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II
(Valmistavat säädökset)

ALUEIDEN KOMITEA

Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto – Tuottavuus Euroopan talouksien
ja yritysten kilpailukyvyn avaimena”
(2003/C 128/01)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon aiheesta ”Tuottavuus Euroopan talouksien ja yritysten kilpailukyvyn avaimena” KOM(2002) 262 lopullinen,
ottaa huomioon Euroopan komission 4. maaliskuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
265 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto,
ottaa huomioon työvaliokuntansa 12. maaliskuuta 2002 tekemän päätöksen antaa lausunnon valmistelu
”talous- ja sosiaalipolitiikka” -valiokunnan tehtäväksi,
ottaa huomioon Lissabonissa 23. ja 24. maaliskuuta 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,
ottaa huomioon Barcelonassa 15. ja 16. maaliskuuta 2002 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,
ottaa huomioon Lissabonissa maaliskuussa 2000 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätöksen, jossa
Euroopan unionille asetettiin uusi strateginen päämäärä seuraavaa vuosikymmentä varten: siitä on tultava
maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka kykenee ylläpitämään kestävää
talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta,

sekä katsoo, että vain kaksi vuotta myöhemmin havaittiin, ettei tuottavuus kasva riittävästi Lissabonin
strategian tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2010 mennessä,
katsoo, että EU:n tuottavuuden heikon kasvun syyt ja parannuskeinot tunnetaan; uudistusten ja Lissabonin
tavoitteiden saavuttamisen todellisia esteitä ovat riittämätön tahto ja kyky muutokseen,
katsoo, että uudistusten tarve on yhä kiireellisempi unionin tulevaa laajentumista ajatellen,
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katsoo, että Lissabonin strategia vaikuttaa välittömästi alue- ja paikallisviranomaisiin, ja ne ovat myös
ratkaisevassa asemassa pyrittäessä kyseisen strategian tavoitteisiin,
ottaa huomioon ”talous- ja sosiaalipolitiikka” -valiokunnan syyskuun 25. päivänä 2002 hyväksymän
lausuntoluonnoksen CdR 224/2002 rev., jonka esittelijä oli Peter Moore, Sheffieldin liberaali-demokraattinen kaupunkipiirivaltuutettu (UK/ELDR),
hyväksyi 12. ja 13. helmikuuta 2003 pitämässään 48. täysistunnossa (helmikuun 12. päivän kokouksessa)
seuraavan lausunnon.

ALUEIDEN KOMITEAN NÄKEMYKSET
JA SUOSITUKSET

1.

Yleistä

Alueiden komitea
1.1.
katsoo, että työn tuottavuuden heikko kasvu EU:ssa ja
epäonnistuminen Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien uudistusten täytäntöönpanossa antavat
syytä huoleen. EU:n ja sen jäsenvaltioiden on tehostettava
huomattavasti Lissabonin strategian täytäntöönpanoa sekä
osoitettava tahtoa ja rohkeutta käynnistää tarvittavat ja myöhästyneet uudistukset.
1.2.
korostaa, että alue- ja paikallisviranomaiset ovat ratkaisevassa asemassa pyrittäessä Lissabonin strategian tavoitteisiin.
Samalla kyseiset toimet vaikuttavat myös jonkin verran alueja paikallisviranomaisten toimintavaraan. On valitettavaa, ettei
tiedonannossa mainita alue- ja paikallisviranomaisten roolia
etenkään tieto- ja viestintätekniikan, koulutuksen sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan aloilla. Lissabonin strategia tulisi
panna täytäntöön tavalla, joka vastaa parhaiten alue- ja
paikallisviranomaisten tarpeita ja erityispiirteitä. Tätä varten
tulisi laatia tutkimus alue- ja paikallisviranomaisten roolista
parannettaessa tuottavuutta ja kilpailukykyä.
1.3.
katsoo, että uusien jäsenvaltioiden tuleva liittyminen
unioniin vaikuttaa merkittävästi koko EU:n tuottavuuteen.
Koska nykyisten ja tulevien jäsenvaltioiden talouden rakenteessa ja vahvuudessa, työvoiman kokoonpanossa sekä muutos- ja innovaatiokyvyssä on huomattavia eroja, olisi asianmukaista ottaa hakijamaat huomioon tiedonannossa.

2.

Tuottavuus ja elintaso EU:ssa

Alueiden komitea
2.1.
on tyytyväinen siihen, että Barcelonassa kokoontunut
Eurooppa-neuvosto on asettanut etusijalle työllisyyspolitiikan
kehittämisen ja kiinnittänyt erityishuomiota työmarkkinauudistuksiin.

2.2.
korostaa työmarkkinoiden joustavuuden merkitystä
EU:ssa ja kehottaa analysoimaan nykyistä paremmin joustavuuden eri osa-aloja, kuten työskentelymalleja ja palkkaa sekä
määrällisiä, toiminnallisia, maantieteellisiä ja ammattitaitoa
koskevia näkökohtia, joista ilmenee joustavuuden merkitys
talouden suorituskyvylle ja työpaikkojen luomiselle. Vaikka
jäsenvaltioiden erilaiset vahvuudet ja heikkoudet edellyttävät
jäsenvaltioittain mukautettuja ratkaisuja, on sovellettava integroitua ja vastavuoroisesti vahvistavaa lähestymistapaa, jotta
saavutetaan Lissabonissa määritellyt korkean kasvun ja täystyöllisyyden tavoitteet ja noudatetaan samalla kestävää kehitystä. Uusien työpaikkojen luominen ja ”työllistyvyyden” edistäminen ovat onnistuneen työllisyysstrategian keskeisiä tekijöitä.
Vaikeuksissa olevien yritysten työpaikkojen säilyttämiseksi
myönnettävät tuet eivät saa vaarantaa rakenteellista muutosta.

2.3.
katsoo, että on kiinnitettävä erityistä huomiota ehdokasvaltioissa toteutettaviin strategioihin, jotta työllistyvyyden
taso saavuttaisi niissä mahdollisimman pian saman tason kuin
muissa Euroopan maissa. Alue- ja paikallisyhteisöjen rooli on
myös tässä yhteydessä ratkaiseva.

3. Tieto- ja viestintätekniikan sekä innovaatiotoiminnan
merkitys tuottavuuden kasvulle

Alueiden komitea

3.1.
katsoo, että tieto- ja viestintätekniikan levittäminen on
erittäin tärkeää ja että se riippuu oikeista perusedellytyksistä.
Kyseisen tekniikan luoma kasvu ei kuitenkaan välttämättä
vaadi huomattavaa tieto- ja viestintäteknistä teollisuutta. Toisaalta pelkkä teollisuus ei myöskään riitä kasvun edellytykseksi.
Alue- ja paikallisviranomaisilla on keskeinen rooli tieto- ja
viestintätekniikan sekä koulutuksen levittämisessä. Alueiden
komitea ehdottaakin, että Euroopan komissio ottaa alue- ja
paikallisviranomaiset huomioon ehdotuksissaan ja rohkaisee
niitä tukemaan ensisijaisesti tieto- ja viestintätekniikan levittämistä syrjäisille ja edellytyksiltään epäsuotuisille alueille.
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3.2.
korostaa, että eEurooppa-aloitteeseen liittyviä toimia
on tehostettava. Alueiden komitea on tyytyväinen laaja-alaiseen eEurooppa 2005 -toimintasuunnitelmaan, joka esitettiin
Sevillaan kokoontuneelle Eurooppa-neuvostolle. Komitea toteaa toimintasuunnitelman edistävän tieto- ja viestintätekniikkaa ja vaikuttavan tuottavuuteen. Siksi onkin erityisen tärkeää
varmistaa, että kaikilla EU:n alueilla, myös kaikkein heikoimmin kehittyneillä alueilla ja ulkoalueilla, on runsaasti laajakaistapalvelutarjontaa kilpailukykyisin hinnoin. Näin kompensoitaisiin ainakin osittain eristyneisyyden haittoja erittäin syrjäisten alueiden osalta.

3.3.
kehottaa Euroopan komissiota tekemään perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan nojalla tarvittavat mukautukset, jotta ulkoalueet voivat hyödyntää tieto- ja viestintätekniikan sekä tutkimuksen ja kehittämisen tarjoamia mahdollisuuksia ja ehdottaa konkreettisia hankkeita toteutettaviksi
nykyisten välineiden, kuten innovaatiotoimien, Interreg III:n,
kuudennen T & K -puiteohjelman, ERA-Netin jne. avulla.
On käynyt ilmi, etteivät kyseiset välineet useinkaan sovellu
riittävän hyvin ulkoalueiden erityisoloihin.

3.4.
katsoo, että ammattitaitoisen työvoiman puute tekniikan ajanmukaistamisen ratkaisevissa vaiheissa on ongelma,
johon on pikaisesti tartuttava. Jäsenvaltioiden on edistettävä
kaikkia Barcelonassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston antamissa päätelmissä lueteltuja asiaa koskevia aloitteita.

3.5.
kehottaa ratkaisemaan yhteisöpatenttia koskevat ongelmat innovaatiotoiminnan edistämiseksi. Alueiden komitea
korostaa myös, että on tärkeää harmonisoida tietokoneohjelmia koskevien keksintöjen patentoitavuutta koskeva jäsenvaltioiden lainsäädäntö.

3.6.
katsoo, että tutkimus- ja kehitystoimintaan on investoitava nykyistä enemmän. Alueiden komitea kannattaa Barcelonassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston asettamaa tavoitetta, jonka mukaan T & K- menojen tulisi olla 3 prosenttia
BKT:sta vuosikymmenen loppuun mennessä, ja tästä yksityisen
sektorin panostuksen olisi oltava kaksi kolmasosaa. Huomiota
on kiinnitettävä varsinkin pk-yritysten osallistumiseen tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Alueiden komitea kannattaa
myös nykyistä kiinteämpiä teollisuuden ja tieteen välisiä
suhteita sekä jäsenvaltioissa että niiden välillä, ja niin EU:ssa
kuin sen ulkopuolella. Alue- ja paikallisviranomaisilla on tällä
alalla erittäin merkittävä rooli. On erityisen tärkeää yhdistää
kaikki alueet eurooppalaiseen tutkimusalueeseen kiinnittämällä nimenomaista huomiota ulkoalueisiin, kuten Euroopan
komissio esittää eurooppalaisen tutkimusalueen alueellisesta
ulottuvuudesta laatimassaan tiedonannossa ( 1).

( 1) KOM(2001) 549 lopullinen.
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3.7.
kehottaa laatimaan toimintasuunnitelman komission
tiedonannon ”Biotieteet ja biotekniikka – strategia Euroopalle” ( 2) perusteella ja ottamaan huomioon sosiaaliset ja eettiset
seikat sekä ennalta varautumisen periaatteen. Komitea suositteleekin, että seuraavissa julkaisuissa esitetyt biotekniikkaa koskevat rajoitukset otetaan huomioon sekä edetään niissä suositellulla tavalla: ”Euroopan kilpailukykyä koskeva kertomus
2001” (3), sekä Innovation and Competitiveness in European
Biotechnology ( 4).
3.8.
kehottaa komissiota laatimaan seurantakertomuksen
aikeistaan parantaa innovaatiotoiminnan integrointia Euroopan osaamisyhteiskuntaan tavoitteena teollis- ja tekijänoikeuksien parantaminen Euroopan unionissa.

4. Tuottavuuden kasvu Euroopan teollisuustuotannossa
viime vuosina
Alueiden komitea
4.1.
suosittaa, että työvoimakustannusten ja tuottavuuden
suhdetta teollisuudessa tutkittaisiin nykyistä enemmän. Komitea katsoo, että teknologiavetoisten alojen osuutta EU:ssa on
lisättävä.
4.2.
ehdottaa, että tuotantoprosessien ja muun kuin osaamispääoman uudenaikaistamiseen käytettäisiin jäsenvaltioissa
nykyistä enemmän kannustimia ja ohjelmia.
4.3.
kehottaa lisäämään riski- ja aloituspääomaa sekä uusien
yritysten perustamiseen myönnettävää osalainoitusta yritysten
perustamis- ja kehittämisvaiheessa etenkin, jos kyseessä on
teknologia- tai tieto- ja viestintäalan yritys. Samoin on tuettava
kyseisiin rahoitusvälineisiin erikoistuneiden toimijoiden koulutusta sekä yksityisten ja julkisten tahojen osallistumista tässä
tarkoitettujen toimenpiteiden rahoitukseen.

5. Tuottavuuden kasvu Euroopan palvelualoilla viime
vuosina
Alueiden komitea
5.1.
kehottaa parantamaan tuottavuutta koskevan vertailukelpoisen tiedon keräämistä, vertailua ja analysointia jäsenvaltioissa.

(2 ) KOM(2002) 27 lopullinen.
(3 ) Luku V, teoksessa A. Allansdottir ym., 2002.
(4 ) Enterprise Papers No 7, yritystoiminnan pääosasto, Euroopan
komissio.
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5.2.
painottaa, että yritystoiminnalle on luotava entistä
suotuisampi ilmasto. On kevennettävä sääntöjä, jotka koskevat
uusien yritysten perustamista jakelun ja vähittäiskaupan aloille.
Alueiden komitean kannattaa kehotusta luoda innovaatiotoiminnan kannustimia palvelualalle sekä byrokraattisten tai
järjestelmään kuuluvien yrittäjyyden esteiden vähentämistä tai
poistamista. AK ei kuitenkaan kannata työvoiman palkkaamisen ja irtisanomisen sääntelyn poistamista, koska se pitää
tätä sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti vahingollisena,
eurooppalaisen sosiaalimallin vastaisena sekä alue- ja paikallisviranomaisten ponnistuksia murentavana niiden pyrkiessä
takaamaan alueellisen ja paikallisen hyvinvoinnin.
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puolelle. Tuottavuus ja kilpailukyky voivat hyötyä huomattavasti siitä, että kehitetään monimuotoisuuden hallinnan taitoja.

6.3.
katsoo, että tarvitaan lisätoimia liikkuvuuden esteiden
poistamiseksi. Jäsenvaltioiden on poistettava ammattipätevyyden tunnustamisen esteitä. Tieto- ja viestintätekniikan hallinta
sekä kielitaito ovat keskeisiä liikkuvuutta edistäviä välineitä.
Alue- ja paikallisviranomaiset ovat usein vastuussa kyseisistä
aloista, joten ne tulisi ottaa huomioon komission ehdotuksissa.
Alueiden komitea kannattaa komission toimintasuunnitelmaa
esteiden poistamiseksi vuoteen 2005 mennessä.

5.3.
kannattaa päättäväistä pyrkimystä liberalisoida rahoituspalvelujen yhtenäismarkkinat sekä rahoituspalvelujen toimintasuunnitelman laatimista.
7. Yrityspolitiikka, kilpailupolitiikka ja tuottavuuden
kasvu
5.4.
on vahvasti sitä mieltä, että palvelujen sisämarkkinoiden esteet on poistettava. Euroopan unionin, jäsenvaltioiden,
alueiden ja paikallisyhteisöjen viranomaisten on toimittava
nykyistä enemmän oikeudellisten ja muiden esteiden poistamiseksi.

6.

Osaaminen ja tuottavuuden kasvu

Alueiden komitea

6.1.
on tietoinen siitä, että työvoiman laatu ja kokoonpano
vaikuttavat ratkaisevasti tuottavuuteen. Näin ollen sellaiset
seikat kuin yhtäläiset mahdollisuudet, maahanmuutto, elinikäinen oppiminen ja liikkuvuus tulisi asettaa keskeiselle sijalle
tuottavuudesta käytävässä keskustelussa. Lisäksi on tutkittava
uusia koulutusmalleja ja -menetelmiä. Sekä perustyövoiman
että teknisen ja johtohenkilöstön ammatillisessa koulutuksessa,
elinikäisessä oppimisessa ja ammatinvaihdoksen yhteydessä
on panostettava erityisesti verkko-opiskeluun varsinkin koulutuksen erikoistumisvaiheessa. On kehitettävä tuoreimpia opetusmenetelmiä sisältäviä, oppilaiden kannalta helppokäyttöisiä
ohjelmistoja.

6.2.
on sitä mieltä, että työmarkkinoille osallistumisen
merkitystä on korostettava nykyistä voimakkaammin. Alueiden komitea katsoo, että Lissabonissa ja Barcelonassa kokoontuneen Eurooppa-neuvoston ja komission olisi myös pitänyt
tunnustaa naisten yhä suuremman työvoimaosuuden merkitys.
Sama koskee myös muita heikommassa asemassa olevia
ryhmiä, kuten vammaisia, etnisiä vähemmistöjä sekä homoja biseksuaaleja. Työelämään osallistumista on voimakkaasti
lisättävä kokonaisuudessaan. Tuottavuutta voidaan parantaa
hyödyntämällä kaikkien niiden ryhmien käyttämätöntä potentiaalia, jotka on tällä hetkellä suljettu työmarkkinoiden ulko-

Alueiden komitea

7.1.
kannattaa komission ajatusta keskitetyn järjestelmän
keventämisestä ja valtionavun pienentämisestä. Lisäksi tulisi
varmistaa, että toteutetaan ja kehitetään talouskasvua tukevia
toimia. Alueiden komitea kannattaa nykyistä pienempää ja
paremmin kohdennettua valtionapua, joka suunnataan horisontaalisiin yhteisiin tavoitteisiin ja selkeästi määritettyihin
markkinoiden ongelmiin. Valtiontukipolitiikkojen ensisijaisina
kriteereinä tulee käyttää tukikohteiden priorisointia innovatiivisuuden ja riskin perusteella sekä pk-yritysten asettamista
etusijaan.

7.2.
katsoo, että komission tiedonannossa tulisi tarkastella
nykyistä enemmän riskipääoman saatavuutta ja yrittäjyyttä
ja etenkin alue- ja paikallisviranomaisten roolia tällä alalla.
Yksityisiä sijoituksia voidaan edistää ja yritysten perustamista
EU:ssa vilkastaa toteuttamalla poliittisia toimia, poistamalla
rakenteellisia esteitä, helpottamalla rahoituksen saantia sekä
kannustamalla innovaatio-, tutkimus- ja kehitystoimintaa.

