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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

syrjäisimpiä alueita koskevasta strategiasta: saavutukset ja tulevaisuudennäkymät
(2008/2010(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon 12. syyskuuta 2007 annetun komission tiedonannon nimeltä "Syrjäisimpiä 
alueita koskeva strategia: saavutukset ja tulevaisuudennäkymät" (KOM(2007)0507) sekä 
12. toukokuuta 2004 annetun tiedonannon (KOM(2004)0343) ja 23. elokuuta 2004 annetun 
tiedonannon (KOM(2004)0543) nimeltä "Syrjäisimpien alueiden tiiviimpi kumppanuus",

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan, joka koskee 
syrjäisimpien alueiden erityispiirteitä ja joka korvataan Lissabonin sopimuksen voimaantulon 
jälkeen 299 ja 311 a artiklalla, sekä 87 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2007 pidetyssä Eurooppa-neuvoston Brysselin kokouksessa 
annettujen puheenjohtajan päätelmien 60 kohdan,

– ottaa huomioon syrjäisimpien alueiden johtajien kolmannentoista kokouksen 
loppujulkilausuman, joka allekirjoitettiin Madeirassa 5. lokakuuta 2007,

– ottaa huomioon vuosina 2001 ja 2005 antamansa päätöslauselmat syrjäisimmistä alueista,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan, teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan, 
maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan, liikenne- ja matkailuvaliokunnan ja 
kalatalousvaliokunnan lausunnot (A6-0000/2008),

A. katsoo, että Azoreille, Kanariansaarille, Guadeloupelle, Guayanalle, Madeiralle, 
Martiniquelle ja Réunionille ovat ominaisia pysyvät, voimakkaat ja kasautuvat haitat, joita 
ovat muun muassa erittäin pitkä välimatka Euroopan mantereeseen, saaristoluonne tai 
eristyneisyys, vaikea ilmasto ja pinnanmuodostus sekä markkinoiden kapea-alaisuus,

B. katsoo, että Saint Martin ja Saint Barthélemy, jotka ovat hallinnollisesti ja poliittisesti erillään 
Guadeloupesta, luetellaan nimeltä uusina syrjäisimpinä alueina EY:n perustamissopimuksen 
299 ja 311 a artiklassa, sellaisena kuin se on muutettuna Lissabonin sopimuksella,

C. katsoo, että syrjäisimpien alueiden talouksien rakenteelle on ominaista tiivis yhteys 
maatalouteen, joka elinkeinona tarjoaa palvelujen (ja erityisesti matkailun) ohella merkittäviä 
työllistymismahdollisuuksia kyseisillä alueilla,

D. katsoo, että syrjäisimpien alueiden välitön ympäristö tarjoaa vain vähäisiä 
markkinamahdollisuuksia, mutta syrjäisimpien alueiden markkinat houkuttelevat 
suunnattomasti kaikkia niiden naapureina olevia kolmansia maita,

E. katsoo, että syrjäisimmät alueet ovat ehdottoman riippuvaisia liikennevälineistä,
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F. katsoo, että syrjäisimpiin alueisiin ovat vaikuttaneet suoraan kolmen viime vuoden aikana 
toteutetut merkittävät yhteisön uudistukset, jotka ovat koskevat muun muassa 
rahoitusnäkymiä, aluepolitiikkaa 2007–2013, Euroopan kalatalousrahastoa ja Euroopan 
maaseuturahastoa, valtiontukia, sokerin ja banaanin yhteistä markkinajärjestelyä sekä POSEI-
ohjelman maa- ja kalatalousosiota, ja että näistä muutoksista on usein ollut raskaita 
seurauksia kyseisille alueille,

G. katsoo, että unionin poliittiset painopisteet, joiden on oltava yhteneväisiä niiden 
globalisaation asettamien yhä velvoittavampien kansainvälisten sitoumusten kanssa, joita on 
unioni on tehnyt muun muassa WTO:ssa, sotivat toisinaan syrjäisimpien alueiden hyväksi 
toteutettuja erityisiä tukitoimia vastaan,

