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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

äärepoolseimate piirkondade strateegia kohta: kokkuvõte ja arenguperspektiivid
(2008/2010(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 12. septembri 2007. aasta teatist pealkirjaga „Äärepoolseimate 
piirkondade strateegia: kokkuvõte ja arenguperspektiivid” (KOM(2007)0507), 12. mai 
2004. aasta (KOM(2004)0343) ja 23. augusti 2004. aasta (KOM(2004)0543) teatiseid 
äärepoolseimate piirkondade vahelise partnerluse tugevdamise kohta;

– võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 299 lõiget 2 äärepoolseimate piirkondade 
iseärasuste kohta, mis asendatakse pärast Lissaboni lepingu jõustumist artiklitega 299 ja 311a, 
ning artikli 87 lõike 3 punkti a;

– võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 2007. aasta 14. detsembri Brüsseli istungi eesistujariigi 
lõppjärelduste punkti 60;

– võttes arvesse Madeiral 5. oktoobril 2007 alla kirjutatud äärepoolseimate piirkondade juhtide 
XIII konverentsi lõppdeklaratsiooni;

– võttes arvesse oma 2001. ja 2005. aastal vastu võetud resolutsioone äärepoolseimate 
piirkondade kohta;

– võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise- ja 
toiduohutuse komisjoni, tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni, põllumajanduse 
ja maaelu arengu komisjoni, transpordi- ja turismikomisjoni ning kalanduskomisjoni 
arvamusi (A6-0000/2008),

A. arvestades, et Assoori saari, Kanaari saari, Guadeloupe’i, Guajaanat, Madeirat, Martinique’i 
ja Réunioni iseloomustavad ebasoodsate olude püsimine, nende intensiivsus ja 
kumuleerumine, sealhulgas väga suur kaugus Euroopa mandrist, isoleeritus või suletus, 
rasked kliimaolud ja pinnavormid, turgude piiratus;

B. arvestades, et halduslikult ja poliitiliselt Guadeloupe’ist eraldatud Saint-Martin ja Saint-
Barthélemy on nimeliselt loetletud Lissaboni lepinguga muudetud EÜ asutamislepingu 
artiklites 299 ja 311a uute äärepoolseimate piirkondadena;

C. arvestades äärepoolseimate piirkondade majandussüsteemide struktuuri, millele on 
iseloomulik tihe seos põllumajandusega, mis koos teenustega (eelkõige turismiga) on 
majandustegevus, mis kujutab endast väga olulist tööhõiveallikat nendes piirkondades;

D. arvestades, et äärepoolseimate piirkondade vahetu geograafiline keskkond kujutab endast 
väga piiratud turuvõimalust, kuigi äärepoolseimad turud on kõikidele kolmandatele 
naaberriikidele ülimalt atraktiivsed;
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E. arvestades, et äärepoolseimad piirkonnad on täielikus sõltuvuses transpordivahenditest;

F. arvestades, et viimasel kolmel aastal on äärepoolseimaid piirkondi otseselt mõjutanud 
olulised ühenduse reformid, sealhulgas finantsperspektiivid, 2007.–2013. aastate 
regionaalpoliitika, Euroopa Kalandusfond, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond, 
riigiabi, ühine suhkru- ja banaaniturukorraldus, põllumajanduse ja kalanduse POSEId, ning et 
nende arengutega on kõnealustele piirkondadele sageli kaasnenud rasked tagajärjed;

G. arvestades, et Euroopa Liidu poliitika prioriteedid, mis peavad olema vastavuses 
globaliseerumisest tingitud üha raskemate rahvusvaheliste kohustustega, eelkõige WTO ees, 
lähevad mõnikord vastuollu äärepoolseimate piirkondade heaks konkreetselt rakendatud 
meetmetega,

H. arvestades, et äärepoolseimate piirkondade suhteline kaal on tugevasti vähenenud liidus, kus 
liikmete arv on tõusnud 12-lt 27 liikmesriigini;

I. arvestades, et äärepoolseimad piirkonnad on Euroopa jaoks väärtuslikud positsioonid kaugel 
Kariibi mere piirkonna südames Mercosuri naabruses, Aafrika ranniku lähedal India ja 
Atlandi ookeanis, tänu millele võib EL pretendeerida maailma mereruumis esipositsioonile 25 
miljoni km² suuruse majandusvööndiga, mis on rikas igat sorti loodusvarade poolest,