7.3.
on sitä mieltä, että yritysjohtamista on parannettava
siten, että taataan hallinnon ja kirjanpidon avoimuus ja
suojellaan osakkaita ja muita asianosaisia, kuten työntekijöitä,
johdon virheiden seurauksilta.

7.4.
kannattaa sitä, että yrityskeskittymien valvonnan tulisi
arvioida, voidaanko olemassa olevia välineitä parantaa sulautuma-asetuksella, jotta todennettavissa olevat tapauskohtaiset
sulautumasta johtuvat tuottavuuden parannukset voisivat
kompensoida sulautuman negatiivisia vaikutuksia kuten määräävän markkina-aseman syntymisestä tai sen vahvistumisesta
aiheutuvia hinnankorotuksia.
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Yrityspolitiikka ja kestävä kehitys teollisuudessa

Alueiden komitea
8.1.
kannattaa talouden rakenneuudistusten täytäntöönpanoa ja sellaista ympäristöpolitiikkaa, jolla voidaan välttää
valinta talouskasvun ja ympäristöystävällisen teollisuuden edistämisen välillä. Alueiden komitea myöntää, että ympäristöpolitiikka voi siihen liittyvistä kustannuksista huolimatta lisätä
kilpailukykyä ja voimistaa talouskasvua kannustamalla yrityksiä tehostamaan tuotantoaan sekä luomalla uusia markkinoita.

C 128/5

8.2.
kannattaa Barcelonaan kokoontuneen Eurooppa-neuvoston antamaa kehotusta laatia kestävän kehityksen vaikutuksia koskeva arviointiraportti kaikista tärkeimmistä poliittisista
ehdotuksista ja aloitteista sekä analysoida niiden taloudellisia,
sosiaalisia ja ympäristöä koskevia seurauksia, jotta EU:n politiikkaa ja käytänteitä mukauttavaa prosessia voidaan jatkaa.
8.3.
suosittaa, että laadittaisiin vertaileva tutkimus siitä,
miksi yrityksiä veloitetaan eri tavoin olennaisten infrastruktuurien käytöstä. Erot on analysoitava, jotta voitaisiin parantaa
sellaisten yritysten kilpailukykyä, jotka mahdollisesti kärsivät
korkeampien infrastruktuurikustannusten aiheuttamasta syrjinnästä.

Bryssel 12. helmikuuta 2003.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Albert BORE
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Alueiden komitean lausunto aiheista:
–

”Komission tiedonanto yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisesta (’toimintasuunnitelma’)”,

–

”Komission tiedonanto: yhteisön toimintasuunnitelma laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen lopettamiseksi”,

–

”Ehdotus: neuvoston asetus elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä
hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa”,

–

”Komission tiedonanto: yhteisön toimintasuunnitelmasta ympäristönsuojelua koskevien
vaatimusten sisällyttämiseksi yhteiseen kalastuspolitiikkaan”,

–

”Ehdotus: neuvoston asetus kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2792/1999 muuttamisesta”, ja

–

”Ehdotus: neuvoston asetus yhteisön kiireellisestä toimenpiteestä kalastusalusten romuttamiseksi”
(2003/C 128/02)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisesta (”toimintasuunnitelma”), KOM(2002) 181 lopullinen,
ottaa huomioon komission tiedonannon yhteisön toimintasuunnitelma laittoman, ilmoittamattoman ja
sääntelemättömän kalastuksen lopettamiseksi, KOM(2002) 180 lopullinen,
ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja
kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa, KOM(2002) 185 lopullinen – 2002/0114
CNS,
ottaa huomioon komission tiedonannon yhteisön toimintasuunnitelmasta ympäristönsuojelua koskevien
vaatimusten sisällyttämiseksi yhteiseen kalastuspolitiikkaan, KOM(2002) 186 lopullinen,
ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista
yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2792/1999 muuttamisesta,
KOM(2002) 187 lopullinen – 2002/0116 CNS,
ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi yhteisön kiireellisestä toimenpiteestä kalastusalusten
romuttamiseksi, KOM(2002) 190 lopullinen – 2002/0115 CNS,
ottaa huomioon komission 28. toukokuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265 artiklan
ensimmäisen kohdan nojalla tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto,
ottaa huomioon työvaliokuntansa 6. helmikuuta 2002 tekemän päätöksen antaa lausunnon valmistelu
”kestävä kehitys” -valiokunnan tehtäväksi,
ottaa huomioon 14. marraskuuta 2001 antamansa lausunnon komission vihreästä kirjasta yhteisen
kalastuspolitiikan tulevaisuudesta, KOM(2001) 135 lopullinen, CdR 153/2001 fin (1),
ottaa huomioon ”kestävä kehitys” -valiokunnan joulukuun 12. päivänä 2002 hyväksymän lausuntoluonnoksen CdR 189/2002 rev. 2, jonka esittelijä oli Simon Day, UK/PPE,
sekä katsoo, että yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksella on ratkaiseva merkitys kalastusalan ja siitä
elantonsa saavien tahojen tulevaisuudelle,
(1 ) EYVL C 107, 3.5.2002, s. 4.
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katsoo, että kalastuksen tulee teollisuuden alana olla kestävää ja ympäristöä säästävää, mikä saattaa
edellyttää lyhytaikaisia uhrauksia pitkän aikavälin hyödyn saavuttamiseksi,
katsoo, että kapasiteetin vähennysten tai saalis- ja/tai pyyntiponnistusrajojen kalastusteollisuudessa
toimiville tahoille tai kalastuksesta riippuvaisille yhteisöille aiheuttamat tulonmenetykset on korvattava
asianmukaisesti sosiaalisilla ja taloudellisilla toimenpiteillä,
katsoo, että ensisijaisena tavoitteena oleva yhteisön kalastusalan kehittäminen kestäväpohjaiseksi
edellyttää, että ryhdytään sellaisiin kalastuksenhoitotoimenpiteisiin, joilla taataan sekä yhteisön kalavarojen että yhteisön kalastuselinkeinon eli kalastajien säilyminen kestävällä pohjalla; uuden YKP:n kalastuksenhoitoa koskevissa ehdotuksissa molemmat näkökohdat on otettava tasapuolisesti huomioon,
hyväksyi 12. ja 13. helmikuuta 2003 pitämässään 48. täysistunnossa (helmikuun 12. päivän kokouksessa)
yksimielisesti seuraavan lausunnon.

ALUEIDEN KOMITEAN KANTA JA SUOSITUKSET

1.

Kalavarojen säilyttäminen ja kalastuksenhoito

1.5.
AK panee tyytyväisenä merkille Pohjanmeren komission Fisheries Partnership Group -ryhmän tekemän aloitteen,
jonka tuloksena eurooppalaiset kalastusorganisaatiot ovat
aloittaneet hedelmällisen vuoropuhelun tieteenharjoittajien
kanssa. Kyseinen vuoropuhelu on jo johtanut yhteistyöhankkeeseen, johon osallistuu monia kalastajia. Tämä lisää tutkimuksen luotettavuutta ja laajentaa sen kannatusta kalastajakunnan keskuudessa.

Tutkimustieto ja varautumisen periaate
Monivuotiset hoitosuunnitelmat
1.1.
Alueiden komitea (AK) on aiemmissa lausunnoissa
korostanut, että Euroopan komission suunnittelemilla toimenpiteillä täytyy olla tieteelliset perusteet.

1.2.
Euroopan komission ehdotukset sisältävät uuden kalavarojen säilyttämistä ja kalastuksenhoitoa koskevan monivuotisen puiteohjelman. Puiteohjelma perustuu varautumisen periaatteeseen. Koska varautumisen periaatteelle on lukuisia määritelmiä, AK kehottaa komissiota ilmaisemaan selvästi, mitä
termillä tarkkaan ottaen tarkoitetaan. Tieteellisten tietojen
puuttumista ei tule käyttää syynä lykätä tai jättää toteuttamatta
toimenpiteitä kalakantojen ja ympäristön suojelemiseksi. Euroopan komissio soveltaa ylivarovaista lähestymistapaa, mikä
saattaa vaarantaa kalastusyritysten toiminnan jatkamista entistäkin enemmän.

1.3.
AK toivoo vahvistusta sille, että tehokkaan tieteellisen
tiedon hankkimiseen myönnetään riittävät varat.

1.4.
AK kannattaa ehdottomasti komission ehdotusta laatia
toimintasuunnitelma tieteellisen tiedon parantamiseksi, yhteisön neuvontarakenteiden tehostamiseksi ja Euroopan kalantutkimus- ja kalastuksenhoitokeskuksen perustamiseksi. Komitea
kehottaa komissiota mukauttamaan kyseisen toiminnan vastaavien budjettikohtien toteuttamisaikatauluun sekä hyväksymään samalla yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) muut uudistukset sen tarkistamiselle asetetun määräajan puitteissa.

1.6.
AK pitää komission ehdotusta tieteellisiin lausuntoihin
perustuvista kaupallisten kalakantojen tai kalakantaryhmien
monivuotisista hoitosuunnitelmista tervetulleena, mikäli kyseiset tieteelliset perusteet ovat todella luotettavia.

1.7.
Alueiden komitea toteaa kuitenkin, että monivuotisista
hoitosuunnitelmista on saatu vain niukasti kokemuksia. Niiden
vaikutus voi vaihdella kalakantojen ja olojen mukaan. Tästä
syystä AK kehottaa komissiota soveltamaan erittäin varovaista
lähestymistapaa, jotta kalavarat säilyisivät tuleville sukupolville.

1.8.
Monivuotisin hoitosuunnitelmin on myös tarkoitus
vakauttaa yritysten liiketulosta. Siksi monivuotisia hoitosuunnitelmia määritettäessä on tärkeää valvoa, että saaliskalojen
pyydystettävien enimmäismäärien (Total Allowable Catches,
TAC:s) ja vuotuisten kiintiöiden vaihteluväli on korkeintaan
noin 15 prosenttia. Tämä hyödyttää etenkin hinnanmuodostusta.

1.9.
AK on jo aikaisemmin ilmaissut kantanaan, että syrjäisimpien alueiden tarpeille tulisi säilyttämistoimenpiteiden
suunnittelussa antaa erityistä huomiota. AK pitää siksi erittäin
tervetulleena yhteisen kalastuspolitiikan uudistamista käsittelevään tiedonantoon kirjattua aikomusta ottaa EU:n syrjäisimpien alueiden erityistarpeet huomioon perustamissopimuksen
299 artiklan mukaisesti.
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Tekniset toimenpiteet
1.10.
AK kannattaa periaatteessa teknisten toimenpiteiden
käyttöönottoa nuorten kalojen suojelemiseksi ja kalakantojen
elvyttämiseksi kestävälle tasolle. Mutta vaikka ehdotettu valikoivampien pyydysten käyttöön ottaminen vähentääkin pyydettyjen nuorten kalojen määrää, se ei kuitenkaan estä niiden
pyytämistä kokonaan, etenkään sekakalastuksessa. Näissä olosuhteissa Euroopan komissio ehdottaa aluksesta purettujen
kalojen vähimmäiskoon säätämistä, mikä laillistaa väistämättä
joidenkin sukukypsyyden saavuttamattomien kalojen purkamisen aluksesta. Tämä ei kannusta luopumaan sukukypsyyden
saavuttamattomien kalojen kaupasta ja on näin ollen ristiriidassa komission keskeisen tavoitteen – kestävän kalakannan
varmistamisen – kanssa.
1.11.
Kalastuselinkeinon edustajat on tarkoitus kutsua
suunnittelemaan vapaaehtoisia menettelysääntöjä saaliin poisheittämisen vähentämiseksi. Suunnitteilla on myös toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma ympäristönsuojeluvaatimusten integroimiseksi yhteiseen kalastuspolitiikkaan sisältää
uusia teknisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on erityisesti
poisheitettyjen kalojen määrän vähentäminen 31. joulukuuta
2003 mennessä. AK muistuttaa, että nykyisessä YKP:ssa on
katsottu välttämättömäksi ratkaista kalastuksenhoito-ongelmat tarjoamalla yksityisille kalastajille ja (yhteisesti hallinnoiduille) yhteenliittymille taloudellisia kannustimia, jotta kalastajia motivoidaan toimimaan vastuuntuntoisesti.
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tiikkaan edellyttäen, että toimenpiteet eivät rajoita YKP:n
taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden soveltamista.
1.15.
AK on jo aikaisemmissa lausunnoissaan vaatinut
ympäristömerkin ja sertifioinnin käyttöönottoa tietyissä kalastustoiminnoissa.
1.16.
Toimintasuunnitelmassa mainitaankin, että jäsenvaltiot ja Euroopan komissio harkitsevat mahdollisuuksia edistää
ympäristömerkeillä ympäristön kannalta järkeviä kalastuskäytäntöjä. On muistettava, että myös jalostusteollisuudella tulisi
olla velvollisuus varmistaa korkeat ympäristöstandardit, ja että
sen tulisi olla edustettuna kalastustuotteiden ympäristömerkistä – etenkin suunnitteilla olevan komission tiedonannon
yhteydessä – käytävissä keskusteluissa.
1.17.
Vastuuntuntoisen kalastuksen sertifiointia ei ole käsitelty YKP:n uudistamista käsittelevässä tiedonannossa eikä
myöskään toimintasuunnitelmassa ympäristönsuojelua koskevien vaatimusten sisällyttämiseksi yhteiseen kalastuspolitiikkaan. Asia sisällytetään kuitenkin mahdollisesti vuoden 2002
loppuun mennessä julkaistaviin vastuullisen kalastuksen menettelysääntöihin Euroopalle.
1.18.
AK katsoo niin ikään, että käynnistämällä ekomerkkiohjelmia kalastusalalla on mahdollista lisätä kalastuksen yleistä
hyväksyntää. Ekomerkki saattaisi myös olla tapa edistää kalastajien ympäristö- ja laatutietoisuutta.

Teollinen kalastus
1.12.
AK kannattaa Euroopan komission ehdotusta soveltaa teolliseen kalastukseen säilyttämis- ja hoitotoimenpiteitä,
joihin sisältyvät monivuotiset hoitosuunnitelmat, ja sen aikomusta pyytää kansainvälistä merentutkimusneuvostoa (ICES)
tekemään arvioinnin teollisen kalastuksen vaikutuksista meriekosysteemeihin. Tämä vastaa AK aikaisempia kehotuksia
pitää teollisen – eli kalajauhon ja kalaöljyn valmistusta varten
harjoitettavan – kalastuksen vaikutukset ihmisravinnoksi käytettäviin kalalajeihin mahdollisimman vähäisinä.

Kalastuksenhoito Välimeren alueella
1.13.
YKP:n uudistamista käsittelevän tiedonannon mukaan
kalavarojen säilyttämis- ja hoitopolitiikat ovat sovellettavissa
myös Välimeren alueeseen muutamin muutoksin, jotka määritellään erillisessä toimintasuunnitelmassa.

Ympäristöasioiden sisällyttäminen kalastuksenhoitoon
1.14.
Yhtäpitävästi AK:n aikaisemmin esittämien vaatimusten kanssa komissio on aikeissa sisällyttää muun muassa
yhteiseen kalastuspolitiikkaan ympäristönsuojelullisia näkökohtia ja toteaa tämän velvollisuuden johtuvan perustamissopimuksen 6 artiklan määräyksistä. Alueiden komitea kannattaa
ympäristönäkökohtien sisällyttämistä yhteiseen kalastuspoli-

1.19.
Vastuuntuntoisen kalastuksen sertifiointi on siis eräs
tulevaisuuden kannalta myönteisimmistä kalastuksenhoitovälineistä, jota on viipymättä tutkittava. AK kehottaakin komissiota perustamaan yhteisön toimielinten valvoman julkisen
sertifiointielimen.
1.20.
AK on aiemminkin korostanut tarvetta varmistaa, että
kala ja kalatuotteet ovat haitta-aineiden välttämistä koskevien
vaatimusten mukaisia ja että näiden sääntöjen on koskettava
myös EU:n ulkopuolelta tulevaa tuontia. Asiaa ei ole käsitelty
YKP:n uudistamista käsittelevässä tiedonannossa eikä myöskään toimintasuunnitelmassa ympäristönsuojelua koskevien
vaatimusten sisällyttämiseksi yhteiseen kalastuspolitiikkaan, ja
tämä puute on korjattava.

2. Kalavarojen säilyttämispolitiikan vaikutukset kalastuslaivastoon
2.1.
Pyyntiponnistusrajat ovat olennainen osa monivuotisia
hoitosuunnitelmia, ja niistä kehittyy vähitellen sekakalastuksen
hoitamisen tärkein väline. Pyyntiponnistuksen rajoittaminen
jopa 60 prosenttia voi olla tarpeen useilla kalastusaloilla. Nämä
vähennykset voidaan toteuttaa joko rajoittamalla merelläolopäiviä tai pienentämällä laivastojen kokoa. YKP:n uudistamista
käsittelevässä tiedonannossa ehdotetaan, että pyyntiponnistusrajojen olisi kuuluttava jäsenvaltioiden vastuualueeseen.
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2.2.
Kalastusalan kannattavuus ja kestävyys varmistetaan
todennäköisimmin siten, että kalastusponnistusta vähennetään
kullekin laivastolohkolle sopivimmilla kalastuksenhoitovälineillä. Ponnistuksen vähentämisen on oltava mahdollisimman
vapaaehtoista, ja sen lähtökohdaksi on otettava kunkin kalastusyrityksen erityistekijät. Kalastusala tulee ottaa mukaan päättämään näistä asioista.

2.3.
AK on aikaisemmin kannattanut ja kannattaa edelleenkin tehokkaamman laivastopolitiikan laatimista, edellyttäen
että sille on tarvetta ja että se perustuu luotettavaan tieteelliseen
arviointiin. Tukien vastaisella yleispolitiikalla voisi olla vakavia
taloudellisia seurauksia tietyille alueille ja markkinalohkoille.
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kyseiset jäsenvaltiot ovat täysimääräisesti noudattaneet
MOO IV:n asianomaisia säännöksiä.

2.8.
AK kannattaa tätä myönnytystä ja sen rahoittamiseksi
tarvittavaa KOR-ohjelman määrärahojen lisäystä. Vaikka järjestelyn tulisi AK:n mielestäkin jatkua vähintään vuoteen 2006
asti, komitea kuitenkin pitää kyseenalaisena olemassa olevien
rakennerahastojen uudelleenkohdentamista väliarvioinnin tuomien, vuosien 2004–2006 lisäkulujen kattamiseksi.

