näiden indikaattorien olisi myös mahdollistettava
kyseisten alueiden ja unionin muiden alueiden välisten erojen parempi arviointi;

3. kannattaa eri alojen rajat ylittävää lähestymistapaa yhteisön politiikan alojen toteutuksessa
siten kuin se ilmenee komission vihreässä kirjassa meripolitiikasta ja vaatii, että tämä 
lähestymistapa laajennetaan muihin politiikan aloihin, jotta niissä otettaisiin huomioon 
saaristoalueiden erityisolosuhteet;

4. pyytää komissiota asettamaan monialaisen valiokunnan varmistaakseen, että pysyvästi 
epäedullisessa asemassa olevien alueiden tarpeet otetaan järjestelmällisesti huomioon 
politiikkaa kehitettäessä ja toimenpiteitä toteutettaessa;

5. kehottaa komissiota tutkimaan kaudella 2007–2013 mahdollisuutta sallia pysyvän 
valtiontuen myöntäminen saaristoalueille, joilla elävien yhteisöjen kilpailukykyyn 
polttoaine- ja energiakustannukset vaikuttavat selvästi epäsuotuisasti; katsoo, että
valtiontuen puuttuessa syrjäisimpien alueiden hyväksi perustettu korvausjärjestelmä on 
laajennettava kattamaan kaikki saaristoalueet, jotka eivät ole saarivaltioita tai sisämaan 
saaria;

6. kannustaa saaristoyhteisöjä käyttämään euroalueiden verkostoa tai samankaltaisia 
rakenteita alueiden välisen yhteistyön järjestämiseksi ja hyvien käytäntöjen vaihtamiseksi 
sekä rajat ylittävien hankkeiden kehittämisessä;

7. pyytää komissiota tarkastamaan politiikkaa, jonka mukaan valtiontukea ei myönnetä 
infrastruktuurihankkeille, ottaen huomioon saarten tarve parantaa kuljetusyhteyksiä 
varmistaakseen manneralueiden kanssa tasavertaisen yhtenäismarkkinoille pääsyn;

8. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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1. JOHDANTO:
Unionin kasvaessa ja sen ulkorajojen laajentuessa aina Barentsinmereltä Välimerelle ja Intian 
valtamereltä Atlantille asti saarten tärkeys kaikilla yhteisön politiikan olennaisilla aloilla tulee 
selvästi näkyviin. Kuitenkin huolimatta saarten etulinjan asemasta alueellisen koheesion, 
ulkosuhteiden, rajat ylittävän yhteistyön sekä matkailun ja kulttuurin aloilla, unioni on 
toistaiseksi tehnyt vain harvoja yrityksiä politiikkojensa mukauttamiseksi ja niiden 
erityisvaikeuksien huomioon ottamiseksi, joita monet, elleivät kaikki, saaret kohtaavat 
yrittäessään kilpailla menestyksekkäästi mantereen alueiden kanssa.
Mainitut vaikeudet ovat kahta selvästi erotettavaa tyyppiä: ensinnäkin on vaikeuksia, joiden 
suhteen saaret eroavat toisistaan:
Viiden saaristoalueen1 väkiluku on yli 500 000 henkeä (Sisilia, Sardinia, Kanarian saaret, 
Baleaarit ja Réunion) ja ne edustavat 75 prosenttia Euroopan saarten väestöstä2. Muista 
saarista seitsemän on NUTS III -tason alueita ja kuuden asukasluku on alle 100 000 henkeä. 
Suhteellisella koolla ja maantieteellisellä sijainnilla onkin selvä vaikutus todellisiin 
talouskehitysmahdollisuuksiin sekä siihen, mitä tuotteita voidaan valmistaa ja mihin 
toimintaan voidaan ryhtyä. Paikallisen yhteiskunnan ikäjakaumalla on samoin suora vaikutus
sosiaalikuluihin ja työttömyystilastoihin. Esimerkiksi Réunionin väkiluku on kasvussa ja alle 
15-vuotiaat edustavat 35 prosenttia saaren väestöstä, kun Egeanmeren pohjoisilla saarilla 
25 prosenttia väestöstä on yli 60-vuotiaita. Joidenkin saarten väkiluku on siis kasvussa, kun 
taas toiset, kuten Skotlannin läntiset saaret, kärsivät suuresta väestökadosta. Maantieteellisestä 
sijainnista johtuvat ilmastolliset erot suosivat hyvin erilaisia maataloustuotteita.
Kuinka sitten näin erilaisia piirteitä omaavat saaret voivat katsoa muodostavansa erillisen,
erityistä huomiota tarvitsevien alueiden luokan? Vastaus tähän kysymykseen löytyy niistä 
toisen tyyppisistä vaikeuksista, jotka koskevat suurinta osaa, ellei kaikkia, saaria.
Ohjeellinen luettelo näistä vaikeuksista voisi sisältää seuraavat seikat:

Ø korkeammat hinnat johtuen suljetuista markkinoista ja lisäkuljetuskustannuksista,
Ø alhaiset palkat johtuen siitä, että työnhakijoiden määrä ylittää tarjolla olevien 

työpaikkojen määrän,
Ø yhtenäismarkkinoille pääsyn vaikeus,
Ø raaka-aineiden vähäisyys (usein tuontitavaraa),
Ø suuremmat energiakustannukset,
Ø usein vaikeapääsyinen maasto (vuoristoja),
Ø infrastruktuurien puutteet,
Ø muuttoliike ja maahanmuutto,
Ø rajattu toimialavalikoima (rajoittuu usein maatalouteen, kalastukseen ja matkailuun),
Ø haavoittuvuus matkailuun vaikuttavien ympäristövaarojen suhteen (tsunamit, 

pyörremyrskyt, maanjäristykset, öljyvahingot, alueelliset selkkaukset).

Taloudelliset mullistukset vaikuttavat yleensä voimakkaammin saarten talouksiin kuin 
samasta ongelmasta kärsiviin manneralueisiin. Tämä johtuu siitä, että saarten talouksille on 
ominaista riippuvuus rajatusta määrästä toimialoja, mikä heijastaa niiden resurssien 
vähäisyyttä. Tämän tuloksena saarten kyky reagoida positiivisesti taloudellisiin muutoksiin on 
hyvin rajallinen ja ratkaisu usein katastrofaalinen. Mantereella naapurialueiden työmarkkinat

  
1 saarivaltioita lukuun ottamatta
2 Lähde: Eurisles 
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kompensoivat usein helposti tietyn toimialan taantumisen. Saarilla taas ensisijaisen toimialan 
vaikea kriisi heijastuu työttömyystilastoihin tai johtaa poismuuttoon.
Edelleen, monet jopa korkeasta työttömyysasteesta kärsivät saaret voivat joutua rekrytoimaan 
ulkopuolisia työntekijöitä sellaisia palveluja varten, joita paikallinen väestö ei pysty 
tuottamaan. Lääkäreiden, sairaanhoitajien ja insinöörien on kompensoitava saarelaiselämän 
varjopuolet, muun muassa alhaisemmat palkat, huonommat terveyspalvelut ja 
koulutusmahdollisuudet, muilla eduilla kuten ilmasto, ympäristö ja elämäntapa. Etuja ja 
haittoja punnitessaan mantereen yritykset saattavat olla haluttomia investoimaan saarille
alhaisemmista palkoista tai maan halvemmasta hintatasosta huolimatta, kun ne ottavat 
huomioon yhtenäismarkkinoille pääsystä aiheutuvat lisäkustannukset tai mahdollisuudet 
hyötyä yhteyksistä tutkimuslaitoksiin ja yliopistoihin sekä samanlaisiin tai samankaltaisiin
teollisuudenaloihin.