Kokkuvõte tugevama partnerluse kohta äärepoolseimate piirkondadega 

1. tervitab asjaolu, et kolm aastat pärast nii ambitsioonikate dokumentide avaldamist nagu 
teatised äärepoolseimate piirkondade vahelise partnerluse tugevdamise kohta esitab komisjon 
sel teemal uue teatise;

2. nõuab käsitletavate valdkondade suure ulatuse ja asjaomaste poliitikavaldkondade keerukuse 
tõttu, et äärepoolseimate piirkondade üksus säilitataks komisjonis, ning et selle töötajate arvu 
suurendataks oluliselt, et tagada üksusele tema ülesannete täitmiseks hädavajalikud vahendid;

3. märgib, et teatises esitatakse komisjoni tegevuse kohta eriliselt positiivne kokkuvõte, kuigi 
meetmed, mille üle ta heameelt tunneb, vastavad tihti vaid osaliselt äärepoolseimate 
piirkondade vajadustele (eelkõige transpordi ja ligipääsetavuse, uurimistegevuse, kalanduse 
või regionaalkoostöö valdkondades), ning sugugi ei ole viidatud esinenud raskustele ja tehtud 
jõupingutustele, näiteks riigiabikavade pikendamisel;

4. võtab teadmiseks, et struktuurifondide toetus on jätkuvalt suureks abiks äärepoolseimate 
piirkondade arengus; soovib aga, et ühtekuuluvuspoliitikat kombineeritaks koostoime 
suurendamiseks paremini teiste ühenduse poliitikatega; nõuab, et komisjon näitaks üles 
suuremat paindlikkust ja et ta kohandaks oma tegevust üha paremini äärepoolseimate alade 
tegelikkusega;

5. võtab teadmiseks POSEI kavade (põllumajandus ja kalandus) raames ning suhkruroo-, 
rummi- ja banaanitootmise alal saavutatud rahuldavad tulemused; soovib, et võetaks 
tegelikult arvesse rahalisi tagajärgi, mida võivad nendele põllumajandusharudele kaasa tuua 
käimasolevad rahvusvahelised läbirääkimised ja WTO meetmed; pooldab kindlalt 
lähenemisviisi, mille puhul toimub POSEI kavade vaheläbivaatamine ja diferentseeritud 
maksukorralduse hindamine;
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Äärepoolseimate piirkondadega tugevdatud partnerluse küpsuse saavutamise järk

6. avaldab kahetsust, et komisjoni ettepanekud küpsuse saavutamise järgu raames puudutavad 
enamjaolt juba võetud või lõppjärgus olevaid meetmeid (RTE-T, RTE-E, teadusuuringute ja 
tehnoloogiaarenduse 7. raamprogramm, innovatsiooni ja konkurentsivõime raamprogramm 
või regionaalpoliitika); ootab selgitusi, milliseid konkreetseid ja operatiivseid vahendeid 
pakutakse äärepoolseimatele piirkondadele nende võimaluste arendamiseks;

7. tunneb muret selle üle, et komisjon omistab äärepoolseimate aladega seotud ülekulude 
hüvitamise meetodite väljatöötamiseks üha suuremat tähtsust äärepoolseimate piirkondade 
heaks rakendatud ühenduse poliitika ja vahendite hindamisele ja nende piirkondade 
ebasoodsate olude kvantitatiivse mõju prognoosimisele;

8. soovib, et selline suundumus üha aritmeetilisemalt meetmete õigustatust arvesse võtta ei ole 
ettekäändeks osa ELi äärepoolseimatele piirkondadele suunatud poliitika kahtluse alla 
seadmiseks või nende piirkondade institutsioonide ja ettevõtjate heidutamiseks, kui neilt 
nõutakse tingimusi, mida on liiga raske täita;

9. avaldab kahetsust huvipuuduse üle, mida ilmutas esmapilgul kaubanduse peadirektoraat 
majanduskoostöölepingute läbirääkimistel äärepoolseimate piirkondade iseärastustega 
arvestamise suhtes, ja nõuab tungivalt, et komisjon jätkaks asjaomaste äärepoolseimate 
piirkondade huvidega arvestava kompromisslahenduse otsimist AKV riikidega sõlmitavates 
lõplikes lepingutes;