2.9.
Alueiden komitea kehottaa Euroopan komissiota selvittämään, olisiko vuosille 2004–2006 mahdollista budjetoida
lisävaroja ja välttää olemassa olevien rakennerahastojen rasittamista.

Julkiset tuet uusien alusten rakentamiseen tai laivastojen nykyaikaistamiseen
3. Pääsy vesille ja kalavaroille
2.4.
Euroopan komissio ehdottaa, että uusien alusten hankkimiseen tai nykyisten alusten tehokkuuden lisäämiseen ei
tulisi käyttää julkisia tukia, paitsi jos kyseessä ovat toimenpiteet, jotka koskevat turvallisuutta aluksella, valikoivampia
kalastustekniikkoja tai tuotannon laadun parantamista. AK
kehottaa komissiota sallimaan vain sellaisen tuen säilyttämisen,
joka on tarkoitettu pienimuotoista kalastusta harjoittavan
laivaston alusturvallisuuden ja aluksilla vallitsevien majoitusolosuhteiden kohentamiseen, ja vain sillä ehdolla, ettei laivastokapasiteetti lisäänny.

3.1.
Yhtäläinen pääsy yhteisön vesille on YKP:ssa vakiintunut periaate, ja se vahvistetaan elollisten vesiluonnonvarojen
säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä YKP:aa sovellettaessa annetun ehdotuksen 17 artiklassa. Yhtäläistä pääsyä
koskevat 18–20 artiklaan kirjatut jäljempänä käsitellyt väliaikaiset poikkeukset.

2.5.
Aluksille, joiden tulee monivuotisten hoitosuunnitelmien mukaan vähentää pyyntiponnistusta yli 25 prosenttia,
myönnetään lisäkorvauksia, ja kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) varoja lisätään vuosien 2003–2006 ajaksi
tämän rahoittamiseksi. AK toteaa, että Euroopan komission
esittämät ehdot järjestelmän piiriin pääsemiseksi saattavat
osoittautua monille kalastajille vaikeiksi. Kyseisillä ehdoilla
komissio itse rajoittaa merkittävästi toivomaansa pyyntikapasiteetin supistamista.

3.2.
Ensimmäinen poikkeus koskee jäsenvaltioiden oikeutta
rajoittaa kalastus enintään 12 meripeninkulman sisällä niiden
perusviivoista lukien niihin kalastusaluksiin, jotka perinteisesti
kalastavat tällä vyöhykkeellä läheisen rannikon satamista käsin,
sekä muiden jäsenvaltioiden aluksiin, joilla tämä oikeus on
vanhastaan. Viimeksi mainitut järjestelyt on kuvattu tarkemmin ehdotetun asetuksen liitteessä I. Komission esitys vastaa
AK:n aikaisempia lausuntoja, ja sitä on pidettävä poikkeuksena,
jota sovelletaan, kunnes yhteisön pienimuotoisen kalastuksen
osalta on käytettävissä kalastuksenhoitovälineitä, joiden ansiosta voidaan harjoittaa kestäväpohjaista, yhteisön kalastusmarkkinoilla vaikuttavan teollisen kalataloustuotannon kanssa
kilpailukykyistä kalastusta.

2.6.
AK:n mielestä vain tiettyjä, pienimuotoista kalastusta
harjoittavia laivaston lohkoja tulee tukea ja vain sillä ehdolla,
että tuella edistetään alusturvallisuutta ja aluksilla vallitsevia
majoitusolosuhteita sekä ympäristöystävällistä kalastusta
ilman, että pyyntitoiminta lisääntyy.

Menettelyt alusten käytöstä poistamiseksi

3.3.
YKP:n uudistamista käsittelevässä tiedonannossa viitataan joillakin alueilla, kuten Shetlannin kieltoalueella, noudatettaviin yleisiin rajoituksiin. Komission ehdotuksen mukaan
Shetlannin kieltoalueen kaltaiset poikkeukset vapaata yhteisön
kalastusvyöhykkeille pääsyä koskevaan periaatteeseen on tutkittava uudelleen, jotta varmistettaisiin, että ainoastaan kalakantojen säilyttämisellä perusteltavissa olevat poikkeukset pidetään voimassa.

2.7.
Euroopan komissio näkee tarpeen tarjota lisäkannustimia kalastusalusten omistajille alusten käytöstä poistamiseksi
siellä, missä monivuotisten hoitosuunnitelmien mukaan esiintyy ylikapasiteettia. Näissä olosuhteissa aluksille, joiden on
monivuotisten hoitosuunnitelmien mukaan vähennettävä toimintaansa yli 25 prosenttia, KOR:sta myönnettäviä romutuspalkkioita voidaan korottaa 20 prosentilla, edellyttäen, että

3.4.
Muotoilu antaa ymmärtää, että yhtäläisen pääsyn periaatetta koskevia väliaikaisia poikkeuksia on vielä nykyisinkin
voimassa. AK pitää tervetulleena 19 artiklassa esitettyä periaatetta sääntöjen tarkistamisesta ja hyväksyy kaikki kalastuksenhoitotoimenpiteet, jotka ovat aiheellisia säilyttämistä ja
kestävää hyödyntämistä koskevien tavoitteiden kannalta ja
jotka eivät loukkaa perussopimusten periaatteita.
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3.5.
AK vastustaa jyrkästi kalastusponnistuksen lisäämistä
Pohjanmeren sekä Shetlannin ja Irlannin kieltoalueiden kaltaisilla, EU:n tunnustamilla tieteellisesti erityisen herkillä alueilla.
AK kehottaa noudattamaan yhtäläisen ja tasapuolisen pääsyn
periaatteita niin, että kyseisten alueiden suojelua koskevia
vaatimuksia kunnioitetaan.
3.6.
Viimeinen poikkeus koskee suhteellisen vakauden periaatetta, jonka mukaan kansallisista kiintiöistä päätetään tiettynä ajankohtana tehtyjen aikaisempien pyyntitulosten pohjalta. AK on todennut eräässä lausunnossaan, että suhteellisen
vakauden periaate on todennäköisesti säilytettävä, mutta että
Euroopan komission tulisi pohtia uudelleen, onko vaihtoehtoja
mahdollisesti olemassa.
3.7.
Euroopan komissio vahvistaa, että suhteellisen vakauden periaate säilytetään lyhyellä aikavälillä, mutta että jakomenetelmästä päättäisi ministerineuvosto. Jäsenvaltiot vastaisivat
sitten kiintiöiden ja pyyntiponnistuksen jakamisesta alustensa
kesken.

4.

Valvonta ja täytäntöönpano

4.1.
YKP:n uudistamista käsittelevässä tiedonannossa ehdotetaan uutta, valvontaa ja täytäntöönpanoa koskevaa sääntelyjärjestelmää. Yksityiskohdat esittelevä toimintasuunnitelma julkaistaan vuoden 2002 loppupuolella samoin kuin tiedonanto
yhteisestä tarkastusorganisaatiosta. Tarkempia huomioita ei
voine esittää ennen näiden asiakirjojen julkaisemista, mutta
selvää on, että niissä kannatetaan tiukempaa ja tehokkaampaa
valvonta- ja täytäntöönpanojärjestelmää.
4.2.
AK kannattaa seuraamusten yhdenmukaistamista ja
riippumattoman yhteisön kalastusvalvontaviranomaisen perustamista. Jos kalastuksesta halutaan kehittää todella kestävä
elinkeino, on välttämättä huolehdittava myös valvonnasta ja
seuraamusten täytäntöönpanosta. Seuraamusten on vastattava
rikkomusten vakavuutta, mutta niillä on myös näitä ehkäisevä
tehtävä. AK muistuttaa joka tapauksessa komissiota siitä,
ettei mikään valvontajärjestelmä ole kestävä, jos se perustuu
yksinomaan seuraamuksiin. Myöntämällä taloudellisia ja yhteistyökannustimia on kalastajakunnalle tarjottava tilaisuus
osallistua kalastuksen valvontaan ja ottaa siitä vastuu. Kalastuksentutkimus suosittaa, että kalastajakunnalle uskotaan vastuu
kalastusoikeuksista.
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5.2.
AK kannattaa kaikkia toimia laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen vaikeuttamiseksi.
5.3.
Lisäksi komitea on jo aikaisemmin huomauttanut,
että tietyt ajopyydykset, kuten tonnikalan pyynnissä käytetyt
verkot, vahingoittavat meren ekosysteemiä, ja kannattanut
niiden ehdotonta kieltoa. Vaikka näiden pyydysten vaiheittainen poistaminen on jo käynnistynyt, tärkeiden kalastusmuotojen yhteydessä esiintyvä delfiinisivusaaliiden ongelma on vielä
ratkaisematta ja Euroopan komission tulisi ryhtyä asiassa
toimiin.
5.4.
AK kannattaa ehdottomasti lokakuussa 1997 kokoontuneen neuvoston päätelmiä, joissa todetaan seuraavaa: ”Neuvosto, joka tunnustaa kalastussopimusten sosiaalis-taloudellisen hyödyn yhteisölle erityisesti tavoitteena olevan, kalastuselinkeinosta riippuvaisten alueiden työllisyyden turvaamisen
osalta, vahvistaa sitoumuksensa kyseisiin sopimuksiin, jotka
ovat edelleenkin keskeinen ja kiinteä osa yhteistä kalastuspolitiikkaa.”
5.5.
Unionin ulkopuolisten maiden kanssa solmittavien
kalastussopimusten tulisi vastata kehittyvien maiden vaatimuksia ja niiden toiveita kehittää omaa kalastuselinkeinoaan. Ne
tulisi lisäksi rahoittaa yhteisön kalastajien toimesta eikä unionin talousarviosta. Rahoitusta tulisi myöntää vain kalastukseen
liittyviin toimiin.
5.6.
AK kehottaa lisäämään YKP:n välineisiin yhteisyritykset
ja vahvistamaan niitä. Näiden välineiden ansiosta on voitu
kehittää monien yhteisön ulkopuolisten maiden kalastusalaa
ja hoitaa kalavaroja kestäväpohjaisesti. Ne auttavat omalta
osaltaan luomaan työpaikkoja sekä EU:ssa että unionin ulkopuolisissa maissa, takaavat toimitukset yhteisön markkinoille
ja ovat ihanteellinen väline käynnistettäessä yhteisön ulkopuolisten maiden kalastusalaan liittyviä kehitysyhteistyöhankkeita.
5.7.
AK kannustaa komissiota ottamaan itselleen maailmanlaajuisen johtoaseman kehitettäessä ja laajennettaessa alueellisia kalastusjärjestöjä, jotka soveltuvat erinomaisesti kansainväliseen kalastuksenhoitoon. AK kehottaa komissiota vahvistamaan yhteisön edustusta alueellisissa kalastusjärjestöissä
lisäämällä kyseisiä tehtäviä hoitavaa henkilöstöä ja ottamalla
käyttöön tarkoituksenmukaisia välineitä, joiden avulla yhteisön virkamiehet saavat asianmukaista tieteellistä neuvontaa.

6. Vesiviljely
5.

Kansainvälinen kalastus

5.1.
Euroopan komissio pyrkii kansainväliseen yhteistyöhön sen varmistamiseksi, että kestävä ja vastuuntuntoinen
kalastus toteutuu yhtälailla yhteisön merialueiden ulkopuolella
kuin niiden sisällä. Komissio on sitoutunut laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseen,
vastustamiseen ja poistamiseen tähtäävään kansainväliseen
toimintasuunnitelmaan.

6.1.
YKP:n uudistamista käsittelevässä tiedonannossa korostetaan sellaisen, ympäristön kannalta terveen ja tuotantoalana kestävän vesiviljelyn merkitystä, jonka tuotteiden tulisi olla
terveellisiä. Strategia vesiviljelyn kehittämiseksi EU:ssa oli
tarkoitus julkaista vuoden 2002 loppupuoliskolla. Alueiden
komitea katsoo, että Euroopan komission on otettava vesiviljelyalaa koskevaa strategiaa muotoillessaan huomioon seuraavat
näkökohdat:
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1)

Lähtökohta politiikalle on ekosysteemin huolellinen hoito
hyödynnettäessä luonnonvaroja prosessinomaisesti ja arvioitaessa vesiviljelyalan eri osa-alueiden markkinamahdollisuuksia.

2)

Etusijalle tulee asettaa tavanomaista suurempi taloudellinen tuki erityisen innovatiivisille (toimintaansa aloittavien) yritysten sekä tutkimuskeskusten hankkeille.

3)

Erityisesti tulee korostaa alalla tähän asti erillisinä yhteisöinä toimineita koskevan, aiempaa kattavamman ja alakohtaisemman lähestymistavan noudattamista.

4)

Erityistä huomiota tulee kiinnittää ravintoaineiden turvallisuuden ja eläinten hyvinvoinnin kohentamiseen ja –
mikäli mahdollista – lääkeaineiden käytön supistamiseen,
haitallisten ympäristövaikutusten estämiseen ja mahdollisuuteen saada asialle nykyistä laajempi kannatus yhteiskunnassa.

5)

Huomiota tulee kiinnittää vesiviljelyn epätasaiseen kehittämiseen unionin alueilla yrityksistä riippumattomista
syistä. Etusijalle on asetettava sellaisilla alueilla toteutettavat hankkeet, joilla vesiviljelyala on suhteellisesti vähäisintä.

6.2.
AK kehottaa komissiota erottamaan strategiassa selvästi voimaperäiseen vesiviljelyyn tähtäävät ehdotukset laajaalaista vesiviljelyä, kuten äyriäistenkasvatusta, koskevista ehdotuksista. Äyriäistenkasvatuksesta ei aiheudu ympäristölle sellaisia potentiaalisia kielteisiä vaikutuksia kuin voimaperäisestä
vesiviljelystä.
6.3.
Vesiviljelyn kehittämiseen myönnettäviä tukia suunnitellessaan komission on otettava huomioon laaja-alaisen ja
voimaperäisen vesiviljelyn välinen merkittävä ero sekä voimaperäisen tai laaja-alaisen viljelytyypin ja viljeltävän lajin mukaan määräytyvät erilaiset tukitarpeet. Lajien tutkimuksessa,
lisäyksessä ja viljelyssä on suosittava perinteisten lajien asemasta uusia lajeja ja annettava niille etusija erityisesti sellaisiin
lajeihin nähden, joiden toimitusvarmuus on taattu tai joiden
markkinoilla on liikatarjontaa.
6.4.
AK kehottaa komissiota vastaamaan yhteisön vesiviljelyalan pyyntöön perustaa nykyisestä neuvoa-antavasta kalatalous- ja vesiviljelykomiteasta eriytetty neuvoa-antava vesiviljelykomitea.

7.

Yhteisen kalastuspolitiikan sosiaalinen ulottuvuus

7.1.
Sosiaalinen ulottuvuus on yksi yhteisen kalastuspolitiikan tärkeimmistä näkökohdista. Vuoden 2002 loppupuolella
oli tarkoitus julkaista toimintasuunnitelma, jolla pyritään tasapainottamaan EU:n kalastusalan rakenneuudistuksesta aiheutuvia sosiaalisia, taloudellisia ja alueellisia seurauksia. Vaikka
toimintasuunnitelman tarkempi kommentointi on mahdollista
vasta sen julkaisemisen jälkeen, YKP:n uudistamista käsittelevä
tiedonanto tarjoaa jo jonkin verran yksityiskohtia, joista voi
muodostaa alustavan kannan.
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7.2.
AK korostaa uudelleen, että yksittäisille kalastajille,
kalastuksesta riippuvaisille yrityksille, kalanjalostusteollisuudelle ja kalastuksesta riippuvaisissa yhteisöissä asuville on
annettava riittävää taloudellista tukea, jotta ne voivat sopeutua
kiintiöiden ja laivastokapasiteetin vähennysten aiheuttamiin
muutoksiin.
7.3.
AK kuitenkin pitää kyseenalaisena rakennerahastojen
uudelleenkohdentamista edellä mainitun rahoittamiseksi. Yhteisen kalastuspolitiikan ehdotettu uudistaminen vaikeuttaa
kalastusyhteisöjen elämää lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.
AK ei ole taipuvainen ehdottamaan rakennerahastoista myönnettävän rahoituksen suuntaamista uudelleen äskettäin havaittujen, kalastukseen liittyvien uusien sosiaalisten ja taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi – pois sellaisilta alueilta, joilla
rakennerahastojen tuelle on ollut hyvät perusteet (tavoite 1tai tavoite 2 -alueet).
7.4.
AK pitää tervetulleena YKP:n uudistamista käsittelevään tiedonantoon kirjattua aikomusta ottaa EU:n syrjäisimpien alueiden erityistarpeet huomioon, mutta toivoo tulevassa
toimintasuunnitelmassa konkreettista näyttöä asiasta.