2. SYRJÄISIMMÄT ALUEET JA MUUT ALUEET:
On erotettava toisistaan saariin yleisesti kohdistuvat toimenpiteet ja syrjäisimpiä alueita 
koskevat toimet. Vuonna 2002 Sevillan Eurooppa-neuvosto1 kehotti Euroopan komissiota 
esittämään yhtenäisen ja kokonaisvaltaisen lähestymistavan syrjäisimpien alueiden 
erityisongelmien käsittelemiseksi (jotka olivat nousseet etualalle Espanjan ja Portugalin 
liittymisen myötä)2. Laajentumista seuranneen rakennepolitiikan tarkistuksen yhteydessä 
komissio hyväksyi kolme ensisijaista toiminta-aluetta, jotka ovat kilpailukyky, 
helppopääsyisyys ja muiden rajoitteiden kompensointi. Uudet asetukset mahdollistavatkin
Euroopan parlamentin tuella interventioiden lisäämisen näiden alueiden hyväksi. Uuden 
299 artiklan 2 kohdan hyväksyminen loi erityisen oikeudellisen kehyksen saarille ja 
syrjäisimmille alueille, joista kuusi on saaria. Toisin kuin syrjäisempien alueiden osalta, 
saarten osalta Amsterdamissa hyväksyttyjä säännöksiä ei ole sovellettu koskaan. 
Vastalauseiden seurauksena Nizzan sopimuksessa vahvistettiin uudelleen tarve 
erityistoimenpiteisiin saaristoalueiden hyväksi "talousarviomäärärahojen puitteissa".
Aluepolitiikan puitteissa tehdyistä ponnisteluista huolimatta saaristoalueiden suhteellinen
asema alueellisen BKT:n luokituksissa ei ole juurikaan muuttunut viimeisten 
kahdenkymmenen vuoden aikana. Jäsenvaltiot ovat yleensä tunnustaneet näiden alueiden 
erityisluonteen, mitä kuvastaa niille myönnetty poliittinen/hallinnollinen asema. Erityisasema 
onkin viidellätoista saaristoalueella.
Jotkin saaristoalueet onnistuivat aluksi neuvottelemaan erityisehtoja niiden emämaan unioniin 
liittymiselle johtuen näiden saarten erityisasemasta niiden emämaiden perustuslaissa. Näin 
kävi monille Ranskan, Tanskan, Hollannin, Espanjan, Portugalin, Suomen tai Britannian 
saarille. Muut saaret, joilla ei ollut tarvittavia oikeudellisia välineitä, eivät voineet vaikuttaa 
neuvotteluihin. Tuloksena ovat suuret erot ja joissakin tapauksissa täysin erilaiset tilanteet
yhden jäsenvaltion sisällä.
Mitä tulee alueellisia valtiontukia koskeviin suuntaviivoihin vuosille 2007–2013, niiden 
monia viittauksia saariin ja etenkin pieniä saaria (asukasmäärä alle 5 000) koskevia
määräyksiä on pidettävä myönteisinä. Toimintatukien alan joustamattomuutta on kuitenkin 
pahoiteltava, ja varsinkin kuljetusten aiheuttamien lisäkustannusten korvaamiseen suunnatun

  
1 21.–22. kesäkuuta 2002
2 Syrjäisestä sijainnista ja saaristoasemasta johtuvia erityisiä valinnaisia toimenpiteitä koskeva POSEI-ohjelma

POSEIDON (1989) POSEICAN (1991)
Maastrichtin sopimuksen julistus yhteisön syrjäisimmistä alueista
Amsterdamin sopimuksen 299(2) artikla.
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toimintatuen suhteen, eritoten siksi, että suuntaviivoissa hyväksytään toimintatuki 
harvaanasutuilla alueilla.