10. soovib, et komisjon tõendaks 2004. aastal lubatud „laiema naabruspoliitika tegevuskava” 
tõelise järjekindluse tagamiseks, et tal on tegelik kavatsus soodustada äärepoolseimate 
piirkondade piirkondlikku integratsiooni;

11. väljendab muret seoses komisjoni kavandatud teatavate meetmetega transpordivaldkonnas, 
eelkõige seoses erivajaduste hindamisega või keskkonna välismõjude arvesse võtmisega; 
kinnitab veel kord äärepoolseimate piirkondade erikohtlemise vajadust seoses selle 
küsimusega, eelkõige osas, mis puutub tsiviillennunduse heitkogustega kauplemise süsteemi 
kaasamisse, et mitte pärssida nende juurdepääsmatuse korvamiseks tehtud jõupingutusi;

12. usub, et ühenduse toetus peab toimima katalüsaatorina tõuke andmiseks äärepoolseimatest 
piirkondadest tippkeskuste arendamiseks, tuginedes sektoritele, mis väärtustavad nende 
eeliseid ja oskusteavet, näiteks jäätmehoolduse, taastuvenergia, üliõpilaste liikuvuse, 
kliimauuringute ning kriisiohje alal;

Arutelu ELi äärepoolseimate piirkondade strateegia tuleviku üle

13. tervitab komisjoni ettevõtmist algatada avalik arutelu äärepoolseimate alade strateegia 
tuleviku teemal, mille tulemused aitavad välja töötada uue ettepaneku aastaks 2009;

14. nõuab aga kindlalt, et see arutelu ei piirduks üksnes nimetatud teemadega (kliimamuutused; 
demograafiline areng ja rändevoogude juhtimine; põllumajandus; merenduspoliitika), isegi 
kui need on ilmselgelt vältimatud;
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15. nõuab tungivalt, et ELi äärepoolseimate piirkondade heaks tehtava poliitika aluseks ja 
nendele aladele komisjoni talituste poolt omistatava tähtsuse sambaks oleva EÜ 
asutamislepingu artikli 299 lõige 2 (edaspidi artiklid 299 ja 311a) võetaks arutelude 
päevakorda, et anda aruteludele nõutav õiguslik, institutsionaalne ja poliitiline tähendus;

16. palub komisjonil olla abiks liikmesriikidele, kes kavandavad rakendada artikli 311a lõike 6 
sillaklauslit;

17. nõuab, et ühenduse toetus äärepoolseimate piirkondade põllumajandusele, millest on juttu 
teistest teemadest põgusamalt, võetaks põhjalikuma vaatluse alla, et jõuda probleemi tuumani, 
milleks on vajadus võtta arengusuunaks iseseisev toimetulek kohalikul tasandil, 
keskkonnamõõtme tähtsus ja majanduskoostöölepingutega kaubanduse avamise mõju arvesse 
võtmine;

18. nõuab, et ei välditaks küsimusi seoses ELi äärepoolseimate piirkondade strateegia ühenduse 
poolse rahastamisega tulevikus ja ääremaisusest tingitud ebasoodsate olude 
kompenseerimisega;

19. soovitab, et kohalike turgude piiratuse ületamise vahendid, toimetulek üha enam 
konkurentsile avatud keskkonnas, raske juurdepääs turustamisvõimalustele Euroopa 
mandriturgudel või nende vastavates geograafilistes piirkondades oleksid prioriteetsed 
aruteluteemad, nagu ka äärepoolseimate piirkondade tegelik osalemine Euroopa 
innovatsioonipoliitikas ja digitaalse lõhe vastases võitluses;

20. on veendunud, et äärepoolseimate piirkondade eriliste tugevate külgedega arvestamine, 
eelkõige nende käsitamine ELi kaugeimate eelpostidena väljaspool Euroopa mandrit, on 
parim strateegia nende piirkondade sisemise ja kestva arengu tagamiseks;

°

° °

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, 
Regioonide Komiteele, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, äärepoolseimate 
piirkondade riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele asutustele ning äärepoolseimate 
piirkondade juhtide konverentsi eesistujale.
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SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Euroopa Liidu äärepoolseimate piirkondade õiguslik tunnustamine, mis on olnud järkjärguline ja 
aegalne, on sätestatud EÜ asutamislepingu artikli 299 lõikes 2.