H. katsoo, että syrjäisimpien alueiden suhteellinen painoarvo on huomattavasti vähentynyt 
unionin jäsenvaltioiden lisäännyttyä 12:sta 27:ään,

I. katsoo, että syrjäisimmät alueet ovat Euroopan tärkeitä asemapaikkoja Karibialla, Mercosur-
maiden naapurissa, Afrikan rannikon edustalla, Intian valtamerellä ja Atlantilla ja että niiden 
avulla EU voi tavoitella maailman tärkeimmän merialueen asemaa, koska sillä on 25 
miljoonaa km2 yksinomaista talousvyöhykettä, jolla esiintyy runsaasti erilaisia luonnonvaroja,

Arvio syrjäisimpien alueiden tiiviimmästä kumppanuudesta

1. on tyytyväinen siihen, että julkaistuaan kolme vuotta sitten syrjäisimpien alueiden tiiviimpää 
kumppanuutta koskevien tiedonantojen kaltaisia kunnianhimoisia poliittisia asiakirjoja 
komissio esittää aiheesta uuden tiedonannon;

2. pyytää, että koska käsiteltävänä on laajoja aihealueita ja monimutkaisia toimintapolitiikkoja, 
syrjäisimmistä alueista vastaava yksikkö säilytetään komissiossa ja yksikön henkilöstöä 
lisätään huomattavasti, jotta se saisi tehtäviensä edellyttämät voimavarat;

3. panee merkille, että tiedonannossa esitetään erityisen myönteinen arviointi komission 
toimista, vaikka useat kiitetyistä toimenpiteistä vastaavat vain osittain syrjäisimpien alueiden 
tarpeisiin (jotka koskevat muun muassa liikennettä, kulkuyhteyksiä, tutkimustoimintaa,
kalastusta tai alueellista yhteistyötä), ja että siinä ei mainita syrjäisimpien alueiden kohtaamia 
vaikeuksia tai niiden toteuttamia toimenpiteitä esimerkiksi valtiontukijärjestelyjen 
uudistamisen yhteydessä;

4. toteaa, että rakennerahastojen tukitoimet auttavat merkittävällä tavalla syrjäisimpiä alueita 
kehittymään; toivoo kuitenkin, että koheesiopolitiikka yhdistetään paremmin yhteisön muihin 
toimintapolitiikkoihin yhteisvaikutusten lisäämiseksi; pyytää komissiota osoittamaan 
toimissaan enemmän joustavuutta ja mukautumaan paremmin syrjäisimpien alueiden 
realiteetteihin;

5. panee merkille POSEI-ohjelmien (maa- ja kalatalousosioiden) sekä sokeriruo'on, rommin ja 
banaanin osalta saavutetut tyydyttävät tulokset; toivoo, että parhaillaan käytävien 
kansainvälisten neuvottelujen ja WTO:n puitteissa aloitettujen toimien mahdolliset 
taloudelliset seuraukset näille maatalouden lohkoille otettaisiin tehokkaasti huomioon; seuraa 
valppaasti POSEI-ohjelmien välitarkistuksen ja muista poikkeavien verojärjestelyjen 
arvioinnin lähestymistä;
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Syrjäisimpien alueiden tiiviimmän kumppanuuden syventämisvaihe

6. pitää valitettavana, että ehdotukset, joita komissio on tehnyt kumppanuuden 
syventämisvaiheesta, koskevat lähinnä jo olemassa olevia tai loppuvaiheessa olevia 
toimenpiteitä (Euroopan laajuisia liikenne- ja energiaverkkoja, tutkimuksen ja teknologian 
kehittämisen seitsemättä puiteohjelmaa, innovaatioita koskevaa puiteohjelmaa sekä 
kilpailukykyä ja aluepolitiikkaa); odottaa saavansa lisäselvitystä niistä konkreettisista 
keinoista ja toimenpiteistä, joita syrjäisimmille alueille on tarjottu niiden mahdollisuuksien 
kehittämistä varten;