3. EU:N MUUT POLITIIKAT:
A. Kuljetus ja energia: 1990-luvulla aloitettu ilma- ja merikuljetuksen vapauttaminen on 
ratkaisevan tärkeää saarille. Asiaankuuluvassa lainsäädännössä tunnustetaan nimenomaisesti 
saarten erityispiirteet etenkin mitä tulee julkisen palvelun velvoitteisiin sekä määrätään
tarvittaessa tarjouskilpailumenettelystä EU:n tasolla. Saarten organisaatiot kritisoivat
melkoisesti avointa tarjouskilpailua siitä, että se on liian avoin eikä se jätä lainkaan tilaa 
paikallisten toimialojen suojelupolitiikalle1. Vakavampaa kritiikkiä kohdistuu julkisten 
palveluiden alan sopimuksille määrättyyn viiden vuoden rajoitukseen. Tätä pidetään liian 
lyhyenä aikana yritysten investointien takaisin saamiseksi (mutta jälleen kerran, sama pätee 
muuallakin). Sesonkiluonteiset väkiluvun vaihtelut, jotka kasvavat monilla saaristoalueilla, 
edellyttävät kuljetusinfrastruktuurien mittavaa parannusta. Tämä tunnustetaan komission 
vihreässä kirjassa meripolitiikasta ja se oli pääasiallinen näkökohta esitettäessä investointeja
esimerkiksi Palermon lentokenttään.
Energiakustannusten vaihteluilla on suora vaikutus saariin. Tämä on totta ensinnäkin
kuljetuskustannusten osalta, jotka voivat rajoittaa vuosittain saapuvien matkailijoiden määrää, 
mutta myös pk-yritysten tuotantokulujen osalta niiden yrittäessä kilpailla samankaltaisten,
mantereella sijaitsevien yritysten kanssa. Vaikka samat vaihtelut saattavat vaikuttaa myös 
mantereen yrityksiin, negatiivinen kokonaisvaikutus on vähäisempi. Tämän osoittaa se, että 
mantereen energiantuotantolaitokset toimivat yleensä melkein täydellä kapasiteetilla 
12 kuukauden ajan, kun taas saarten voimalaitokset saattavat toimia täydellä kapasiteetillaan 
vain matkailusesongin ajan. Luontaiset edut voivat kuitenkin toisinaan olla näitä näennäisiä 
haittoja tärkeämpiä. Saarten läheisyydessä sijaitsevat energianlähteet, esimerkiksi 
Pohjanmeren öljy, ovatkin olleet viime vuosina merkittävä lisähyöty Orkneyn ja Shetlannin 
saarille.
Saarten luonnollisten etujen hyödyntämismahdollisuus uusiutuvan energian tuottamisessa 
riippuu myös niiden suhteellisista tuuliolosuhteista, merenkäynnistä, auringonvalon määrästä
sekä tuotetun energian mantereelle viennin suhteellisesta helppoudesta ja kustannusten
mataluudesta. Tällaisten järjestelmien kehittämisen etuja arvioitaessa on otettava huomioon,
miten laitos vaikuttaa luonnonkauneuteen alueella, jonne sen asentamista suunnitellaan, sekä 
myötäseuraavat vaikutukset matkailualalla.

B. Matkailu ja kulttuuri: Matkailu on useimpien Euroopan saarten ensisijainen toimiala. 
Matkailulla on välittömiä ja välillisiä vaikutuksia paikalliseen talouteen (rakennusteollisuus, 
infrastruktuuriohjelmat sekä matkailukeskukset, hotellit, ravintolat jne.), mutta myös suora ja 
epäsuora vahingollinen vaikutus ympäristön luonnonvaroihin2 tai palveluihin3. Matkailun 
viimeaikaiset suuntaukset osoittavat, että matkailijat viipyvät lyhyemmän aikaa kaikilla
alueilla. Tämän seurauksena matkakuluista on tullut ensisijainen tekijä matkakohdetta
valittaessa. Kuljetuskustannusten vähentäminen on siksi avaintekijä niiden olosuhteiden
luomisessa, joiden avulla saaristokohteet pysyvät kilpailukykyisinä. Yksi pääasiallinen tekijä, 
joka houkuttelee matkailijoita Euroopan saarille, on niiden kulttuurien moninaisuus. Tämä 
ilmenee niiden mahdollisissa historiallisissa muistomerkeissä ja ainutlaatuisissa 
arkkitehtuurisissa mestariteoksissa, mutta myös elämäntavassa ja ajattelu- tai 

  
1 Samaa kritiikkiä voisi esittää mikä tahansa alue riippumatta sen erityisluonteesta.
2 kuten raikas vesi 
3 Sairaalat etenkin vanhuksille, sähköntuotanto, teleliikenne, lisääntynyt kaupungistuminen, jätehuolto.
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kommunikointitavoissa, joita saarten asukkaat ovat kehittäneet saariston elinpiirin 
aiheuttamien erityisten vaikeuksien ja etujen puitteissa toimimiseen. Tällaisia kulttuurisia 
erityispiirteitä on tietenkin myös monilla mantereen alueilla, mutta saarten ja mantereen 
kulttuurin erot ovat usein voimakkaampia juuri saarten ja mantereen välisen etäisyyden 
vuoksi. On tärkeää suojella tätä erilaisuutta kausiluonteisen matkailun joskus musertavaltakin 
vaikutukselta.
Euroopan väestön yleinen ikääntyminen tuo mukanaan toisen palveluiden kustannuksia
raskauttavan suuntauksen, eli kakkosasuntojen määrän kasvun. Vaikka ne ovat usein hyödyksi 
paikalliselle yhteisölle, sillä niiden rakentaminen ja huolto luovat työpaikkoja, asunnot ovat 
usein eläkeläisten omistamia. Iäkkäiden ihmisten lukumäärän kasvu pienessä yhteisössä lisää 
terveyspalvelujen määrän ja laadun tarpeita. Saaret eivät voi helposti jakaa näitä 
lisäkustannuksia muiden naapuriyhteisöjen kanssa.