8. Taloudellinen hallinto
8.1.
Euroopan komissio toivoo periaatteessa kalatalousalan
avaamista kilpailulle samalla tavalla kuin minkä tahansa muunkin elinkeinoalan. Samalla se kuitenkin toteaa, että kyse on
pitkän aikavälin tavoitteesta.
8.2.
Euroopan komissio uskoo, että pitkällä aikavälillä tulisi
ottaa käyttöön kaupan olevien (yksilöllisten tai yhteisöllisten)
kalastusoikeuksien vaihtoehtoinen järjestelmä tai maksulliset
kalastusoikeudet osana kalastusalan kehitystä kohti normaaleja
taloudellisia edellytyksiä. Vuoden 2002 kuluessa järjestettävässä seminaarissa asiasta keskustellaan kalatalousalan edustajien kanssa.
8.3.
Vaihtoehtoisten järjestelmien pohtiminen vastaa AK:n
aikaisemmin esittämiä näkemyksiä. Komitea suhtautuu myönteisesti siihen, että markkinavoimien sallitaan vaikuttaa yhteiseen kalastuspolitiikkaan. AK kuitenkin korostaa tarvittavan
erityistoimia sen varmistamiseksi, ettei toiminta keskity suurten kalastusyritysten hoidettavaksi pienten ja keskikokoisten
yritysten kustannuksella.
8.4.
Seminaarin tulokset sisällytetään vuonna 2003 ilmestyvään raporttiin kalastuksenhoidon taloudellisesta ulottuvuudesta EU:ssa. Sen pohjalta valmistellaan mahdollisesti muodollisia ehdotuksia tai suosituksia.
8.5.
AK on halukas tarkastelemaan ja kommentoimaan
raporttia sen julkaisun jälkeen sekä myös siihen pohjautuvia
ehdotuksia tai suosituksia.
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Tehokas ja osallistuva päätöksenteko

9.1.
AK pitää tervetulleena Euroopan komission pyrkimystä
yhteisen kalastuspolitiikan hallintotapojen parantamiseksi sen
avoimuutta sekä kaikkien osallistuvien tahojen vastuuvelvollisuutta ja vastuullisuutta lisäämällä. AK katsoo kuitenkin,
että YKP:n uudistamista käsittelevän tiedonannon sisältämät
ehdotukset jäävät jälkeen vihreässä kirjassa ehdotetusta kalastusjärjestöjen aktiivisemmasta osallistumisesta. Komitea toivoo, että komissio korjaa tämän tulevissa aiheeseen liittyvissä
asiakirjoissaan.
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Toimivaltuuksien siirtäminen ja sääntöjen yksinkertaistaminen

9.6.
AK:n mielestä komission ehdotus lainsäädännön soveltamisalan laajentamiseksi asetuksella muodostaisi vaarallisen
ennakkotapauksen. Tällainen järjestelmä sisältäisi laajan joukon perustavoitteita, periaatteita ja sääntöjä YKP:n tietyille osaalueille (kuten kalavarojen säilyttämiselle, kalastuksenhoidolle
ja valvonnalle), mutta yksityiskohtaiset tekniset ja menettelytapoja koskevat säännöt jäisivät komission säädettäväksi. Vaikka
komissiota avustaisikin jäsenvaltioiden edustajista koostuva
komitea, jää epäselväksi olisivatko siinä edustettuina kaikki
sidosryhmät.

Alueelliset neuvoa-antavat toimikunnat

9.2.
AK kannattaa erityisen vahvasti alueiden ottamista
mukaan päätöksentekoon, koska se vahvistaa yhteistyötä ja
lisää osallisuuden tunnetta. Alan toimijoiden osallistuminen
on erittäin tärkeää ja se edistää kalastusalan yhteistyötä ja
yhteisymmärrystä.

9.3.
AK kehottaa ottamaan käyttöön yhteistoimintajärjestelmän, jonka puitteissa Euroopan kalastusviranomaiset, kalastajat ja kalastuksen asiantuntijat tekevät rakentavaa yhteistyötä.
Komitea kannattaa voimakkaasti ”alhaalta ylös” suuntautuvaa
lähestymistapaa ja kalastajien osallistumista päätöksentekoprosessiin kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa. AK kannattaa
sitä, että komission määräajoin koolle kutsumat alueelliset
tapaamiset säilytetään. AK katsoo kuitenkin, että kalastusalan
toimijoille on tarjottava tilaisuus osallistua yhteisön päätöksentekoprosessiin, mistä suurin osa EU:n kalastajista on yhtä
mieltä. Olisi siis luotava yhteisön yhteistoimintajärjestelmä,
jonka puitteissa alan viranomaiset, ammattilaiset ja tieteenharjoittajat voisivat osallistua yhteisön kalataloushallintoon. Järjestelmän lähtökohdaksi voitaisiin ottaa nykyisen neuvoaantavan kalatalous- ja vesiviljelykomitean muuttaminen yhteisön yhteistoiminnan kehykseksi.

9.4.
AK ehdottaa, että kaikkiin yhteistoimintajärjestelmiin
sisällytetään kuuleminen kalavarojen säilyttämisestä ja asianomaisten alueiden kannalta merkittävistä kalastuksenhoitoon
liittyvistä seikoista. Nämä suositukset, selvitykset ja lausunnot
ovat tärkeitä asianomaisten jäsenvaltioiden kalastuspolitiikan
ja Euroopan komission kannalta. Euroopan komission on joka
tapauksessa raportoitava säännöllisesti siitä, miten se ottaa
suositukset ja lausunnot huomioon.

9.5.
AK kannattaa ehdotusta parantaa kalastajien sitoutumista vastuulliseen kalastukseen sääntelyjärjestelmän velvoitteet ylittävällä tavalla. Asianomaiset tahot kutsutaan osallistumaan neuvoa-antavan kalatalous- ja vesiviljelykomitean
(ACFA) johdolla vastuullista kalastusta koskevien eurooppalaisten menettelysääntöjen laatimiseen (ne on tarkoitus julkaista vuoden loppuun mennessä), ja lisäksi kutsutaan koolle
alueellisia tapaamisia, joissa esitetään ajatuksia ja täydennetään
menettelysääntöjä parhaiden alueellisten toimintatapojen ohjeistolla.

9.7.
AK kannattaa YKP:n uudistamista käsittelevän tiedonannon sisältämää ehdotusta, että kalatalouden ohjauksen
rahoitusvälineestä (KOR:sta) rahoitettavien hankkeiden pakollista kansallista yhteisrahoitusta ei enää valvottaisi valtiontukea
koskevin säännöin. Komitea pitää tervetulleena myös komission aikomusta poistaa jäsenvaltioiden tietyntyyppisiä kalastusalan valtiontukia koskeva ilmoitusvelvoite, koska tämä
todennäköisesti mahdollistaa määrärahojen nopeamman ja
tehokkaamman jakamisen.

10. Tiivistelmä alueiden komitean suosituksista

Alueiden komitea on huolestunut YKP:n uudistamista käsittelevässä tiedonannossa ja siihen liittyvissä asiakirjoissa esitetyistä
ehdotuksista yhteisen kalastuspolitiikan uudistamiseksi, mutta
katsoo, että niillä pyritään vastaamaan EU:n kestäväpohjaisen
kalastuksen tarpeisiin. AK yhtyy Euroopan komission käsitykseen, että YKP:n kohtaamat haasteet ovat pakottavia ja vakavia.
Kestävyys on kalastuksen tulevaisuuden ratkaiseva edellytys.
Jos kalavaroja pyydetään enemmän kuin ne luonnollisesti
pystyvät korvautumaan, kalatalousalan taantuminen jatkuu.
Laivaston peruuttamattomaan romuttamiseen liittyy vaara,
että kalastajat kaikkoavat, joten biologiset ja sosioekonomiset
tekijät on pyrittävä tasapainottamaan keskenään. Ehdotetut
YKP:n toimenpiteet ovat välineitä, joilla muutokseen sopeutumista voidaan hallita, mutta AK epäilee, riittävätkö ne YKP:n
haasteista selviytymiseen. Sopeutuminen vaatii kuitenkin selvästikin oman aikansa.

AK esittää kuitenkin seuraavia muutoksia komission ehdotuksiin:

a)

Luotettavan tieteellisen arvioinnin merkitys YKP:n toimenpiteistä päätettäessä on tunnustettava. Kalavarojen
tilan ja muiden kalakantoihin vaikuttavien tekijöiden
tutkimiselle on välttämättä taattava riittävä rahoitus.
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b)

Jalostusteollisuus tulee ottaa mukaan ympäristömerkkiä
koskevaan keskusteluun.

c)

On tarpeen varmistaa, että kala ja kalatuotteet ovat haittaaineiden välttämistä koskevien vaatimusten mukaisia ja
että nämä säännöt koskevat myös EU:n ulkopuolelta
tulevaa tuontia.

d)

Tukea tulisi myöntää vain pienimuotoista kalastusta
harjoittavan laivaston alusturvallisuuden ja aluksilla vallitsevien majoitusolosuhteiden kohentamiseen ja vain sillä
edellytyksellä, ettei laivastokapasiteetti lisäänny.

e)

Komitea kannattaa lisäkannustimia kalastusalusten käytöstä poistamiseksi, mutta kyseenalaistaa olemassa olevien rakennerahastojen uudelleensuuntaamisen väliarvioinnin yhteydessä näiden toimenpiteiden rahoittamiseksi.

f)

Poikkeussäännökset, joilla rajoitetaan pääsyä Shetlannin
kieltoalueen kaltaisille alueille, tulee säilyttää väliarvioinnin tuloksista riippuen, kuten elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä YKP:aa
sovellettaessa tehdyn ehdotuksen 19 artiklassa säädetään.
Saman asiakirjan 18 artiklaa tulee mukauttaa vastaavasti.

g)

Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä
hyödyntämisestä YKP:aa sovellettaessa annetun ehdotuksen 20 artiklaan tulisi lisätä jakoperusteiden (viiteajankohdan) ajankohtaistamista ja myöhempää tarkistamista koskevat säännöt.

h)

Vaikka käynnissä onkin kansainvälisiä toimenpiteitä laahusnuottien vaiheittaiseksi poistamiseksi, Euroopan komission tulisi ryhtyä asianmukaisiin toimiin delfiinisivusaaliiden muodostaman ongelman ratkaisemiseksi.

i)

Komitea pitää kyseenalaisina kalastuksesta riippuvaisten
alueiden taloudellisten ja sosiaalisten tukien rahoittamiseen liittyviä, jäsenvaltioille osoitettuja ehdotuksia rakennerahastojen uudelleensuuntaamiseksi (poikkeuksena osa
KOR-rahastoista). Jäsenvaltioiden tulisi tunnustaa kalastuksesta riippuvaisten alueiden kasvava avun tarve ja
varata siihen tarvittavat määrärahat.
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j)

Toimintasuunnitelmassa, jolla pyritään tasapainottamaan
EU:n kalastusalan rakenneuudistuksesta aiheutuvia sosiaalisia, taloudellisia ja alueellisia seurauksia, tulisi ottaa
huomioon perustamissopimuksen 299 artiklan 2 kohdan
mukaisesti erityistoimet, joilla ratkaistaan syrjäisimpien
alueiden tarpeet.

k)

Vaikka AK kannattaakin periaatteessa vaihtoehtoisten
järjestelmien etsimistä suhteellisen vakauden periaatteelle,
komitea panee merkille, että markkinoihin perustuviin
kiintiöjakojärjestelmiin liittyy riskejä tietyille rannikkoalueille, mikäli ei ryhdytä varotoimiin. Mahdollisia vaihtoehtoja on tutkittava tarkkaan.

l)

Komitea kannattaa periaatteessa alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien perustamista, mutta niille tulisi antaa
myös valta valmistella ja esittää kalastuksenhoitosuunnitelmia.

m) Säännös, jolla jäsenvaltioille ja komissiolle annetaan
toimintavara päättää itse selvityksen antamisesta siitä,
missä määrin ne ovat hyväksyneet tai ottaneet huomioon
alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien suositukset tai
raportit, on korvattava velvoitteella antaa kyseinen selvitys.
n)

Kehitysmaiden tarpeet ja niiden halu kehittää omaa
kalatalousalaansa tulisi ottaa huomioon, kun solmitaan
kalastussopimuksia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.
Lisäksi unionin kalastajien tulisi itse vastata kalastussopimusten rahoittamisesta, eikä niitä tulisi rahoittaa yhteisön
budjetista.

o)

Koska kalastuksen valvonta on keskeinen väline YKP:n
tavoitteiden saavuttamisen kannalta, kalastusta olisi ryhdyttävä valvomaan yhteisön välinein, jotta se perustuisi
kestäväpohjaiseen kalavarojen säilyttämiseen ja käyttöön.

p)

Yhteisölle olisi luotava kalastuksenvalvontaverkosto, joka
koordinoisi kalastuksenhoidosta ja -valvonnasta vastaavien elinten toimintaa.

q)

Valvontamenettelyistä on tiedotettava valvontaohjelmien
parissa työskenteleville toimijoille YKP:n puitteissa ja
niille on osoitettava riittävästi seuranta- ja valvontavälineitä tehtävien hoitamiseksi kalastustoiminnan eri vaiheissa pyynnistä saaliin kaupan pitämiseen.

Bryssel 12. helmikuuta 2003.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Albert BORE
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Alueiden komitean lausunto aiheista:
–

”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle
sekä alueiden komitealle – Raportti eEurope-vertailuanalyyseistä”, ja

–

”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle
sekä alueiden komitealle eEurope 2005: Tietoyhteiskunta kaikille”
(2003/C 128/03)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon ”Raportti eEurope-vertailuanalyyseistä” (KOM(2002) 62 lopullinen) sekä komission tiedonannon ”eEurope 2005: Tietoyhteiskunta kaikille” (KOM(2002) 263 lopullinen),
ottaa huomioon komission 6. helmikuuta ja 29. toukokuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla tekemät päätökset pyytää aiheesta alueiden komitean
lausunto,
ottaa huomioon työvaliokuntansa 6. helmikuuta 2002 tekemän päätöksen antaa lausunnon valmistelu
”kulttuuri ja koulutus” -valiokunnan tehtäväksi,
ottaa huomioon aiheesta ”Komission yksiköiden valmisteluasiakirja – Tietoyhteiskunta ja aluekehitys –
EAKR:n tukitoimet 2000–2006 – Ohjelmien arviointiperusteet” (SEK(1999) 1217) antamansa lausunnon
(CdR 124/2000 fin) ( 1),
ottaa huomioon aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Pk-yritykset digitaaliaikaan” (KOM(2001) 136 lopullinen) antamansa
lausunnon (CdR 198/2001 fin) ( 2),
ottaa huomioon aiheesta ”eLearning-toimintasuunnitelma – Katse huomispäivän koulutukseen”
(KOM(2001) 172 lopullinen) antamansa lausunnon (CdR 212/2001 fin) (3),
ottaa huomioon aiheesta ”Verkko- ja tietoturva: Ehdotus eurooppalaiseksi lähestymistavaksi” (KOM(2001)
298 lopullinen) antamansa lausunnon (CdR 257/2001 fin) ( 4),
ottaa huomioon aiheesta ”eEurope 2002: Julkisen sektorin verkkosivujen ja niiden sisällön saavutettavuus”
(KOM(2001) 529 lopullinen) antamansa lausunnon (CdR 397/2001 fin) (5),
ottaa huomioon aiheista ”Komission tiedonanto – Internetin käyttöturvallisuuden parantamista maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja haitallista sisältöä torjumalla koskevan yhteisön monivuotisen toimintasuunnitelman jatkaminen” ja ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevan yhteisön monivuotisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja haitallista sisältöä torjumalla tehdyn päätöksen N:o 276/1999/EY
muuttamisesta” (KOM(2002) 152 lopullinen) antamansa lausunnon (CdR 140/2002 fin) ( 6),
ottaa huomioon ”kulttuuri ja koulutus” -valiokuntansa 28. marraskuuta 2002 hyväksymän lausuntoluonnoksen CdR 136/2002 rev. 2, jonka esittelijä oli Mikkelin kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta (FIN, PPE),
hyväksyi 12. ja 13. helmikuuta 2003 pitämässään 48. täysistunnossa (helmikuun 12. päivän kokouksessa)
yksimielisesti seuraavan lausunnon.
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(6 )

EYVL C 22, 24.1.2001, s. 32.
EYVL C 19, 22.1.2002, s. 14.
EYVL C 19, 22.1.2002, s. 26.
EYVL C 107, 3.5.2002, s. 89.
EYVL C 278, 14.11.2002, s. 24.
EUVL C 73, 26.3.2003, s. 34.
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Alueiden komitean näkemykset ja suositukset

C 128/15

Nykyaikaiset julkiset verkkopalvelut
Alueiden komitea

Vertailuanalyysin tulokset ja toimintasuunnitelman lähtökohdat
Alueiden komitea

1.8.
toteaa toimintasuunnitelmassa tavoitellun hallinnon
kaikkien tasojen yhteentoimivuuden merkitsevän suurempaa
läpinäkyvyyttä ja edistävän päätöksenteon siirtämistä lähemmäksi kansalaisia;

1.1.
pitää edelleen keskeisenä tavoitteenaan sosiaalisesti ja
alueellisesti tasa-arvoisen eurooppalaisen tietoyhteiskunnan
kehittämistä ja sen hyödyntämismahdollisuuksien turvaamista
kaikille kansalaisille, jotta estetään uusien syrjäytymissyiden
kehittyminen;

1.9.
katsoo, että kansalaisten tarpeet tyydyttäviä julkisen
hallinnon verkkopalveluita ei voida kehittää ilman laajaa koko
hallinnon ja muun palvelutoiminnan paikallisesti ja alueellisesti
kattavaa sekä aidosti yhteispalveluun pyrkivää yhteistyötä;

1.2.
katsoo, että eEurope 2005 -toimintasuunnitelman perustuminen sitä edeltäneeseen eEurope 2002 -toimintasuunnitelmaan ja sen seurannasta saatuihin tuloksiin luo pitkäjänteisyyttä unionin politiikkaan ja siten myös edistää politiikkaa
toteuttavien välineiden kehittämistä;

1.10.
korostaa varsinaisten verkkopalvelujen lisäksi tieto- ja
tietoliikennetekniikan antavan myös mahdollisuuden vähentää
julkisen hallinnon byrokratiaa, tehostaa hallinnon toimintaa
sekä kehittää myös perinteisten jakelukanavien kautta tarjottavia palveluita kansalaisten tarpeiden mukaiseen suuntaan ja
toteaa tämän jääneen liian vähälle huomiolle toimintasuunnitelmassa;

1.3.
yhtyy eEurope 2002 -toimintasuunnitelman vertailuanalyyseista saatuihin poliittisiin päätelmiin korostaen kuitenkin jäsenvaltioiden sisällä vallitsevien alueellisten erojen tunnistamisen merkitystä tuloksellisen politiikan suunnittelussa;
1.4.
toteaa alue- ja paikallishallinnon itsenäisen roolin ja
vastuun olevan keskeisen ei vain vuorovaikutteisten sähköisten
julkisten asiointipalvelujen kehittämisessä, vaan myös tieto- ja
viestintätekniikan käytössä elinikäisessä oppimisessa – koska
digitaalinen lukutaito katsotaan uudeksi perustaidoksi – ja
terveydenhuollossa, tietoturvallisuuden edistämisessä, kulttuurin ja matkailun sisältöpalvelujen kehittämisessä, erilaisissa
verkkopalveluiden käyttömahdollisuuksia lisäävissä toimenpiteissä sekä luonnollisesti myös niin hallinnon sisäisten kuin
yleensäkin organisaatioiden välisten prosessien yhteentoimivuuden kehittämisessä;
1.5.
kehottaa Euroopan alue- ja paikallishallintoa lisäämään
osallistumistaan hyvien toimintatapojen levittämiseen ja niiden
kehittämiseen edelleen sekä tieto- ja tietoliikenteen mahdollisuuksien laajamittaiseen hyödyntämiseen omassa toiminnassaan, mutta erityisesti tukemaan kaikin käytettävissään olevin
keinoin tasa-arvoisen, kaikki alueet kattavan ja kaikkia kansalaisia palvelevan eurooppalaisen tietoyhteiskunnan kehittämistä;
1.6.
nostaa esille tarpeen ottaa eurooppalaisen tietoyhteiskuntapolitiikan suunnittelun tueksi aikaisempaa syvällisempiä
ja erilaisiin skenaarioihin perustuvia analyyseja teknologiamarkkinoiden kehittymisestä lähivuosina;
1.7.
katsoo kehityksen ehdokasmaissa olleen viime vuosina
nopeaa ja toimintasuunnitelman asettamien haasteiden kohdistuvan laajentumisen tapahtuessa hyvin samantyyppisinä niin
nykyisiin kuin tuleviinkin jäsenvaltioihin.