7. on huolestunut siitä, että komissio antaa yhä enemmän painoarvoa syrjäisimpien alueiden 
tueksi luotujen yhteisön toimintapolitiikkojen ja työvälineiden arviointikeinoille ja kyseisten 
alueiden haittojen määrällisten vaikutusten arvioinnille kehittääkseen menetelmän syrjäisen 
sijainnin aiheuttamien lisäkustannuksen korvaamiseksi;

8. toivoo, että tätä pyrkimystä ottaa toimenpiteissä huomioon yhä enemmän määrällisiä 
perusteluja ei käytetä syynä, jonka varjolla kyseenalaistetaan osa syrjäisimpiä alueita 
koskevasta EU:n politiikasta, tai keinona lannistaa syrjäisimpien alueiden institutionaalisia ja 
taloudellisia toimijoita asettamalla heille liian vaikeasti täytettäviä ehtoja;

9. pitää valitettavana, että kauppapolitiikan pääosasto näyttää olevan haluton ottamaan 
huomioon syrjäiseen sijaintiin liittyvät erityispiirteet talouskumppanuussopimuksia 
koskevissa neuvotteluissa ja kehottaa komissiota etsimään jatkossakin kompromisseja, jotka 
kunnioittavat asianomaisten syrjäisten alueiden intressejä AKT-maiden kanssa tehtävissä 
lopullisissa sopimuksissa;

10. toivoo, että komissio osoittaa todellakin aikovansa edistää syrjäisimpien alueiden alueellista 
yhdentymistä, jotta vuonna 2004 luvattu "lähialueita koskeva toimintasuunnitelma" saisi 
jämäkkyyttä;

11. on huolestunut eräistä komission ehdottamista liikennepoliittisista toimenpiteistä, varsinkin 
erityistarpeiden arvioinnista, ja ulkoisten ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta; tuo 
jälleen kerran esiin tarpeen kohdella syrjäisimpiä alueita eri tavoin tältä osin ja etenkin siltä 
osin kuin on kyse siviili-ilmailun liittämisestä päästökauppajärjestelmään, jotta syrjäisimpien 
alueiden toimenpiteitä huonojen kulkuyhteyksien aiheuttamien haittojen kompensoimiseksi ei 
asetettaisi kyseenalaisiksi;

12. katsoo, että yhteisön tukitoimien on kannustettava aloitteellisuuteen, jotta syrjäisimmistä 
alueista voisi kehittyä osaamiskeskuksia, jotka tukeutuvat alueiden vahvuuksia ja taitotietoa 
hyödyntäviin aloihin, kuten jätehuoltoon, uusiutuviin energioihin, opiskelijoiden 
liikkuvuuteen, ilmastotutkimukseen ja kriisinhallintaan;



PE400.398v01-00 6/9 PR\702796FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

Keskustelu syrjäisimpiä alueita koskevan unionin strategian tulevaisuudesta

13. kiittää komissiota sen aloitteesta käynnistää syrjäisimpiä alueita koskevan strategian 
tulevaisuutta koskeva keskustelu, joka järjestetään julkisena kuulemisena ja jonka tuloksia 
hyödynnetään ennen vuotta 2009 julkistettavan uuden ehdotuksen laadinnassa;

14. korostaa kuitenkin, ettei keskustelussa saa rajoittua pelkästään jo esiin tuotuihin haasteisiin 
(ilmastonmuutokseen, väestökehitykseen ja muuttoliikkeen hallintaan, maatalouteen ja 
meripolitiikkaan), vaikka kyseiset aiheet ovatkin tärkeitä;