C. Ilmastonmuutos: Ilmastonmuutos on suuri uhka koko planeetalle; saaret ovat kuitenkin 
suhteellisen kokonsa, maantieteellisen sijaintinsa ja usein pinnanmuodostuksensa vuoksi 
eturintamassa niiden uhkien suhteen, joita aiheuttavat merenpinnan nousu, tsunamit, meren 
ekosysteemien kato, tulvat, laivaliikenne, vesiviljely sekä meriteknologian hankkeet kuten 
aaltojen ja vuoroveden hyödyntämislaitteistot. Euroopan kosteikoista puolen odotetaan 
katoavan ennen vuotta 2020. Viimeisten kymmenen vuoden aikana rannikoiden suojelun 
menot ovat kasvaneet 33 prosentilla1. Komissio esitti vuonna 2006 tulvien arviointia ja 
hallintaa koskevan direktiiviehdotuksen2, josta aluekehitysvaliokunta antoi lausunnon.

D. Turvallisuus, sisäasiat ja ulkosuhteet: Jos katsotaan, etteivät saaret ole keskeisessä 
asemassa Euroopan ulkorajojen puolustamisessa, ei oteta huomioon historiaa. Fyysisen 
sijaintinsa vuoksi saaret tarjoavat välttämättömiä palveluita emämailleen sekä unionille 
yleensä. Ne takaavatkin manner-Euroopan rajojen yli ulottuvan meri- ja ilmatilan valvonnan.
Tämä on erityisen tärkeää syrjäisimpien alueiden osalta, jotka antavat unionille 
mahdollisuuden avautua muita mantereita ja meriä kohti sekä hyödyntää suuria potentiaalisia 
luonnonvaroja kuten kalastus, öljy tai, jälleen kerran, uusiutuvat energiat.
Monet saaret muodostavat unionin ulkorajan ja niillä on siten merkittävä rooli laittoman 
huume- ja ihmiskaupan sekä rahanpesun torjunnassa. Kaikkein alttiimpien alueiden 
olennaisen taloudellisen, sosiaalisen tai poliittisen perustan heikkeneminen vaikuttaisi 
väistämättä mantereeseen.
E. Laiton maahanmuutto: Laiton maahanmuutto on yksi unionin kohtaamista suurista 
vaikeuksista ja, kuten viime aikoina on nähty, saaret ovat tietenkin tämän ongelman torjunnan
etulinjassa. Lampedusa, Malta, Kanarian saaret ja Kap Verden saaret kaikki kärsivät laittoman 
maahanmuuton taakasta. Espanjan Kanarian saarille on saapunut 10 000 maahanmuuttajaa 
pelkästään tämän vuoden aikana, mikä on kaksinkertainen määrä vuoteen 2005 verrattuna. 
Unioni torjuu tietenkin ongelmaa yhteisen meripartioinnin avulla ja on todettava, että EU:n 
rajojen yhdennetyn valvontajärjestelmän kehityksessä on tapahtunut merkittävää edistystä, 
muun muassa Frontexin3 perustaminen sekä henkilöliikenteen rajanylitystä koskevan yhteisön 
säännöstön laatiminen. Puheenjohtajamaa Suomi on hiljattain ehdottanut EU:n 
rajavalvontastrategian hyväksymistä.
Tämän ongelman käsitteleminen samalla kun taataan ihmisoikeuksien ja ihmisarvon 
periaatteiden asiaankuuluva kunnioitus on kuitenkin valtava rasite asianosaisten saarten 

  
1 Meripolitiikan vihreä kirja: menot ovat nousseet 2,5 miljardista eurosta vuonna 1986 3,2 miljardiin vuonna 
2006. 
2 KOM(2006)0015.
3 Frontex (EU:n ulkorajavalvonnasta vastaava virasto).
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rajallisille resursseille. Vastuu on selvästi ensi sijassa jäsenvaltioilla. Kuten nyttemmin on
tunnustettu, joidenkin jäsenvaltioiden ei kuitenkaan tulisi kantaa kohtuutonta taakkaa vain 
maantieteellisen sijaintinsa johdosta. Espanjan, Italian tai Kreikan ongelma on eurooppalainen 
ongelma, joka vaatii vastauksen yhteisön tasolla. Se edellyttää, kuten komission 
varapuheenjohtaja Franco Frattini on korostanut, "yhteisvastuuta käytännössä" ja tähän
tarvitaan huomattavia resursseja. Näin ollen esittelijä pitää myönteisenä komission päätöstä 
perustaa neljä huomattavia varoja käyttävää rahastoa1, jotka edustavat konkreettisesti
yhteisvastuun käsitettä.