1.11.
toteaa, että julkisen hallinnon verkkopalveluiden tulee
olla helposti käyttäjien löydettävissä ja tarjota käyttäjilleen
aitoa lisäarvoa perinteisiin palveluihin verrattuna; lisäksi tarvitaan tutkimusperäistä tietoa julkisen hallinnon verkkopalveluiden käytön esteistä;
1.12.
katsoo toimintasuunnitelmassa esitettyjen julkisen
hallinnon toimipisteiden, terveydenhuollon yksiköiden, erilaisten kulttuurilaitosten sekä koulujen liittämisen laajakaistaverkkoihin vuoteen 2005 mennessä edistyneen alue- ja paikallishallinnossa eEurope 2002 -vertailuanalyyseihin viitaten hyvin,
mutta tavoitteen toteutumisen edellyttävän lisää määrätietoisia
toimia kaikilla tasoilla;
1.13.
esittää, että unionin ohjelmissa panostettaisiin riittävästi sellaisten teknologioiden kehittämiseen, jotka helpottaisivat julkisessa hallinnossa Internetiin jo kehitettyjen ja tulevaisuudessa kehitettävien vuorovaikutteisten palvelujen tarjoamista digitaalista televisiota ja kolmannen sukupolven matkaviestintäverkkoja hyödyntäen;
1.14.
edellyttää, että vuorovaikutteisten julkisten palvelujen
kehittämiseen liitetään läheisesti myös kansalaisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen;
1.15.
huomauttaa, että kansallisten toimijoiden lisäksi
myös alue- ja paikallishallinnolla on suuri vastuu tieto- ja
tietoliikennetekniikan mahdollisuuksien hyödyntämisestä opetuksessa ja oppimisessa, koska tulosten saavuttamisen edellytyksenä on läheinen yhteys kohdejoukkoon ja monessa maassa
koulutus on keskeinen osa alue- ja paikallishallinnon toimintaa; siksi paikallis-, alue- ja keskushallinnon viranomaisten
tulee käyttää alan vastuutaan osittain taatakseen lasten ja
nuorten ulottuvilla olevan Internetin sisällön ja sivujen turvallisuus, jotta voidaan välttää lasten ja nuorten oppimista ja
kypsymistä vahingoittavia vaaroja;
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1.16.
muistuttaa siitä, että kansalaisten tarpeiden mukaisia
palveluita kehitettäessä ei yleensä erottelu julkisen ja yksityisen
sektorin välillä ole paikallaan, vaan molempia pitäisi olla
saatavilla samojen portaalien tai muiden teknisten ratkaisujen
kuten esimerkiksi älykorttien kautta;

1.17.
korostaa komission esille ottamien tärkeiden toimenpiteiden lisäksi tarvetta kehittää niin yksityisten kuin julkisten
organisaatioiden sisäistä toimintaa vastaamaan elinikäisen oppimisen aiheuttamiin haasteisiin;

1.18.
katsoo tietotekniikkaosaamisen lisäksi tarvittavan erityisesti johtotehtävissä niin hallinnossa kuin yritystoiminnassa
enemmän osaamista tieto- ja tietoliikennetekniikan mahdollisuuksien hyödyntämisessä;

1.19.
pitää erillistä eurooppalaista sairausvakuutuskorttia
parempana vaihtoehtona sitä, että yhteentoimivuuden edistämiseksi ja tarvittavien korttien kokonaismäärän vähentämiseksi pyritään kortin sijasta kehittämään sellaista eurooppalaisen sairausvakuutuksen ominaisuutta, joka voidaan helposti
liittää jo olemassa oleviin älykortteihin;

1.20.
suhtautuu myönteisesti suunnitelmiin tarjota kansalaisille terveyspalveluja Internetissä. Tässä yhteydessä on tärkeää, että komissio keskittyy alussa edistämään suunnitelmien
toimeenpanotason, eli useimmiten paikallis- ja aluetason,
aloitteita kokemustenvaihdolla, tuella, parhaiden käytänteiden
vaihdolla ja vertailuanalyysein;

1.21.
suhtautuu muun muassa tietosuojavaatimuksiin perustuen kielteisesti yhtenäiseen eurooppalaiseen henkilökohtaisten potilasnumeroiden järjestelmään ja katsoo tarvittavan
yhteentoimivuuden olevan mahdollista myös käytössä olevia
kansallisia, alueellisia ja paikallisia ratkaisuja hyödyntäen.
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Turvallinen tietoverkkoinfrastruktuuri

Alueiden komitea

1.24.
toteaa alue- ja paikallishallinnon roolin olevan laajan
tehtävä-alueensa vuoksi keskeisen paitsi hyvien tietoturvallisuuden menettelytapojen soveltamisessa myös näiden kehittämisessä ja hallinnon hyvän tietoturvallisuuden edellytyksenä
olevan yhteensopivien menetelmien soveltaminen sen kaikilla
tasoilla;

1.25.
toivoo, että hyvien tietoturvallisuuden toimintamallien käyttöönottoa tukevia toimintoja sekä erityisesti niin
kansalaisten kuin pienten yritysten ja hallinnon toimipisteiden
tarvitsemia tietoturvallisuuden neuvonta- ja varoituspalveluja
tehostetaan;

1.26.
kehottaa pankkeja ja muita rahoituslaitoksia parantamaan luottokorttien ja muiden sähköisten maksutapojen turvallisuutta, sillä kansalaiset eivät innostu sähköisestä kaupankäynnistä ellei korkeaa turvallisuustasoa voida varmistaa;

1.27.
huomauttaa, että sähköisessä asioinnissa ei vahvan
tunnistuksen merkitystä tulisi liioitella, vaan nykyisin esimerkiksi puhelimitse hoidettavissa olevat asiat tulisi olla mahdollista tehdä tulevaisuudessakin ilman sähköistä allekirjoitusta;

1.28.
katsoo, että komission tulee panostaa ennen kaikkea
tekniikoihin, joilla voidaan estää Internetin vahingollisen sisällön käyttö erityisesti tietokoneissa, joiden pääasiallisina käyttäjinä ovat lapset ja nuoret.

Laajakaistayhteydet
Dynaaminen sähköisen liiketoiminnan ympäristö

Alueiden komitea

Alueiden komitea

1.22.
toivoo alue- ja paikallishallinnon läheisiä suhteita
alueensa pk-yrityksiin hyödynnettävän nykyistä enemmän
myös eurooppalaisissa sähköisen kaupankäynnin kehittämishankkeissa;

1.29.
yhtyy komission molemmissa tiedonannoissaan esittämään käsitykseen siitä, että laajakaistatekniikan tarjonta ei
ole kehittynyt markkinoiden toimesta Euroopan kaikilla alueilla toivotulla tavalla, ja on erittäin huolestunut siitä, että tämä
voi muodostaa vakavan esteen tavoitteiden toteutumiselle,
koska laajakaistayhteyksien tarjonta unionin harvaan asutuilla
ja syrjäisillä alueilla ei näytä olevan mahdollista;

1.23.
suosittelee, että komissio yhdentää sähköisen kaupankäynnin ja julkisen hallinnon sähköisten palvelujen menettelytapoja ja niihin liittyvää kehitystyötä erityisesti osapuolten
välisen luottamuksen lisäämiseen tähtäävien toimenpiteiden
osalta.

1.30.
toteaa Euroopan kilpailukyvyn parantamisen edellyttävän kaiken Euroopan osaamispotentiaalin hyödyntämistä,
mikä on mahdollista vain, kun kansalaisille, yrityksille sekä
julkiselle hallinnolle on tarjolla tarpeita vastaavat tietoliikennepalvelut Euroopan kaikilla alueilla;
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1.31.
kiirehtii komissiota toteuttamaan toimintasuunnitelmassa luvatun syventävän analyysin laajakaistan toimintapoliittisista vaihtoehdoista sekä sen leviämisen esteistä, koska
jäsenvaltioiden lisäksi myös alue- ja paikallishallinto tarvitsee
tätä tietoa omien strategioidensa kehittämiseen;

1.32.
näkee, että erityisesti digitaalinen televisio voi tarjota
uusille kansalaisryhmille mahdollisuuden aktiiviseen tietoverkkojen hyödyntämiseen;

1.33.
nostaa esille sen, että digitaalinen televisio ja kolmannen sukupolven matkaviestintäverkot eivät sinänsä ratkaise
vuorovaikutteisten palvelujen saatavuuden ongelmaa syrjäisillä
seuduilla, koska ne toimiakseen vaativat vastaavat investoinnit
infrastruktuuriin kuin muutkin teknologiat;

1.34.
korostaa, että yhtenäinen tekninen MHP-standardi
voi merkittävästi edistää digitaalisen television käyttöönottoa
ja levittämistä Euroopassa;

1.35.
esittää langattomien Internetin liityntäpalvelujen tarpeiden huomioonottamista radiotaajuuksien käytöstä ja lähetystehosta päätettäessä palvelemaan erityisesti WLAN-teknologian hyödyntämistä haja-asutusalueilla ja pienissä taajamissa;

1.36.
toteaa mastojen ja muiden laajakaistan edellyttämien
infrastruktuuri-investointien sijoittelun toteutuvan parhaiten
sopimalla siitä paikallisesti yritysten ja julkisen hallinnon
välisissä neuvotteluissa;

C 128/17

Hyvien toimintatapojen kehittäminen, analysointi ja levittäminen

Alueiden komitea

1.40.
esittää, että alue- ja paikallistason merkittävä rooli
toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuttamisessa ja eurooppalaisen tietoyhteiskunnan käytännön rakentajana huomioidaan niin konferensseja ja seminaareja järjestettäessä kuin
myös muissa hyvien käytäntöjen levittämistä edistävissä toimenpiteissä;

1.41.
toivoo, että unionin ohjelmien läpinäkyvyyttä lisättäisiin ja kehitettäisiin menettelytapoja tiedottaa hyvistä kokemuksista riippumatta siitä, mitä rahoitusinstrumentteja niiden
toteuttamisessa on käytetty;

1.42.
tuo esille alue- ja paikallistason välillä jo vallitsevan
hyvän käytännön yhteistyön jäsen- ja ehdokasmaiden välillä
niin kanavana edistää eEurope-toimintasuunnitelmaan sisältyviä toiminnallisia tavoitteita kuin myös keinona lisätä tiedonvaihtoa erilaisista kokemuksista;

1.43.
toteaa, että esitetty kertyneiden hyvien toimintatapojen jalostaminen mm. avoimeen lähdekoodiin perustuviksi
käyttöönottomalleiksi helpottaa näiden ratkaisujen levittämistä
erityisesti pienimpiin organisaatioihin.

Vertailuanalyysit

Alueiden komitea
1.37.
vaatii realiteetteihin perustuvia analogisten televisiolähetysten lopettamissuunnitelmia sekä edellyttää, että digitalisoinnin yhteydessä turvataan erityisesti alueellisen ja paikallisen kulttuurin ja muun sisällön kannalta keskeisten alueellisten
ja paikallisten televisioyhtiöiden toiminnan jatkuvuus;

1.38.
korostaa jäsenvaltioiden vastuuta kattavan modernin
tietoverkon aikaansaamisesta kaikille alueille esimerkiksi erityisrahoituksella, toimilupiin liitettävillä ehdoilla tai määräävässä markkina-asemassa oleville yhtiöille asetettavilla velvoitteilla;

1.39.
edellyttää toimintasuunnitelman perusteella laadittavilta kansallisilta ja unionin tasoisilta toteuttamisohjelmilta
erityisesti laajakaistan osalta sellaista joustavuutta, että niiden
menestyksellinen integrointi erilaisiin alueellisiin ja paikallisiin
kehittämisstrategioihin on mahdollista.

1.44.
katsoo, että Euroopan kilpailukyvyn kehityksestä saataisiin olennaista uutta tietoa, mikäli verkkopalvelujen kehityksen seurantaa laajennettaisiin mittaamaan julkisen hallinnon
kykyä hyödyntää tieto- ja tietoliikennetekniikkaa kokonaisuudessaan palveluiden ja rakenteiden uudistamisessa;

1.45.
toivoo käytettävän kaikkia mahdollisuuksia, jotta
unionin jäseniksi ehdolla olevat maat voisivat osallistua eEuropen toteuttamiseen jo ennen jäsenyyttä, ja toteaa tämän
tarkoittavan vähintään ehdokasmaiden ottamista mukaan vertailuanalyysien laadintaan;

1.46.
toteaa uusien esitettyjen alueellisten indikaattorien
antavan mielenkiintoisen mahdollisuuden vertailla kehitystä
Euroopan eri alueiden kesken ja auttavan alueita strategioiden
oikeiden painopisteiden hahmottamisessa.
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Alan politiikan koordinointimekanismi

sista tarpeista ja alueellisista kehittämisstrategioista on edustettuna eEurope-ohjausryhmässä.

Alueiden komitea

Rahoitus
Alueiden komitea

1.47.
esittää alue- ja paikallishallinnon keskeiseen asemaan
toimintasuunnitelman toteutumisessa viitaten, että perustettavan eEurope-ohjausryhmän kokoonpanossa huomioitaisiin
riittävä alue- ja paikallistason tilanteen ja tarpeiden tunteminen;
1.48.
pitää tärkeänä, että rakennerahastojen ohjelmien toteutuksen kautta kertyvä asiantuntemus paikallisista ja alueelli-

1.49.
esittää, että vaikutuksiltaan riittävä osa toimintasuunnitelman rahoitusinstrumenteista suunnattaisiin sijaintinsa ja
yhdyskuntarakenteensa vuoksi poikkeuksellisissa olosuhteissa
oleville alueille ja kunnille soveltuvien tuotteiden ja palveluiden
kehittämiseen, koska niillä on omat erityistarpeensa ja myönteinen kehitys unionin kaikissa osissa on toimintasuunnitelman yleisten yhteiskunta- ja talouspoliittisten tavoitteiden
toteutumisen edellytys.

Bryssel 12. helmikuuta 2003.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Albert BORE
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: neuvoston päätös eEurope-toimintasuunnitelman
seurantaa, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevan
monivuotisen Modinis-ohjelman (2003–2005) hyväksymisestä”
(2003/C 128/04)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston päätökseksi eEurope-toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien
toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskevan monivuotisen Modinisohjelman (2003–2005) hyväksymisestä (KOM(2002) 425 lopullinen – 2002/0187 CNS),
ottaa huomioon Euroopan komission 26. heinäkuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen
265 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto,
ottaa huomioon työvaliokuntansa 14. toukokuuta 2002 tekemän päätöksen antaa lausunnon valmistelu
”kulttuuri ja koulutus” -valiokunnan tehtäväksi,
ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon aiheesta ”Komission yksiköiden valmisteluasiakirja –
Tietoyhteiskunta ja aluekehitys – EAKR:n tukitoimet 2000–2006 – Ohjelmien arviointiperusteet”,
esittelijä: Tilman Tögel (CdR 124/2000 fin) (1),
ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon aiheesta ”Verkko- ja tietoturva: Ehdotus eurooppalaiseksi
lähestymistavaksi”, esittelijä: Adela María Barrero Flórez (CdR 257/2001 fin) (2),
ottaa huomioon alueiden komitean lausunnon aiheesta ”Komission tiedonanto – Internetin käyttöturvallisuuden parantamista maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja haitallista sisältöä torjumalla koskevan
yhteisön monivuotisen toimintasuunnitelman jatkaminen” ja ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös – Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevan yhteisön monivuotisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja haitallista sisältöä torjumalla tehdyn
päätöksen N:o 276/1999/EY muuttamisesta”, esittelijä: Luigi Sergio Ricca (CdR 140/2002 fin) ( 3).
ottaa huomioon ”kulttuuri ja koulutus” -valiokunnan 28. marraskuuta 2002 hyväksymän lausuntoluonnoksen CdR 252/2002 rev. 2, jonka esittelijä oli Dieter Schiffmann, Rheinland-Pfalzin maapäivien jäsen
(D, PSE),
hyväksyi 12. ja 13. helmikuuta 2003 pitämässään 48. täysistunnossa (helmikuun 12. päivän kokouksessa)
yksimielisesti seuraavan lausunnon.

1.

Alueiden komitean näkemykset

1.1.
Alueiden komitea toistaa uudelleen kantansa, että
eEurope 2005 -toimintasuunnitelman toteuttamiselle on olemassa selkeä tarve. Toimintasuunnitelman tärkeimpinä painopisteinä komitea pitää julkisia verkkopalveluita sekä sähköistä
hallintoa, oppimista, terveydenhuoltoa ja liiketoimintaympäristöä. Keskeisiä kysymyksiä ovat myös tietojärjestelmien turvallisuuden parantaminen ja laajakaistapalvelujen leviämisen
edistäminen. Lisäksi AK kannattaa toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa tukevan ja sen tavoitteiden saavuttamista seuraavan ohjelman toteuttamista.