Assoorid, Kanaari saared, Guadeloupe, Guajaana, Madeira, Martinique ja Réunion võivad oma 
arvukate iseärasuste tõttu eeldada, et ühenduse poliitikat kohandatakse nende Euroopa ruumi 
integreerimise soodustamiseks.
Lissaboni lepingu artiklid 299 ja 311a, millega asendatakse artikli 299 lõige 2, lisavad sellesse 
loetellu Saint-Martini ja Saint-Barthélemy saared, mis on halduslikult ja poliitiliselt 
Guadeloupe’ist eraldatud. Need kaks omavalitsust saavad seega uuteks äärepoolseimateks 
piirkondadeks.
Äärepoolseimate piirkondade probleemid väljuvad aga nende majandus-, sotsiaal- ja 
territoriaalarengu mahajäämuse raamest. See on ka poliitiline väljakutse. Kuna need piirkonnad 
on teadlikult valinud kuulumise lahutamatu osana ELi, ei tohiks nende lootusi petta, kuna nad 
annavad Euroopa Liidule maailmamõõtme ja on liidu eelpostideks teiste majanduse 
suurüksustega.

Käesoleva komisjoni teatise eesmärk on koostada 2004. aastal käivitatud algatuse „tugevdatud 
partnerlus äärepoolseimate piirkondadega” esimene kokkuvõte, täpsustada seni teises, nn 
küpsemisjärgus võetud meetmeid ning valmistada ette arutelu selle strateegia tuleviku teemal.

Kokkuvõte tugevama partnerluse kohta äärepoolseimate piirkondadega 

Komisjon usub, et „tugevdatud partnerluse” esimese järgu kokkuvõte on väga positiivne: 
äärepoolseimate piirkondade heaks on võetud palju ühenduse meetmeid läbivalt ja täiendavalt, 
mis aitavad kaasa nende piirkondade majandusliku ja sotsiaalse olukorra parandamisele.
„Tugevdatud partnerluse” kolm põhitelge (juurdepääsuga seotud puuduste vähendamine, 
konkurentsivõime ja piirkondliku integratsiooni tugevdamine) on endiselt olulised, sest need 
vastavad hästi äärepoolseimate piirkondade prioriteetidele.

Raportöör on omalt poolt seisukohal, et see kokkuvõte on esitatud kas liiga soodsana või siis 
vähemalt osalisena. Saadud tulemus, kuigi lähtub kiiduväärt kavatsustest, on oodatust erinev ja 
teatis ei väljenda kahjuks üldse mõnedes toimikutes nimetatud kohapeal esinevaid raskusi.

Äärepoolseimate piirkondadega tugevdatud partnerluse küpsemise järk

Komisjon usub, et äärepoolseimate piirkondade strateegias on nüüd aeg minna edasi teise, nn 
küpsemisjärku, eelkõige selles osas, mis puutub Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Euroopa 
Arengufondi kooskõlastuspüüdlustesse, äärepoolseimate piirkondade Euroopa teadusruumi 
integreerimisse või ka üldist majandushuvi pakkuvate teenuste kohandamisse kohalike turgude 
vajadustele.
Ta soovib järelikult, et kõiki strateegia valdkondi süvendataks, võttes tarvitusele või rakendades 
umbes kolmkümmend lisameedet.
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Nendest meetmetest kõige pakilisemad on suunised äärepoolseimate piirkondade konkreetsete 
ebasoodsate olude mõju hindamiseks. 