4. TIEDON SAATAVUUS JA MUIDEN INDIKAATTORIEN KUIN BKT:N KÄYTTÄMINEN:
Asukaskohtainen BKT ja työttömyysaste koetaan riittämättömiksi saaristoalueiden 
sosioekonomisen tilanteen mittaamiseen. Näin siksi, että BKT jaotellaan NUTS-luokituksen
pohjalta ja tämä johtaa merkittäviin vääristymiin. Laskutapa ei perustu homogeenisiin 
alueisiin ja se syrjii pienimpiä alueita. Se on myös epäedullinen alueille, joilla on huomattavaa
muuttoliikettä, julkisia varansiirtoja ja yksityisten varojen siirtoja.
Saaret kärsivät suuresta riippuvuudestaan julkisesta sektorista. Yli puolella saarista julkinen 
sektori edustaa yli 25 prosenttia työpaikoista. Tämän seurauksena olennaisten palveluiden 
(terveys, koulutus, kuljetusinfrastruktuuripalvelut) kustannus asukasta kohti on huomattavasti 
suurempi. Vaikka tilanne takaakin tehokkaasti palkkojen ja varallisuuden jakautumisen, sillä 
on taipumusta jarruttaa yksityisen sektorin kehitystä.
Komissio on kuitenkin viimeinkin tunnustanut näiden laskelmien rajoitukset vihreässä 
kirjassaan meripolitiikasta2, jossa todetaan seuraavasti:
"Vaikka BKT:ta käytetään perinteisesti taloudellisen tuotoksen indikaattorina, nykyisin 
tunnustetaan laajalti, ettei BKT:n kasvu itsessään heijasta yhteiskunnallista hyvinvointia."
Teksti jatkuu: "komissio katsoo, että olisi ryhdyttävä kattavaan tutkimukseen, jotta tällaisia 
arvioita3 saataisiin käyttöön".
Aivan viime aikoihin saakka saaristotalouksien arvioinnissa käytettyjen indikaattorien 
riittämättömyyttä on estänyt näkemästä se, että suuri osa niistä on saanut enimmäistukea 
tavoite 1 -alueina. Meneillään oleva laajentuminen ja sen tilastollinen vaikutus ovat kuitenkin 
korostaneet kohdistetumpien tilastollisten indikaattorien tarvetta saaristoalueiden tarpeiden 
mittaamiseksi. Euroopan komissio on ollut tietoinen ongelmasta jo jonkin aikaa ja vuonna 
2003 se teetti useita tutkimuksia luonnonhaitoista kärsivien alueiden tilanteesta. Ikävä kyllä 
muita ponnisteluja ei ole sittemmin tehty tilastollisten tietojen päivittämiseksi tai 
hyödyntämiseksi. Tätä ajatellen esittelijä suosittelee voimakkaasti, että ESPON-ohjelmassa 
kiinnitetään erityistä huomiota luonnollisista rajoituksista kärsivien alueiden ja etenkin saarten 
tilanteeseen. Toiminta voitaisiin suunnata seuraaville aloille:

v Sellaisten tilastollisten indikaattoreiden määrittäminen, jotka soveltuvat paremmin 
tiedon antamiseen näistä alueista ja etenkin alueista, joilla on samanaikaisesti monia 
vaikeuksia, kuten vuoristoalueet ja saaristot;

v Näiden alueiden ja yhteisön muiden alueiden välisten erojen arviointi;

v Yhteisön politiikan vaikutusten tarkkailu paikallisissa talouksissa ja yhteiskunnissa.