( 1) EYVL C 22, 24.1.2001, s. 32.
( 2) EYVL C 107, 3.5.2002, s. 89.
( 3) EUVL C 73, 26.3.2003, s. 34.

1.2.
AK vahvistaa tietoyhteiskuntaa ja aluekehitystä koskeneessa lausunnossaan (4) esittämänsä käsityksen, että tietoyhteiskuntaan siirtymisen suunnittelusta, toimeenpanosta, varmistamisesta ja erityisesti rahoituksesta vastaavat Euroopan
laajuisesti käytännössä etenkin paikallis- ja alueyhteisöt, esimerkiksi kehittämällä alueellisia aloitteita paikan päällä.

1.3.
Näiden tehtävien merkityksen huomioon ottaen komitea katsoo, että alue- ja paikallistaso tulisi ottaa mukaan
eEurope-toimintasuunnitelman valvonta- ja seurantamenettelyihin tiiviimmin kuin ohjelmassa on alun perin suunniteltu.

(4 ) CdR 124/2000 fin.

C 128/20

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

1.4.
Komitea yhtyy komission käsitykseen, että edistystä
eEurope-ohjelman toimeenpanossa – etenkin palveluiden, sovellusten ja sisällön edistämisessä sekä laajakaistayhteyksien
levittämisessä ja turvallisuuskysymysten ratkaisemisessa – on
vertailtava ja että tälle vertailulle on kehitettävä menettely.

1.5.
Komitea pitää siksi erittäin tarpeellisena luoda seurantaa ja kokemustenvaihtoa varten järjestelmä, jonka avulla
jäsenvaltiot voivat vertailla edistymistään, mutta kannattaa
samalla vahvan paikallisen ja alueellisen osatekijän sisällyttämistä tähän järjestelmään, sillä onnistunut toteutus alueja paikallistasolla on oleellinen edellytys eEurope-ohjelman
menestymiselle.

1.6.
AK korostaa erityisesti vertailuanalyysin merkitystä eri
menettelyiden toimeenpanossa ja sen seurannassa.

1.7.
Komitea katsoo, että myös eEurope 2005:n vertailuanalyysissa tulisi pyrkiä soveltamaan yhtenäistä menettelyä
kaikissa jäsenvaltioissa, varmistamaan tietojen ajankohtaisuus
ja hyödyntämään jäsenvaltioiden olemassa olevia tietolähteitä.
Komitean mielestä vertailussa tulisi arvioitavuuden parantamiseksi käyttää myös Yhdysvaltojen tietoja.

1.8.
Komitean käsityksen mukaan vertailuanalyysin piiriin
tulisi ottaa jäsenvaltioiden aloitteiden ohella myös alue- ja
paikallisviranomaisten eEurope-ohjelman puitteissa toteuttamat aloitteet.

1.9.
Komitean mielestä eEurope-ohjelman toteuttamiseen
liittyviä jäsenvaltioiden toimenpiteitä tulisi tukea vertailevalla
arvioinnilla ja hyvien toimintatapojen levittämisellä. Komitea
ehdottaa, että tuen piiriin otetaan myös paikallis- ja aluetason
toimenpiteet.
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1.13.
Komitea pitää erittäin myönteisenä, että komissio
katsoo tarpeelliseksi levittää laajakaistayhteyksiä mahdollisimman laajalle. Komitea yhtyy myös komission käsitykseen siitä,
että laajakaistaviestinnän yleistyminen vaikuttaa huomattavasti
taloudelliseen toimeliaisuuteen ja että eEurope-ohjelmalla tulisi
edistää etenkin myös tavoitetta laajakaistayhteyksien luomiseksi julkishallinnolle, kouluille ja terveydenhoitoalalle.

1.14.
AK korostaa verkko- ja tietoturvan erityistä merkitystä taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle sekä samalla
tarvetta taata kyseinen turva ja viittaa aiheesta ”Verkko- ja
tietoturva: Ehdotus eurooppalaiseksi lähestymistavaksi” (1) sekä
aiheesta ”Komission tiedonanto – Internetin käyttöturvallisuuden parantamista maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja
haitallista sisältöä torjumalla koskevan yhteisön monivuotisen
toimintasuunnitelman jatkaminen” ja ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös – Internetin käyttöturvallisuuden
parantamista koskevan yhteisön monivuotisen toimintasuunnitelman hyväksymisestä maailmanlaajuisten verkkojen laitonta ja haitallista sisältöä torjumalla tehdyn päätöksen N:o 276/
1999/EY muuttamisesta” (2) antamiensa lausuntojen päätelmiin.

1.15.
Komitea pitää erityisen tarpeellisena tukea jäsenvaltioiden toimenpiteitä verkko- ja tietoturvan parantamiseksi.

1.16.
Komitea korostaa samalla myös alue- ja paikallisviranomaisten vastuuta poliittisten toimenpiteiden kehittämisessä verkko- ja tietoturvan alalla.

1.17.
Näin ollen AK katsoo, että ohjelman tavoitteena tulisi
olla myös verkko- ja tietoturvaa parantavien sekä laajakaistapalvelujen leviämistä edistävien alueellisten ja paikallisten
toimien tehostaminen.

1.18.
Komitea painottaa tarvetta tukea tiedotusta alue- ja
paikallistasolla verkko- ja tietoturvan parantamiseksi.
1.10.
Komitea katsoo, että ohjelmalla voidaan myös erinomaisesti poistaa alueellisia eroja tietoyhteiskunnan toteutuksessa, ja on vakuuttunut siitä, että etenkin hyvien toimintatapojen levittäminen alueiden avulla hyödyttää heikosti kehittyneitä
alueita ja sellaisia alueita, joiden teollisuuskehitys on taantuva.

1.11.
Komitea korostaa, että aluetason huomioon ottaminen tietojen keräämisessä ja analysoinnissa edellyttää myös
alueellisten indikaattoreiden käyttöä.

1.12.
AK kannattaa jäsenvaltioiden osallistumista kaupunkien hankkeiden rahoitukseen laajakaistainfrastruktuurin kehittämiseksi ja esittää, että komissio tukee tässä yhteydessä
paikallis- ja aluetason kokemusten vaihtoa hyvien toimintatapojen levittämiseksi.

1.19.
AK:n mielestä tulisi analysoida talouteen ja yhteiskuntaan kohdistuvia tietoyhteiskunnan vaikutuksia. Komitea ehdottaa, että näitä vaikutuksia tarkastellaan myös alueellisten ja
paikallisten hankkeiden kannalta.

1.20.
Perustettavaan komiteaan, joka avustaa komissiota
ohjelman täytäntöönpanossa ja sen yhteensovittamisessa muiden yhteisön ohjelmien kanssa, tulisi AK:n mielestä kuulua
myös paikallis- ja aluetason edustajia.

(1 ) CdR 257/2001 fin.
(2 ) CdR 140/2002 fin.

29.5.2003

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

1.21.
Komitea ei ole vakuuttunut siitä, että ohjelman toimeenpanoon on varattu riittävästi varoja, ja katsoo, että asiaa
tulisi tarkastella kerättyjen kokemusten valossa. Tässä on otettava huomioon myös kysymys ehdokasmaiden osallistumisesta.
1.22.
AK kannattaa yleisesti toimenpiteiden laajentamista
ehdokasmaihin, koska tietoyhteiskuntakehityksellä on kes-
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keinen merkitys ehdokasmaiden
tasolle.

sopeuttamisessa

EU:n

1.23.
Alueiden komitea esittää, että ohjelman päättyessä
laadittava arviointikertomus ohjelman tuloksista toimitetaan
myös alueiden komitealle.

2. Alueiden komitean ehdotukset

Ehdotus 1
perusteluosan kappale (8)

Komission ehdottama teksti

AK:n esittämä muutos

(8)
Seurantaa ja kokemustenvaihtoa varten on luotava
puitteet, joiden avulla jäsenvaltiot voivat vertailla ja
analysoida onnistumistaan ja edistymistään eEuropetoimintasuunnitelman toteuttamisessa. Tällaisten puitteiden avulla jäsenvaltiot voivat paremmin hyödyntää
varsinkin tietoyhteiskunnan alalla tapahtuvan teknologian kehityksen taloudellista ja teollista potentiaalia.

(8)
Seurantaa ja kokemustenvaihtoa varten on luotava
puitteet, joiden avulla jäsenvaltiot, alueet ja paikallisviranomaiset voivat vertailla ja analysoida onnistumistaan
ja edistymistään eEurope-toimintasuunnitelman toteuttamisessa. Tällaisten puitteiden avulla jäsenvaltiot, alueet
ja paikallisviranomaiset voivat paremmin hyödyntää
varsinkin tietoyhteiskunnan alalla tapahtuvan teknologian kehityksen taloudellista ja teollista potentiaalia.

Perustelu

Tällaisissa puitteissa on otettava huomioon myös alue- ja paikallisulottuvuus. Toimintasuunnitelman onnistuminen
edellyttää toimenpiteiden tehokasta toteuttamista alue- ja paikallistasolla.

Ehdotus 2
perusteluosan kappale (9)

Komission ehdottama teksti

AK:n esittämä muutos

(9)
Vertailujen avulla jäsenvaltiot voivat arvioida,
tuottavatko niiden eEurope-toimintasuunnitelman puitteissa toteuttamat kansalliset toimet vastaavanlaisia tuloksia kuin muissa jäsenvaltioissa ja hyödyntävätkö ne
täysin teknologian suomia mahdollisuuksia.

(9)
Vertailujen avulla jäsenvaltiot, alueet ja paikallisviranomaiset voivat arvioida, tuottavatko niiden eEuropetoimintasuunnitelman puitteissa toteuttamat kansalliset,
aluekohtaiset ja paikalliset toimet vastaavanlaisia tuloksia
kuin muissa jäsenvaltioissa ja hyödyntävätkö ne täysin
teknologian suomia mahdollisuuksia.
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Perustelu
Näin otetaan huomioon alueiden ja paikallisviranomaisten merkitys ohjelman toimeenpanossa.

Ehdotus 3
perusteluosan kappale (10), 1. virke
Komission ehdottama teksti

AK:n esittämä muutos

Jäsenvaltioiden toimia eEurope-toimintasuunnitelman
puitteissa voidaan edelleen tukea levittämällä hyviä toimintatapoja.

Jäsenvaltioiden ja niiden paikallis- ja aluetasojen toimia
eEurope-toimintasuunnitelman puitteissa voidaan edelleen tukea levittämällä hyviä toimintatapoja.

Perustelu
Juuri paikallis- ja aluetason toimia tulisi tukea.

Ehdotus 4
perusteluosan kappale (12), 2. virke
Komission ehdottama teksti

AK:n esittämä muutos

Verkko- ja tietoturvakysymysten monimutkaisuuden
vuoksi paikallisten, kansallisten ja tarvittaessa yleiseurooppalaisten viranomaisten olisi alan politiikkaan liittyvien toimenpiteiden kehittämisessä otettava huomioon
erilaisia poliittisia, taloudellisia, järjestelyihin liittyviä
ja teknisiä näkökohtia ja tiedostettava tietoverkkojen
hajautettu ja globaali luonne.

Verkko- ja tietoturvakysymysten monimutkaisuuden
vuoksi paikallisten, aluekohtaisten, kansallisten ja tarvittaessa yleiseurooppalaisten viranomaisten olisi alan politiikkaan liittyvien toimenpiteiden kehittämisessä otettava
huomioon erilaisia poliittisia, taloudellisia, järjestelyihin
liittyviä ja teknisiä näkökohtia ja tiedostettava tietoverkkojen hajautettu ja globaali luonne.

Perustelu
Alueviranomaiset on otettava asianmukaisella tavalla huomioon.

Ehdotus 5
perusteluosan kappale (13), 2. virke
Komission ehdottama teksti

AK:n esittämä muutos

Jäsenvaltioiden tiedotustoimia verkko- ja tietoturvan
parantamiseksi olisi tuettava varsinkin järjestämällä Euroopan tason tiedon keruuta ja analysointia sekä tiedottamista olemassa oleviin ja uusiin turvallisuusuhkiin ennakoivasti vastaavista hyvistä ratkaisuista.

Jäsenvaltioiden, alueiden ja paikallisviranomaisten tiedotustoimia verkko- ja tietoturvan parantamiseksi olisi
tuettava varsinkin järjestämällä Euroopan tason tiedon
keruuta ja analysointia sekä tiedottamista olemassa oleviin ja uusiin turvallisuusuhkiin ennakoivasti vastaavista
hyvistä ratkaisuista.
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Perustelu
Tiedotustoimien tarvittavan tukemisen tulisi kattaa myös alue- ja paikallistason.

Ehdotus 6
1 artiklan c kohta
Komission ehdottama teksti

AK:n esittämä muutos

talouteen ja yhteiskuntaan kohdistuvien tietoyhteiskunnan vaikutusten analysointi asianmukaisia poliittisia toimia varten erityisesti yhteenkuuluvuuden ja teollisuuden
kilpailukyvyn kannalta;

talouteen ja yhteiskuntaan kohdistuvien tietoyhteiskunnan vaikutusten analysointi aluekohtaisia ja paikallisia
kehitystoimenpiteitä sekä asianmukaisia poliittisia toimia
varten erityisesti yhteenkuuluvuuden ja teollisuuden kilpailukyvyn kannalta;

Perustelu
Tietoyhteiskunnan vaikutukset ovat nähtävissä juuri alueiden ja paikallisen kehitystason välisissä vertailuissa.

Ehdotus 7
1 artiklan d kohta
Komission ehdottama teksti

AK:n esittämä muutos

verkko- ja tietoturvan parantamiseen pyrkivien kansallisten ja Euroopan laajuisten toimien tehostaminen sekä
laajakaistapalvelujen leviämisen edistäminen.

verkko- ja tietoturvan parantamiseen pyrkivien kansallisten, aluekohtaisten, paikallisten ja Euroopan laajuisten
toimien tehostaminen sekä laajakaistapalvelujen leviämisen edistäminen.

Perustelu
Alue- ja paikallistason toimilla on tässä erityinen merkitys.

Ehdotus 8
1 artiklan neljäs kohta
Komission ehdottama teksti

AK:n esittämä muutos

Ohjelmalla luodaan myös yhteinen kehys kansallisten,
alueellisten ja paikallisten tasojen Euroopan laajuiselle
kanssakäymiselle.

Ohjelmalla luodaan myös yhteinen kehys kansallisten,
alueellisten ja paikallisten tasojen Euroopan laajuiselle
kanssakäymiselle. Ohjelma kattaa myös ehdokasmaat.
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Perustelu
Koko tietoyhteiskunnan alalla on huomattava merkitys laajentumisvalmisteluissa. Ehdokasmaat on siksi otettava
ajoissa mukaan.

Ehdotus 9
2 artiklan a alakohta
Komission ehdottama teksti

AK:n esittämä muutos

tietojen keruu ja analysointi uusien vertailuindikaattorien, tarvittaessa myös alueellisten indikaattorien perusteella. Erityisesti olisi keskityttävä tietoihin, jotka liittyvät
eEurope 2005 -toimintasuunnitelman päätavoitteisiin,

tietojen keruu ja analysointi uusien vertailuindikaattorien, tarvittaessa myös alueellisten indikaattorien perusteella. Erityisesti olisi keskityttävä tietoihin, jotka liittyvät
eEurope 2005 -toimintasuunnitelman päätavoitteisiin.
Tietojen keruu ja analysointi kattaa myös ehdokasmaat.

Perustelu
Koska tietoyhteiskunnalla on huomattava merkitys ehdokasmaille, asia on otettava hyvissä ajoin asianmukaisesti
huomioon.

Ehdotus 10
6 artiklan 1 kohta
Komission ehdottama teksti

AK:n esittämä muutos

Komissiota avustaa komitea, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja.

Komissiota avustaa komitea, joka koostuu jäsenvaltioiden, alueiden ja paikallisviranomaisten edustajista ja
jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja.

Perustelu
Näin otetaan huomioon paikallisten ja alueellisten toimien merkitys ohjelman menestyksekkäässä toimeenpanossa.

Ehdotus 11
7 artiklan 4 kohta
Komission ehdottama teksti

AK:n esittämä muutos

Ohjelman päättyessä komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä talous- ja sosiaalikomitealle
arviointikertomuksen 2 artiklassa tarkoitettujen toimien
täytäntöönpanosta saaduista tuloksista.

Ohjelman päättyessä komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle, alueiden komitealle sekä talousja sosiaalikomitealle arviointikertomuksen 2 artiklassa
tarkoitettujen toimien täytäntöönpanosta saaduista tuloksista.
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Perustelu
Alue- ja paikallistasojen merkitys ohjelman menestyksekkään toimeenpanon kannalta edellyttää AK:n osallistumista.

Bryssel 12. helmikuuta 2003.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Albert BORE

Alueiden komitean tiedonanto aiheesta ”Yhteisön toimet vuoristoalueiden hyväksi”
(2003/C 128/05)
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Taustaa

Vuoristoalueen määritelmä

Vuoristoalueen määritelmiä on useita, mutta mikään niistä ei
ole saanut yksimielistä hyväksyntää eikä ole järjestelmällisessä
käytössä. Kaikissa määritelmissä korostetaan yhtä (tai useaa)
erityisulottuvuutta, jolla katsotaan olevan poikkeuksellista
merkitystä. Seuraavassa esitellään joitakin vuoristoalueen määritelmiä.

Rakennepolitiikkaan liittyviä taloudellisia kannustimia monipuolistamalla pyrittiin siis välttämään rakenteellisten parannusten keskittyminen rikkaimmille ja dynaamisimmille alueille. Vuoristoalueiden korkea sijainti heikentää ilmasto-olosuhteita ja lyhentää kasvukautta. Lisäksi kaltevuus vaikeuttaa
maatalouskoneiden käyttöä. Epäsuotuisilla alueilla maaperä on
usein köyhää, ja tuottavuuden lisääminen edellyttää suhteettomia ponnisteluja saatuihin tuloksiin nähden.

Pitkällä aikavälillä tällaisten alueiden maataloustoiminnan säilyminen riippuu viime kädessä yrittäjän sitkeydestä. Maatalousyrittäjälle myönnetty tuki kohdistuu maataloustoiminnan
lisäksi myös maisemansuojeluun, eroosion torjuntaan, matkailuun liittyvien vaatimusten tyydyttämiseen ja riittävän väestöntiheyden säilyttämiseen autioitumisvaarassa olevilla alueilla.