15. kehottaa ottamaan keskustelujen asialistalle EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 
2 kohdan (myöhemmin 299 artiklan ja 311 a artiklan) soveltamisalan, joka on syrjäisimpiä 
alueita koskevan EU:n politiikan perusta ja johon komission yksiköissä suoritettava tarkastelu 
tukeutuu, jotta keskustelua voitaisiin käydä syrjäisimpien alueiden edellyttämässä 
oikeudellisessa, institutionaalisessa ja poliittisessa hengessä;

16. kehottaa komissiota antamaan tukensa niille jäsenvaltioille, jotka harkitsevat 311 a artiklan 
6 kohdan ns. yhdyskäytävälausekkeen täytäntöönpanoa;

17. vaatii, että syrjäisimpien alueiden maataloudelle myönnetty yhteisön tuki, jota käsitellään 
suppeammin kuin muita aihealueita, otetaan kiinteämpään tarkasteluun, jossa keskitytään 
todellisten haasteiden määrittämiseen, tarpeeseen siirtyä paikalliseen omavaraisuuteen, 
ympäristöulottuvuuden merkitykseen sekä talouskumppanuussopimuksien aikaan saaman 
kaupan avautumisen vaikutuksen huomioon ottamiseen;

18. vaatii, ettei syrjäisimpiä alueita koskevan unionin strategian tulevaa rahoitusta eikä syrjäisen 
sijainnin aiheuttamien haittojen kompensoimista jätetä käsittelemättä;

19. suosittelee, että asian tarkastelussa keskitytään myös paikallisten markkinoiden pienuuden 
voittamiskeinoihin, yhä avoimemmaksi muuttuvaan kilpailuympäristöön, Euroopan 
mantereen markkinoille tai sen maantieteellisille alueille pääsyn ongelmiin sekä syrjäisimpien 
alueiden osallistumiseen EU:n innovaatiopolitiikkaan ja digitaalisen kahtiajaon vastaiseen 
toimintaan;

20. katsoo, että paras strategia syrjäisimpien alueiden sisäsyntyisen ja kestävän kehityksen 
takaamiseksi on hyödyntää syrjäisimpien alueiden erityisiä vahvuuksia, kuten alueiden 
toimimista EU:n etuvartioasemina Euroopan mantereen ulkopuolella;

°

° °

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, alueiden 
komitealle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, syrjäisimpien alueiden keskus-, alue- ja 
paikallisviranomaisille sekä syrjäisimpien alueiden johtajien kokouksen puheenjohtajalle.
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PERUSTELUT

Johdanto

Euroopan unionin syrjäisimpien alueiden oikeudellinen tunnustaminen, joka on tapahtunut 
asteittain ja myöhään, on kirjattu EY:n perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohtaan.

Yhteisön politiikkoja on mukautettu Azorien, Kanariansaarten, Guadeloupen, Guayanan, 
Madeiran, Martiniquen ja Réunionin lukuisiin erityispiirteisiin, jotta edistettäisiin niiden 
liittämistä eurooppalaiseen alueeseen.

Lissabonin sopimuksen 299 ja 311 a artiklassa, joka korvaa 299 artiklan 2 kohdan, tähän 
luetteloon lisätään Saint Martinin ja Saint Barthélemyn saaret, jotka on hallinnollisesti ja 
poliittisesti erotettu Guadeloupesta. Näin ollen näistä kahdesta yhteisöstä tulee uusia syrjäisimpiä 
alueita.

Syrjäisimpien alueiden ongelmat liittyvät kuitenkin muihinkin seikkoihin kuin niiden talous-, 
yhteiskunta- ja aluekehityksen jälkeenjääneisyyteen. Ne muodostavat myös poliittisen haasteen. 
Syrjäisimmät alueet ovat toisinaan tarkoituksella halunneet olla olennainen osa EU:ta eikä niiden 
toiveita saa pettää. Ne antavat myös Euroopan unionille maailmanlaajuista ulottuvuutta ja 
toimivat sen etuvartioasemina muihin suuriin talousyhteisöihin nähden.