Kui kõik partnerid tunnistavad ääremaisusest tingitud ülekulude hindamise meetodite toetamise 
vajadust, palub raportöör Euroopa Parlamendil selles suhtes valvsaks jääda, et mitte kunstlikult 
nõrgendada meedet, mis on mõeldud äärepoolseimate piirkondade kasuks.
Liiga süsteemsed meetodid ei oleks proportsionaalsed ega võtaks arvesse iga äärepoolseima 
piirkonna eripära, mida ei saa teatud juhtudel mandri Euroopaga võrrelda.
Samuti, kui ühenduse poliitika ja vahendite hindamisele omistatakse üha suuremat tähelepanu ja 
kui see põhineb Euroopa fondide heaperemehelikul juhtimisel, mis on iseenesest mõistetav, ei 
pea selle tagajärjel ELi tegevust oma äärepoolseimate piirkondade heaks üldiselt kahtluse alla 
seadma.
Samuti peavad meetodid selle raames ühtlasi järgima proportsionaalsuse põhimõtet ja mitte 
looma liigseid statistikavahendeid, mis võivad osutuda piiratud otstarbe jaoks liiga kulukaks.

Äärepoolseimate piirkondade strateegia tulevik

Komisjon algatas arutelu strateegia tuleviku üle rõhuasetusega neljal olulisel teemal: 
kliimamuutused, demograafiline areng ja rändevoogude juhtimine, põllumajandus ja ELi 
merenduspoliitika.
Avaliku arutelu tulemused aitavad välja töötada uue teatise äärepoolseimate piirkondadega 
loodud partnerluse tuleviku kohta. Euroopa Parlament vastutab selle eest ja väljendab käesoleva 
raportiga huvi selle arutelu vastu.

Kuigi raportöör tervitab komisjoni algatust, on ta sellegipoolest seisukohal, et valitud teemad ei 
hõlma kõiki äärepoolseimate piirkondade suuremaid mureküsimusi, mis võib pärssida tulevase 
strateegia mõju.
Muu hulgas on raportööri arvates vältimatud aruteluteemad artikli 299 lõike 2 (seejärel Lissaboni 
lepingu artiklite 299 ja 311a) ulatus, traditsioonilise põllumajanduse säilitamine, 
struktuurisektorite, st suhkruroo-suhkru-rummi ja banaani tootmisharude arengu tugevam 
toetamine, riigiabi küsimus, diferentseeritud maksusüsteemide säilitamine, meetmete hindamise 
tingimused, ülekulude kompenseerimine ja tugevate külgede väärtustamine.

Artikli 311a lõikega 6 nähakse ette uus säte, mis võimaldab mõnedel riikidel ja ülemeremaadel ja 
-territooriumidel (ÜMT) saada Euroopa Ülemkogu otsusel äärepoolseimate piirkondade staatuse. 
Raportöör soovib, et komisjon asub asjaomaste liikmesriikidega võimalikult varasemas järgus 
kavandatud muudatusi ette valmistama, et lihtsustada nende omavalitsuste uude staatusesse 
üleminekut.

Järeldus

Käesoleva omaalgatusliku raporti eesmärgid on: äärepoolseimate piirkondade majandusarengu 
tingimuste tagamine ja seeläbi ülemereelanikele tõelise hüvangu kindlustamine, nende ettevõtjate 
ja territooriumide konkurentsivõimelisuse tugevdamine, ning veenmine, et Euroopa tulevik sõltub 
ka nendest kaugetest territooriumidest.

Nii peab kindla kuju võtma mõte, et kehtivaid eeskirju tuleb võimalikult paindlikumaks muuta, 
rakendades äärepoolseimate piirkondade konkreetsete probleemide lahendamiseks kõige 
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sobivamaid vahendeid ja võttes vajadusel kasutusele kõnealuste piirkondade tegelikkusele 
kohandatud erandid, ilma et see ohustaks ühenduse üldisi huve.

Pärast varasemaid struktuurilises arengus järelejõudmise järke peab Euroopa programmide uus 
põlvkond ette valmistama ääremaiste majandussüsteemide avamist nende vajalikule 
mitmekesistamisele, ja mitte piirduma seniste arengusaavutustega, milleni on jõutud suures osas 
tänu Euroopa Liidule.

Äärepoolseimate piirkondade konkreetsete tugevate külgede väärtustamine on ääremaade 
sisemise ja kestva arengu tagamiseks ainus sobilik strateegia: enam ei ole küsimus üksnes 
alalhoidmises, säilitamises ja kaitsmises, vaid nüüd tuleb ligi tõmmata, kaasa kutsuda, koostööd 
teha.
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