1.1.2. N e u v o s t o n a s e t u s ( E Y ) N : o 1 2 5 7 / 1 9 9 9

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999 koskee Euroopan
maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukea maaseudun kehittämiseen. Sen 18 artiklassa määritellään vuoristoalueet seuraavasti:
”1. Vuoristoalueet ovat alueita, joille on ominaista huomattavasti rajoittuneet maan käyttömahdollisuudet ja
oleellisesti nousseet työkustannukset seuraavista syistä:

–

alueen korkeasta sijainnista johtuvista erittäin vaikeista ilmasto-olosuhteista, jotka lyhentävät kasvukautta
merkittävästi,

–

alemmissa korkeuksissa suurimmassa osassa kyseistä
aluetta olevista jyrkistä rinteistä, jotka estävät koneiden käytön tai edellyttävät erittäin kalliiden erityislaitteiden käyttöä, tai

–

näiden kahden tekijän yhteisvaikutuksesta silloin,
kun kustakin erillisenä aiheutuva luonnonhaitta on
merkityksettömämpi, edellyttäen, että yhteisvaikutuksesta aiheutuu vastaava luonnonhaitta.

2.
Vuoristoalueina pidetään myös 62 leveyspiirin pohjoispuolisia ja siihen välittömästi liittyviä alueita.”

1.1.1. D i r e k t i i v i n 7 5 / 2 6 8 / E T Y t a v o i t t e e t

Direktiivin 75/268/ETY tavoitteena oli pienentää vuoristoalueiden ja epäsuotuisien alueiden maataloustuottajien ja Euroopan muiden alueiden maataloustuottajien välisiä tuloeroja.
Maksamalla korvausta pysyvistä luonnonhaitoista on pyritty
takaamaan niiden maatalouden säilyminen ja mahdollisuuksien mukaan myös modernisointi. Kyseiset korvaukset koskevat 25:tä prosenttia yhteisön käytössä olevasta maatalousmaasta, 15:tä prosenttia yhteisön maatalousyrityksistä ja 12:ta prosenttia yhteisön maataloustuotannosta.
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Asetus korvaa maatalouden rakenteiden tehokkuuden parantamisesta 20. toukokuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 950/97, joka puolestaan korvasi samasta aiheesta
15. heinäkuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 2328/91 sekä vuoristoalueiden ja eräiden epäsuotuisien
alueiden maataloudesta 28. huhtikuuta 1975 annetun neuvoston direktiivin 75/268/ETY. Asetukseen sisältyy lisäksi Suomen
ja Ruotsin liittymisasiakirjojen liitteenä oleva julistus N:o 37,
jossa tunnustetaan, että myös korkeilla leveysasteilla esiintyy
pysyviä luonnonhaittoja, jotka ovat vastaavia kuin korkealla
sijaitsevilla alueilla ja jotka merkitsevät maatalouden kannalta
kasvukauden jäämistä muita alueita lyhyemmäksi.
Asetuksessa mainitaan yleiset luokituskriteerit (korkea sijainti,
jyrkät rinteet ja näiden tekijöiden yhteisvaikutus), mutta siinä ei
säädetä vähimmäistasosta, jota jäsenvaltioiden tulisi noudattaa.
Koska läheisyysperiaatetta sovelletaan aiempaa laajemmin,
korvausten tason vahvistavat ja alueluokituksen laativat yhteisiä peruskriteerejä noudattaen valtio- tai aluetason viranomaiset tai molemmat.
Jäsenvaltiot tai alueet tai molemmat ovat useimmiten tulkinneet kahta ensinnä mainittua kriteeriä seuraavasti:
–

Erittäin vaikeita ilmasto-olosuhteita aiheuttavaksi korkeudeksi katsotaan yli 600–800 metrin korkeus (kussakin
kunnassa tai sen osissa).

–

Jyrkiksi rinteiksi, jotka estävät koneiden käytön tai edellyttävät erittäin kalliiden erityislaitteiden käyttöä, katsotaan
rinteet, joiden keskimääräinen kaltevuus neliökilometriä
kohti on yli 20 prosenttia (11° 18’).

Seuraavassa taulukossa esitetään tietoja vuoristoalueiden ja
epäsuotuisien alueiden osuudesta käytössä olevasta maatalousmaasta (KMM) vuonna 1996. Mainitut pinta-alat koskevat
direktiivin 75/268/ETY mukaisesti luokiteltuja alueita. Näin
ollen Suomen ja Ruotsin vuoristoalueiksi luokitellut alueet
ovat suureksi osaksi viileitä alueita, ja vain noin 150 000 hehtaaria on varsinaista vuoristoista aluetta.
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Valtio

-1KMM yht.
(milj. ha)

-2Epäsuotuisien
alueiden KMM
(milj. ha)
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-3Arvon
2 %-osuus
arvosta 1

-4Vuoristoalueiden
KMM (milj. ha)

-5Arvon
4 %-osuus
arvosta 1

Belgia

1,357

0,3

22,1

–

–

Tanska

2,770

–

–

–

–

Saksa

17,015

8,5

50,0

0,34

1,8

Kreikka

6,408

5,3

82,7

3,91

60,9

Espanja

26,330

19,5

74,1

7,50

28,5

Ranska

30,011

13,9

46,3

5,30

17,7

Irlanti

4,892

3,5

71,6

–

–

Italia

16,496

8,8

53,4

5,22

31,5

Luxemburg

0,127

0,1

78,7

–

–

Alankomaat

2,011

0,1

5,0

–

–

Portugali

3,998

3,4

85,0

1,23

30,0

18,658

8,3

44,5

–

–

Itävalta

3,524

2,4

68,1

2,0

56,8

Suomi

2,549

2,2

86,3

1,41

54,9

Ruotsi

3,634

1,9

52,3

0,53

13,8

139,780

78,2

56,0

27,44

19,5

Yhdistynyt kuningaskunta

Yhteensä

1.1.3. T a l o u s - j a s o s i a a l i k o m i t e a n o m a a l oi t te i n e n l aus un to CE S 4 61 /8 8

Talous- ja sosiaalikomitean aluekehitysjaoston valmistelemassa
tiedonannossa vuoristoalueita koskevasta politiikasta (A Policy
for Upland Areas) komitea esittää käsitteestä ”vuoristoalue”
semanttisesti johdonmukaisen määritelmän, joka kattaa lukuisia Euroopan vuoristoille ominaisia geofysikaalisia, ilmastollisia, ekologisia ja sosioekonomisia tekijöitä. Oma-aloitteisessa
lausunnossa CES 461/88 esitetään seuraava luonteeltaan ja
tavoitteiltaan metodologinen ja käytännönläheinen määritelmä:

”Vuoristoalue on maantieteellinen, ekologinen, sosioekonominen ja kulttuurinen kokonaisuus, jota tarkasteltaessa
korkean sijainnin ja muiden luontaisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta aiheutuvat haitat on suhteutettava sosioekonomisiin vaatimuksiin, alueelliseen tasapainoon ja ympäristön pilaantumisen tasoon.”

Talous- ja sosiaalikomitea kokosi tältä pohjalta yhteen kriteerit,
joita jäsenvaltiot käyttävät määrittäessään vuoristoalueita edellä mainitun direktiivin 75/268/ETY mukaisesti. Lisäksi komitea
pyrki täsmentämään niitä erottamalla mahdollisuuksien mukaan ”tiukan määritelmän mukaiset”, vuoristovoittoiset alueet
(yli 66-prosenttisesti vuoristoiset alueet tai kunnat) ”väljän
määritelmän mukaisista”, osittain vuoristoisista alueista
(33–66-prosenttisesti vuoristoiset alueet tai kunnat).
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Kriteerit

Edustavuus (***)

Korkeus

Kaltevuus

Muut kriteerit

Vuoristoalueet

Vuoristovoittoiset
alueet
(> 66 %)

B

300 m

–

–

–

–

D (*)

700 m

–

Maantieteellisilmastollinen haitta

27,3 %

6,5 %

E

1 000 m

< 20 %

Korkeusero > 400 m

26,0 %

–

F

700 m
Vogeesit 600 m

< 20 %

–

21,0 %

–

200 m

–

–

–

–

600/700 m

Hyvin jyrkät rinteet

–

49,4 %

28,2 %

240 m

–

–

23,3 %

–

IRL
I
UK (**)

(*) Saksa entistä DDR:ää lukuun ottamatta.
(**) Yhdistynyt kuningaskunta Pohjois-Irlantia lukuun ottamatta.
(***) Alueen osuus jäsenvaltion pinta-alasta.

Talous- ja sosiaalikomitea esittää lausunnossaan edellä mainitun tiedonannon pohjalta seuraavaa:

b)

”Jäsenvaltioiden ja yhteisön tähän mennessä vuoristoalueiden luokittelussa soveltamia oikeudellisia kriteerejä tulee
yhdenmukaistaa. Näin voitaisiin lisäksi poistaa mahdollisia
kilpailun vääristymiä eri jäsenvaltioissa toimivien yritysten
väliltä. Yhdenmukaistaminen edellyttää yhteisön tasolla
määritettyä kriteerikehystä, jossa otetaan huomioon erilaisia luontaisia ja sosioekonomisia haittatekijöitä kohdassa 1.1. esitetyn määritelmän mukaisesti.
Kehyksen laadinnassa tulee ottaa huomioon seuraavat
muuttujat:
a)

Luonnonhaitat. Tässä yhteydessä tulee tarkastella direktiivissä 75/268/ETY huomioitujen muuttujien
(korkea sijainti, jyrkät rinteet ja niiden yhteisvaikutus)
lisäksi myös seuraavia muuttujia:
–

Ilmastotekijöistä tulee ottaa korkean sijainnin
lisäksi huomioon leveyspiiri ja maantieteellinen
sijainti.

–

Morfologisista ja maaperään liittyvistä näkökohdista tulee ottaa jyrkkyyden lisäksi huomioon
mm. pinnanmuodot ja maaperän laatu.

c)

Sosioekonomiset haitat:

–

alhainen väestöntiheys

–

taajamien ja taloudellis-poliittisten keskusten
etäisyydestä aiheutuva eristyneisyys

–

väestön liiallinen riippuvuus maataloudesta

–

riittämättömät yhteydet unionin ulkorajoilla sijaitsevilta alueilta unionin ulkopuolisiin maihin.

Ympäristön pilaantuneisuus.

Mainittujen muuttujien yhteisvaikutus eri tilanteissa
muodostaa pohjan alueen määrittämiselle ’vuoristoalueeksi’ ja vaikuttaa sellaisen korkeusarvon, jonka
yläpuolella sijaitsevat alueet voidaan katsoa vuoristoalueiksi, määräytymiseen. Tästä syystä tekijöitä ei voida
valita, parametroida ja yhdistää yhdenmukaisesti
koko yhteisössä vaan ne on mukautettava tapauskohtaisesti. (– –).
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Valtaosassa jäsenvaltioiden säädöksiä ja myös direktiivissä 75/268/ETY viitataan vuoristoalueiden rajaamisen yhteydessä kuntiin tai niiden osiin. Tämä on
johtanut useissa tapauksissa tarkasteltavan alueen
liialliseen pirstaloitumiseen. Alueiden vuoristoisuutta
tulee arvioida sellaisten tiiviiden aluekokonaisuuksien
perusteella (ottaen huomioon myös vuoristojen ja
niiden lähialueiden integrointiin liittyvät vaikeudet),
jotka sisältävät sekä varsinaisen vuoristoalueen että
niihin välittömästi liittyvät alueet, jotka kuuluvat
niiden kanssa samaan maantieteelliseen, taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kokonaisuuteen. (– –)”

Tarvittaessa vuoristoalueiden rajaamista koskevien uusien kriteerien laadinnassa voidaan hyödyntää Euroopan maaperäviraston (European Soil Bureau) hiljattain laatimaa maaperäkartastoa.
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–

korkeus 2 500–3 500 metriä

–

korkeus 3 500–4 500 metriä

–

korkeus yli 4 500 metriä.

1.2. Euroopan vuoristoalueiden merkitys
Muihin mantereisiin verrattuna Euroopan unionin alueella on
laajoja ja keskenään hyvin erilaisia vuoristoisia alueita, jotka
vaihtelevat arktisista alueista Alppien ja muiden lauhkealla
ilmastovyöhykkeellä sijaitseviin vuoristoihin ja Välimeren alueisiin. Euroopan unionin kokonaispinta-alasta noin 38,8 prosenttia on vuoristoalueita. Ne muodostavat erikoislaatuisen
perinnön, ja niillä sijaitsee koko Euroopalle elintärkeitä resursseja: mm. vesistöjä, metsiä, harvinaisia lajeja ja elinympäristöjä,
ainutlaatuisia kulttuuriperinteitä sekä luonnonvaroja ja virkistysalueita.
Unionin alueella voidaan erottaa neljä merkittävää vuoristoalueiden ryhmää:

1.1.4. Y K : n y m p ä r i s t ö o h j e l m a

YK:n ympäristöohjelman yhteydessä määriteltiin kansainväliseksi vuoristojen teemavuodeksi julistettua vuotta 2002 varten
vuoriston ja vuoristoalueen käsitteet seuraavasti:

”Määritelmän keskeisiä tekijöitä ovat korkeus, rinteiden
jyrkkyys ja niistä aiheutuvat ympäristögradientit. Ne kuitenkin yhdistyvät toisiinsa monimutkaisella tavalla. Mikäli
tyydytään vain vahvistamaan korkeutta koskeva kynnysarvo, suljetaan pois vanhimmat vuoristot ja matalahkot
vuoristot. Samalla määritelmään sisällytetään suhteellisen
korkealla sijaitsevia alueita, joiden pinnanmuotojen vaihtelevuus on vähäistä ja joilla esiintyy vain vähän ympäristögradientteja. Käyttämällä arviointikriteerinä rinteiden jyrkkyyttä joko sellaisenaan tai yhdessä korkeuden kanssa
voidaan ratkaista mainituista ongelmista jälkimmäinen,
muttei ensinnä mainittua. (Suom. huom. Tekstin suomennosta ei ole saatavilla.)”

Maailmanlaajuisesti saatavilla olevien tietojen perusteella on
määritelty empiirisesti seuraava vuoristoalueluokitus:

–

Pohjois-Euroopan vuoristoalueet ja vastaavat (arktiset)
alueet (Suomi, Ruotsi, Skotlanti)

–

lauhkean ilmastovyöhykkeen vuoristoalueet Euroopassa:
mm. Cantabrian vuoret, Pyreneet, Ranskan keskiylänkö,
Jura, Vogeesit ja Schwarzwald, Alpit, Ardennit, Wales

–

Välimeren alueen vuoret: Iberian vuoret, Apenniinit,
Manner-Kreikassa ja Kreikan saarilla sijaitsevat vuoret
sekä suurten saarten kuten Kreetan, Sisilian, Sardinian,
Korsikan ja Mallorcan vuoret

–

syrjäisillä alueilla sijaitsevat vuorten muodostamat saaret
ja eräät ulkoalueet: mm. Atlantin saaristot (Makaronesia
– Kanariansaaret, Azorit ja Madeira) ja merentakaiset
alueet Guadeloupe, Martinique, Réunion ja Ranskan
Guayana.
Vuoristoalueiden laajuus

B
D

360 000 ha eli noin 4 % epäsuotuisista alueista

GR

50 % pinta-alasta
90,8 % metsistä sijaitsee vuoristoalueilla
79,5 % laidunmaista sijaitsee vuoristoalueilla

–

korkeus 200–1 000 metriä ja korkeuden vaihtelu yli
300 metriä

46 % maatalousmaasta sijaitsee vuoristoalueilla
3 293 vuoristokuntaa (59,8 % kaikista kunnista)

–

korkeus 1 000–1 500 metriä ja rinteiden jyrkkyys yli 5°
tai korkeuden vaihtelu yli 300 metriä

10,2 % väestöstä asuu vuoristoalueilla
vuoristoalueiden väestöntiheys: 36 as./km2 (keskimäärin
74 as./km2 )

–

korkeus 1 500–2 500 metriä ja rinteiden jyrkkyys yli 2°
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Vuoristoalueiden laajuus

E

Vuoristoalueiden laajuus

38 % pinta-alasta

FIN

88 % metsäpinta-alasta

151 313 km 2 (45 % pinta-alasta)
95 % metsäpinta-alasta

16 % maatalousmaasta

85 % maatalousmaasta sijaitsee epäsuotuisilla alueilla ja 6 %
vuoristoalueilla

35,7 % kunnista sijaitsee vuoristoalueilla

441 kuntaa sijaitsee epäsuotuisilla ja syrjäisillä alueilla, 94 kaupunkia epäsuotuisilla alueilla ja 10 kaupunkia syrjäisillä
alueilla

noin 6,3 miljoonaa asukasta vuoristoalueilla (16 % maan
väestöstä)
vuoristoalueiden väestöntiheys: 32,7 as./km2

F

29.5.2003

3,5 miljoonaa asukasta epäsuotuisilla alueilla (68 % maan
väestöstä, 9 % vuoristoalueilla)

17,4 % pinta-alasta

vuoristoalueiden väestöntiheys: 2,6 as./km2 (koko maassa
keskimäärin 16 as./km2)

33,7 % metsäpinta-alasta
31,4 % maatalousmaasta

S

6 128 vuoristokuntaa (17 % kaikista kunnista) ja 92 vuoristokaupunkia

5 % väestöstä vuoristoalueilla
vuoristoalueiden väestöntiheys: 2 as./km2

3,6 miljoonaa asukasta vuoristoalueilla (7,7 % maan väestöstä)
vuoristoalueiden väestöntiheys: 31 as./km2 (alle
maan keskiarvosta)

2/
3

koko

UK
Lähde: Eri tietoja Euroopan parlamentin julkaisusta Towards a European
Policy for Mountain Regions – Problems, Results Obtained and
Adjustments Needed.