5. HALLINTOTAPA:
  

1 Euroopan kotouttamisrahasto, Euroopan palautusrahasto, Euroopan pakolaisrahasto, Euroopan ulkorajarahasto.
2 KOM(2006)0275.
3 Ympäristölliset ja sosioekonomiset tilastot rannikoiden kannalta. Ks. myös komission rannikkoaluepolitiikka.
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Monet kaikkiin EU:n alueisiin vaikuttavat kysymykset vaativat toimintaa monilla hallinnon 
tasoilla, niin kansallisella, alueellisella kuin paikallisellakin. Eristäytyneisyytensä ja rajoitetun 
alueellisen kokonsa vuoksi saarten on kyettävä erityisen nopeaan ja tehokkaaseen toimintaan. 
Tässä suhteessa esittelijä pitää myönteisenä sitä, että Euroopan komissio tunnustaa, ettei
yhteisön politiikkojen toteutuksessa kauan vallinnut alakohtainen lähestymistapa ole 
tyydyttävä, sekä pitää myönteisenä komission meripolitiikan vihreässä kirjassa hyväksyttyä
alojen rajat ylittävää lähestymistapaa.
Näin ollen esittelijä ehdottaa saarista vastaavan puoluerajat ylittävän parlamentaarisen 
työryhmän perustamista. Ryhmä käsittelisi sellaisia kysymyksiä kuin:

• olemassa olevien politiikan alojen parantaminen niitä saaristoalueilla toteutettaessa;
• toiminnan koordinointi lainsäädännöllisten tarkistusten esittämisessä sen takaamiseksi, 

että saarten erityispiirteet otetaan huomioon.

6. VALTIONTUET:
Valtiontuet ovat pääasiallisesti yhteensopimattomia yhtenäismarkkinoiden kanssa. Kuitenkin
jotkin alueet, joilla on kehitystä jarruttavia pysyviä rakenteellisia hankaluuksia, voivat saada 
ja niiden tulisi saada tukea voidakseen kilpailla mantereen menestyksekkäimpien alueiden 
kanssa. Jos haitat ovat pysyviä (karu maasto, etäisyys mantereeseen, 
lisäkuljetuskustannukset), rakennerahastoista myönnetyn rahoitustuen olisi myös oltava 
pysyvää, ei väliaikaista ja tietylle ajanjaksolle sovitettua. Tästä esimerkkinä onkin 
syrjäisimpien alueiden tilanne1. Kunkin saaren, saariryhmän tai kaikkien saarien kohtaamia
erityisvaikeuksia on tarkasteltava tapauskohtaisesti ja ennen kaikkea ottaen huomioon 
kussakin tapauksessa sovellettavan politiikan. Saarten talouksien kannustamista tuettaisiin 
näin ollen tutkimalla mahdollisuuksia myöntää valtiontukea kuljetus- ja energia-aloille, sillä 
viimeaikaisilla energian hintavaihteluilla on ollut epäsuotuisa vaikutus saarten tuotannon 
kilpailukykyyn. Suuntaviivoissa vuosiksi 2007–2013 tunnustetaan tärkeä rooli, joka 
valtiontuella voi olla alueiden auttamisessa pysyvien haittojen aiheuttamien rajoitteiden 
voittamiseksi, sillä varauksella, että se ei vääristä kilpailua. Tässä yhteydessä saarten sijainnin 
merkitys kasvaa ja niiden tukikelpoisuuden edellytykset vahvistuvat. Valtiontukea ei 
kuitenkaan vieläkään voida myöntää suurille infrastruktuurihankkeille huolimatta parlamentin 
esittämästä toiveesta tähän suuntaan. Saarten osalta tarve sallia tällainen apu kuljetusten ja 
yhteyksien parantamiseksi on itsestään selvä.

7. RAJAT YLITTÄVÄ YHTEISTYÖ:
Kuten valiokuntamme tuoreessa mietinnössä euroalueista huomautettiin, suurin osa Euroopan 
saarista on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi EU:n ulkosuhteiden eturintamassa. Kerrankin 
sijainnista on saarille hyötyä, sillä se mahdollistaa saarten täyden osallistumisen rajat 
ylittäviin hankkeisiin sekä unionissa että sen ulkopuolella. Esittelijä katsoo, että euroalueilla 
on tärkeä rooli sekä paikallisissa parhaiden käytäntöjen vaihtohankkeissa että rajat ylittävässä 
yhteistyössä ja ne ovat erityisen hyödyllisiä saarille.

  
1 Ks. suuntaviivojen 30 §.