Komission tiedonannon tavoitteena on laatia ensimmäinen arvio vuonna 2004 aloitetusta 
"syrjäisimpien alueiden tiiviimmästä kumppanuudesta", täsmentää tähän mennessä toteutettuja 
toimia ns. syventämisvaiheessa ja valmistella strategian tulevaisuudesta käytävää keskustelua.

Arvio syrjäisimpien alueiden tiiviimmästä kumppanuudesta

Komissio katsoo, että arvio "tiiviimmän kumppanuuden" ensimmäisestä vaiheesta on erittäin 
myönteinen: syrjäisimpien alueiden tukemiseksi on toteutettu useita yhteisön toimenpiteitä 
horisontaalisesti ja toisiaan täydentävästi, ja näin on parannettu alueiden sosiaalis-taloudellista 
tilannetta.

"Tiiviimmän kumppanuuden" kolme pääkohtaa (huonojen yhteyksien parantaminen, 
kilpailukyvyn lisääminen ja alueellinen yhdentyminen) ovat edelleenkin avainasemassa, sillä ne 
vastaavat asianmukaisesti syrjäisimpien alueiden suurimpiin tarpeisiin.

Esittelijä on sen sijaan sitä mieltä, että arvio on liian myönteinen tai vähintäänkin puutteellinen. 
Hyvistä aikomuksista huolimatta tulos on ongelmallinen, eikä tiedonannossa valitettavasti tuoda 
lainkaan ilmi eräiden hankkeiden yhteydessä kohdattuja paikallisia ongelmia.

Syrjäisimpien alueiden tiiviimmän kumppanuuden syventämisvaihe

Komissio katsoo, että syrjäisimpiä alueita koskevassa strategiassa on nyt siirryttävä ns. 
syventämisvaiheeseen, joka koskee muun muassa EAKR:n ja EKR:n koordinointitoimenpiteitä, 
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syrjäisimpien alueiden liittämistä eurooppalaiseen tutkimusalueeseen ja yleishyödyllisten 
taloudellisten palvelujen mukauttamista pakallisten markkinoiden tarpeisiin.

Se toivookin, että kaikkia pääkohtia syvennetään ottamalla käyttöön tai toteuttamalla 
kolmisenkymmentä lisätoimenpidettä.

Merkittävin näistä toimenpiteistä on laatia suuntaviivat syrjäisimmille alueille ominaisten 
haittojen määrällisesti kuvattavien vaikutusten arvioimiseksi.

Vaikka kaikki yhteistyökumppanit pitävätkin tarpeellisena kehittää menetelmä syrjäisen sijainnin 
aiheuttamien lisäkustannusten määrän arvioimiseksi, esittelijä pyytää Euroopan parlamenttia 
pysymään tässä kysymyksessä valppaana, jotta syrjäisimpien alueiden tukemiseen tarkoitettua 
toimenpidettä ei keinotekoisesti heikennettäisi.

Liian systemaattinen menetelmä olisi suhteeton eikä siinä huomioitaisi kunkin syrjäisimmän 
alueen erityispiirteitä, joista eräisiin ei löydy vertailukohtaa Euroopan mantereelta.

Vaikka yhteisön politiikkojen ja toimintavälineiden arvioinnille asetetaan yhä enemmän 
merkitystä ja vaikka se perustuukin EU:n varojen moitteettoman käytön selkeään periaatteeseen, 
se ei saa johtaa syrjäisimpiä alueita koskevien EU:n toimien yleiseen kyseenalaistamiseen.

Menetelmän on noudatettava suhteellisuusperiaatetta eikä se saa johtaa tarpeettomiin 
tilastotyökaluihin, jotka saattavat olla vähäiseen hyötyynsä nähden erittäin hintavia.

Syrjäisimpiä alueita koskevan strategian tulevaisuus

Komissio on aloittanut strategian tulevaisuudesta keskustelun, jossa korostetaan neljää haastetta: 
ilmastonmuutosta, väestökehitystä ja muuttoliikkeen hallintaa, maataloutta sekä meripolitiikkaa.

Julkisen kuulemisen tuloksia käytetään hyväksi laadittaessa uutta tiedonantoa syrjäisimpiä alueita 
koskevan kumppanuuden tulevaisuudesta. Euroopan parlamentti kantaa oman vastuunsa asiassa
ja tuo ilmi kiinnostuksensa pohdintatyöhön tämän mietinnön välityksellä.

Esittelijä on tyytyväinen komission aloitteeseen mutta katsoo kuitenkin, että valitut aihealueet 
eivät kata kaikkia syrjäisimpien alueiden merkittäviä huolenaiheita, mikä saattaa vähentää 
tulevan strategian vaikutusta.

Esittelijän mielestä tarkasteluun on ehdottomasti otettava muun muassa perustamissopimuksen 
299 artiklan 2 kohdan (tulevan Lissabonin sopimuksen 299 ja 311 a artiklan) soveltamisala, 
perinteisen maatalouden säilyttäminen, tehostettu tuki rakenteellisesti tärkeille aloille – kuten 
sokeriruo'on, rommin ja banaanin viljelylle –, valtiontukikysymys, muista poikkeavien 
verojärjestelyjen säilyttäminen, toimenpiteiden arviointiedellytykset, lisäkustannusten 
korvaaminen ja vahvuuksien hyödyntäminen.

Perustamissopimuksen 311 a artiklan 6 kohdassa on uusi määräys, jonka nojalla tietyistä 
merentakaisista maista ja alueista voi tulla syrjäisimpiä alueita Eurooppa-neuvoston päätöksellä. 
Esittelijä toivoo, että komissio on yhteydessä asianomaisiin jäsenvaltioihin järjestääkseen 



PR\702796FI.doc 9/9 PE400.398v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI

suunnitellut muutokset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta kyseisten yhteisöjen olisi 
helpompi siirtyä uuteen asemaansa.

Johtopäätös

Tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön tavoitteena on taata syrjäisimmille alueille edellytykset 
talouskehitykseen ja varmistaa siten niiden väestölle todellinen hyvinvointi, lisätä alueiden 
yritysten ja alueiden kilpailukykyä sekä vakuuttaa ihmiset siitä, että Eurooppa kulkee 
tulevaisuuteen myös kaukaisten alueidensa kautta.

Onkin vahvistettava ajatusta siitä, että voimassa olevat säännöt luetellaan mahdollisimman 
tarkasti ja otetaan käyttöön syrjäisimpien alueiden konkreettisten ongelmien ratkaisuun parhaiten 
soveltuvat välineet turvautumalla tarvittaessa asianomaisen alueen realiteetteihin mukautettuihin 
poikkeuksiin kuitenkin niin, ettei siitä aiheudu uhkaa yhteisön yleiselle edulle.

Rakenteiden kehittämisvaiheiden jälkeen on aloitettava uuden sukupolven eurooppalaisia 
ohjelmia, jotka valmistavat syrjäisimpien alueiden talouksia välttämättömään 
monipuolistumiseen, eikä tällöin voida tyytyä säilyttämään kehitystä jo saavutetulla tasolla, joka 
on paljolti Euroopan unionin ansiota.

Syrjäisimpien alueiden erityisvahvuuksien hyödyntäminen on ainoa strategia, jonka avulla 
pystytään takaamaan alueiden sisäsyntyinen ja kestävä kehitys: ylläpitämisen, säilyttämisen ja 
suojelemisen lisäksi on myös houkuteltava alueita mukaan toimintaan, jaettava valistusta ja 
tehtävä yhteistyötä.
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