IRL

I

106 107 km 2 (35,2 % pinta-alasta)

1.3. Talousanalyysin perustekijöitä

58,1 % metsäpinta-alasta
24,4 % maatalousmaasta
2 605 vuoristokuntaa (32,1 % kaikista kunnista)
7,5 miljoonaa asukasta vuoristoalueilla (13,1 % maan väestöstä)
vuoristoalueiden väestöntiheys: 70,7 as./km2

A

70 % pinta-alasta
57 % maatalousmaasta
noin 3 miljoonaa asukasta vuoristoalueilla (37,5 % maan
väestöstä)

Vuoristoalueiden taloudellinen toiminta keskittyy lähinnä laaksoihin, jotka ovat luonnollisia kulkureittejä. Nykyisin useimmat
laaksot ovat kuitenkin liikenteen pullonkauloja, ja tavara- ja
henkilöliikenteen lisääntyminen lisää myös turvallisuus- ja
ympäristöriskejä sekä vaarantaa osittain myös asukkaiden
elinehdot. Useilla vuoristoalueilla taloudellisen toiminnan perustana ovat – mahdollisuuksien mukaan – maatalous, matkailu ja muut palvelut. Toisilla alueilla taloudellinen toiminta
on usein hyvin vähäistä. Vaikka eräillä vuoristoalueilla on
taloudellisia kehitysmahdollisuuksia, ja ne ovat integroituneet
unionin talousympäristöön, useimmilla alueilla on ongelmia:
61,5 prosenttia vuoristoalueista ja arktisista alueista kuuluu
tavoite 1 -alueisiin ja 24,7 prosenttia tavoite 2 -alueisiin
(”Toinen taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä kertomus”) (1).

noin 1 170 vuoristokuntaa (lähes 50 %)

P

40 % pinta-alasta

Vuoristoalueille voidaan laatia karkea luokitus taulukoimalla
ristikkäin luontaiset tekijät ja sosioekonomiset indikaattorit.
Luokitus on epätarkka, mutta sen avulla voidaan saada riittävä
käsitys tilanteesta.

50 % metsistä ja laidunmaista sijaitsee vuoristoalueilla
50 % maatalousmaasta sijaitsee vuoristoalueilla
23 % väestöstä asuu vuoristoalueilla
(1 ) KOM(2001) 24 lopullinen.
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EU:n hyväksymään vuoristoalueen määritelmään ja rakennerahastojen ensisijaisten tavoitteiden mukaisiin
alueisiin perustuva vuoristoalueita ja arktisia alueita koskeva luokitus

Tavoite 1

Tavoite 2

Ei tukikelpoisia

Alueet, joilla korkea sijainti
aiheuttaa erittäin vaikeat ilmasto-olosuhteet (korkeus
vähintään 600–800 metriä)

Etelä-, Keski- ja Luoteis-Espanjan, Korsikan, Etelä-Italian (mukaan luettuna Sisilia) ja Kreikan (mukaan
luettuna Kreeta) korkeita
vuoristoketjuja Ruotsin ja
Suomen (Lapin) korkeimmat tunturit

Pyreneiden, Ranskan keskiylängön, Juran ja Vogeesien
keskiosia, Ranskan Alppien
eteläosat, Apenniinien pohjoisosat sekä Alppien länsija itäosat Italiassa ja valtaosa Itävallan Alpeista

Ranskan Alppien eräät luoteisosat (Dauphiné-Savoien
alueella), Italian Alppien
keskiosat (Piemontessa ja
Lombardiassa) Valtaosa Saksan Alpeista

Alueet, jotka sijaitsevat suhteellisen alhaalla ja/tai joilla
rinteet ovat keskimäärin
jyrkkiä (yleensä yli 20 %)

Portugalin, Etelä-, Keski- ja
Luoteis-Espanjan, Korsikan, Etelä-Italian (mukaan
luettuna Sardinia ja Sisilia)
ja Kreikan (mukaan luettuna Kreeta) muita vuoristoalueita Ruotsin ja Suomen
(Lapin) muut vuoristoalueet

Pyreneiden, Ranskan keskiylängön, Juran ja Vogeesien
reuna-alueita Apenniinien
pohjoisosat sekä Alppien
länsi- ja itäosat Italiassa

Ranskan Alppien eräät luoteisosat (Dauphiné-Savoien
alueella), Italian Alppien
keskiosat (Piemontessa ja
Lombardiassa) Valtaosa Saksan Alpeista

Muita, 62. leveyspiirin pohjoispuolisia alueita ja eräitä
siihen välittömästi liittyviä
alueita

62. leveyspiirin pohjoispuolisia
tasankoalueita
Ruotsissa ja Suomessa (koskee ensisijaisesti eräitä sisämaa-alueita)

Muita Ruotsissa ja Suomessa 62. leveys-piirin pohjoispuolella sijaitsevia tasankoalueita (lähinnä Ruotsin rannikkoalueita ja lisäksi Etelä-Suomen sisämaaalueita)

Vuoristoalueiden kestävä kehitys edellyttää tehokasta taloutta,
yhteiskunnallista tasa-arvoa, alueellista yhteenkuuluvuutta ja

eheää ympäristöä. Seuraavassa taulukossa esitetään Euroopan
vuoristoalueiden merkittävimmät haasteet ja mahdollisuudet:

Vuoristoalueiden haasteet ja mahdollisuudet

Haasteet

Mahdollisuudet

Yhteiskunta

–

Asteittaisen, mutta peruuttamattoman väestökadon vaara on suuri.

–

Välimatkat ovat pitkiä, joten perusrakenteet jakautuvat epätasaisemmin kuin tasankoalueilla.

–

Asukas-, perhe- ja yrityspalvelut ovat puutteellisia.

–

Vuoriston asukkaat eivät saa korvausta yhteiskunnalle tarjoamistaan luonnonvarojen, maiseman ja ekosysteemien hallintaan ja suojeluun
liittyvistä palveluista.

–

Sellaisten huvi- ja virkistysmahdollisuuksien tarjoaminen kaupunkilaisille, joiden avulla he saavat
kosketuksen erilaisiin elämäntapoihin luonnonja kulttuuriarvoiltaan perinteisissä ympäristöissä.
Tarve tällaiseen toimintaan kasvaa alati.
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Haasteet
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Mahdollisuudet

Talous
–

Perinteiset elinkeinot kuten maatalous, metsätalous ja matkailu ovat yhä epävarmemmalla pohjalla.

–

Uuden teknologian kehitys avaa todennäköisesti
vuoristoalueille tyypillisiä uusia toimeentulo- ja
työllistymismahdollisuuksia erityisesti tieto- ja
viestintätekniikan alalla.

Ympäristö
–

1.4.

Herkkiin alueisiin kohdistuu yhä suurempi paine
maa-alueiden hoidon laiminlyömisen, vesivarojen huonon hoidon, sesongin aikana erittäin
suurten matkailijamäärien ja tieverkon ylikuormituksen takia.

Yhteisön ja jäsenvaltioiden politiikan vaikutus

Yhteisön politiikan jotkin osa-alueet ovat tähän mennessä
vaikuttaneet voimakkaasti vuoristoalueiden kehitykseen. Niitä
ovat
–

–
–

yhteinen maatalouspolitiikka: luonnonhaittakorvaus epäsuotuisille alueille, maatalousalan ympäristötoimet, vuoristoalueiden tuotteiden markkinajärjestely (maito, liha)
jne.

–

Huipputekniikka (uusiutuvat energialähteet, multimodaaliset kuljetukset ja paikkatietojärjestelmät) avaa uusia mahdollisuuksia.

–

Yleinen kehitys kulkee kohti dynaamista yhteistyötä ympäristöön ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

2. Toimielinten näkemyksiä vuoristoalueista
Vuoristoalueita koskevia päätöslauselmia ja suosituksia ovat jo
usean vuoden ajan antaneet alan toimivaltaiset ministerit sekä
Euroopan neuvoston alue- ja paikallishallintoasiain pysyvä
konferenssi (nykyisin Euroopan neuvoston alue- ja paikallishallintoasiain kongressi), parlamentaarinen yleiskokous ja ministerikomitea.
Erityisesti on paikallaan muistaa seuraavat poliittisesti ja
teknisesti merkittävät asiakirjat:

rakennepolitiikan tavoitteet 1 ja 2 sekä koheesiopolitiikka
maaseudun kehitystä koskevat yhteisöaloitteet (Leader+)
sekä rajatylittävää, valtiolliset rajat ylittävää ja alueidenvälistä yhteistyötä koskevat yhteisöaloitteet (Interreg A, B ja
C); vrt. Interreg III B -yhteistyöohjelma ”Alppien alue”,
johon osallistuvat Saksa, Itävalta, Ranska, Italia, Sveitsi,
Slovenia ja Liechtenstein

–

metsäpolitiikka

–

aluesuunnittelua koskevat pohdinnat Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityksen suuntaviivojen (ESDP) ja niiden
toteutuksen yhteydessä

–

yhteisön ympäristöpolitiikka: ”tärkeimmät” mm. vesien,
luontaisien elinympäristöjen, luonnonvaraisten elämien
ja kasvien sekä maaperän suojelua koskevat direktiivit

–

teknologista tutkimusta ja kehitystä koskeva politiikka
sekä niiden oletettavasti mukanaan tuomat suuret parannukset ihmisten elämään.

–

TSK:n vuonna 1988 antama lausunto vuoristoalueita
koskevasta politiikasta (A Policy for Upland Areas)

–

AK:n vuonna 1995 antama lausunto aiheesta ”Eurooppalainen peruskirja vuoristoalueista”

–

TSK:n vuonna 1996 antama lausunto aiheesta ”Alppien
alue – kehitys- ja yhdentymismahdollisuus”

–

AK:n vuonna 1997 antama lausunto aiheesta ”Vuoristoalueita koskeva unionin maatalouspolitiikka”

–

Euroopan parlamentin maataloutta ja maaseudun kehittämistä käsittelevän valiokunnan vuonna 1998 antama
mietintö aiheesta ”Vuoristoseutuja koskeva uusi toimintasuunnitelma”, joka valmisteltiin Euroopan parlamentin
tutkimuksesta vastaavan pääosaston laatiman alustavan
tutkimuksen Towards a European Policy for Mountain
Regions pohjalta

–

Euroopan parlamentin päätöslauselma vuoristoalueiden
maanviljelyä koskevan yhteisön lainsäädännön soveltamien 25-vuotisesta historiasta.
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Lisäksi ETSK:lla on käsiteltävänä laaja lausunto aiheesta ”Euroopan unionin vuoristoalueiden tulevaisuus” (esittelijä: JeanPaul Bastian).

2.1.

Alppien suojelua koskeva yleissopimus

Alppien alueen maiden hallitusten ja Euroopan unionin edustajien lokakuussa 1991 allekirjoittaman Alppien suojelua koskevan yleissopimuksen tavoitteena on, että koko Alppien alueella
toteutettaisiin yhteistä, kestävän kehityksen periaatteen mukaista politiikkaa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Alppien
aluetta tarkasteltiin erottamattomana kokonaisuutena ja yhteiseurooppalaisena perintönä.
Sopimuksen yleistavoitteena on sovittaa yhteen Alppien alueen
asukkaiden taloudelliset ja sosiaaliset tarpeet ja ympäristönsuojeluvaatimukset.
Yleissopimus tuli voimaan maaliskuussa 1995, jolloin Itävalta,
Saksa, Liechtenstein, Slovenia ja Euroopan unioni ratifioivat
sen. Tämän jälkeen myös muut Alppien alueen maat ratifioivat
yleissopimuksen. Siinä määrätään tutkimusohjelmasta, joka
koskee erityisesti neljää aihealuetta (ilmansuojelu, vesihuolto,
jätehuolto, asukkaat ja kulttuuri). Yleissopimuksen täytäntöönpanoa koskevissa pöytäkirjoissa kannustetaan laatimaan mm.
liikennettä, matkailua, maaperänsuojelua, metsävaroja, energia-asioita ja maataloutta koskevia toimintalinjoja.
Yleissopimuksen täytäntöönpanoa varten on perustettu elimiä,
jotka kokoontuvat säännöllisesti. Vaikka Euroopan unioni on
yksi Alppien suojelua koskevan yleissopimuksen osapuolista,
se ei ole toteuttanut poliittisia toimia tai ottanut käyttöön
konkreettisia välineitä, jotka liittyisivät selkeästi yleissopimukseen tai sen täytäntöönpanoa koskeviin pöytäkirjoihin. Lisäksi
se hukkasi mahdollisuuden osallistua yleissopimusta varten
perustettujen elinten työskentelyyn. Tämä on valitettavaa,
sillä Alpit ovat Euroopan merkittävin vuoristo pinta-alan,
asukasmäärän ja niiden vaikutuspiirissä olevien valtioiden
määrän perusteella. Komissio olisikin voinut toimia konkreettisena liikkeellepanevana voimana yhteisön vuoristoaluepolitiikan muotoilemiseksi.

2.2.

Vuoristoalueiden eurooppalainen peruskirja

Tarve laatia vuoristoalueita koskeva eurooppalainen peruskirja,
jossa määritellään vuoristoalueiden suunnittelun, kehityksen ja
suojelun periaatteet, mainittiin alun perin Trentossa vuonna
1988 järjestetyssä Euroopan vuoristoalueiden toisessa konferenssissa. Osanottajat hyväksyivät asiakirjan kuitenkin vasta
kuusi vuotta myöhemmin, 15.–17. syyskuuta 1994 Chamonix’ssa pidetyssä kolmannessa konferenssissa, johon osallistui
yli 200 viranomaisedustajaa Euroopan neuvoston jäsenvaltioista. Jäsenvaltiot eivät vielä ole lopullisesti hyväksyneet peruskirjaa. Eurooppalaisen vuoristoaluepolitiikan laatimiseen tähtäävän peruskirjan lähestymistapa on kattava ja yhtenäinen, ja

C 128/33

siinä otetaan huomioon ympäristö- ja kehitysasioita käsitelleessä Rio de Janeiron huippukokouksessa vuonna 1992
hyväksytyt suositukset.
Toinen merkittävä asia peruskirjassa on läheisyysperiaate,
jonka mukaan alue- ja paikallisviranomaisten tulee voida
osallistua politiikan muotoiluun ja hallintoon Euroopassa.
Näin tunnustetaan konkreettisesti, että vuoriston asukkailla on
oma tehtävänsä myös taloudellisen toiminnan ja ympäristövaatimusten tasapainottamisessa. Tässä yhteydessä on aiheellista esittää peruskirjan 6 artiklassa määritellyt tavoitteet. Ne
kuuluvat seuraavasti:
”Sopimuspuolten vuoristoalueita koskevat toimintalinjat,
säädökset ja toimet perustuvat seuraaviin tavoitteisiin:
I.

vuoristoalueiden ja niiden erityislaadun selkeä tunnustaminen

II.

kunkin vuoristoalueen muodostaman maantieteellisen kokonaisuuden huomioiminen ja tunnustaminen,
jotta nykyiset tai tulevat hallinnolliset jaottelut eivät
estäisi vuoristoja koskevan politiikan toteuttamista

III. alueiden säilyttäminen asuttuina ja nuorten poismuuton ehkäiseminen
IV. asukkaiden elämänlaadun kannalta välttämättömien
perusrakenteiden ja välineiden toteuttaminen tai modernisointi
V.

paikallisten julkispalvelujen säilyttäminen ja parantaminen

VI. maatalousmaiden ja laidunmaiden suojelu, maataloustoiminnan säilyttäminen ja modernisointi soveltamalla erityisesti vuoristoalueiden maataloutta koskevaa lähestymistapaa
VII. paikallisten energialähteiden käytön edistäminen
VIII. olemassaolevan teollisuus- ja käsiteollisuustoiminnan
säilyttäminen sekä uuteen teknologiaan perustuvan
toiminnan käynnistäminen
IX. palveluelinkeinojen ja erityisesti matkailun kehittäminen siten, että niillä voidaan täydentää perinteisiä
elinkeinoja
X.

vuoristoalueiden identiteetin säilyttäminen sekä vuoristoalueiden yhteisten ja kunkin yhtenäisen vuoristoalueen omien kulttuuriarvojen tekeminen tunnetuksi.

Kyseisten tavoitteiden toteuttamisen yhteydessä tulee kunnioittaa ja suojella ympäristöä siten, että inhimillisiä resursseja ja luonnonvaroja tarkastellaan kokonaisuutena. Lisäksi
tulee hylätä perinteinen talouden kehityksen ja luonnonsuojelun välinen kahtiajako sekä pyrkiä ihmisen toiminnan
ja ympäristövaatimusten väliseen tasapainoon.”
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Edellä esitetty kunnianhimoinen toimintasuunnitelma on lähestymistavaltaan yhä hyvin ajankohtainen ja moderni.

2.3.

Tämän jälkeen komissio arvioi toukokuussa 2001 pidetyssä
Euroopan toisessa koheesiofoorumissa käytyjä keskusteluja ja
totesi niiden perusteella (1), että unioni tarvitsee koheesiopolitiikkaa, joka kohdistuu kolmenlaisiin alueisiin:
–

kehityksessä eniten jälkeen jääneet alueet, jotka sijaitsevat
pääasiassa mutta eivät ainoastaan ehdokasvaltioissa

–

nykyisten 15 jäsenvaltion alueet, jotka eivät ole saattaneet
todellista lähentymisprosessia päätökseen

–

muut alueet, joilla on vakavia rakenteellisia ongelmia,
erityisesti kaupunkialueet, maataloudesta liian riippuvaiset maaseutualueet sekä vuoristoalueet, saarialueet ja
muut alueet, jotka kärsivät luonnonoloista johtuvista tai
väestöpoliittisista haitoista.

Toinen taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä kertomus

Euroopan komissio hyväksyi hiljattain toisen taloudellista ja
sosiaalista koheesiota käsittelevän kertomuksen.

Merkittävänä uutuutena kertomuksen päätelmissä ja suosituksissa määritellään ”erityisalueet” – ja todetaan seuraavaa:
”Saaret ja saaristot, vuoristoalueet ja syrjäiset alueet –
syrjäisimmät alueet mukaan luettuina – muodostavat huomattavan osan unionista ja jakavat useita yhteisiä fyysisiä
ja geomorfologisia piirteitä sekä taloudellisia haittoja.
Näillä alueilla on yleensä liikenneyhteyksiin liittyviä ongelmia, jotka vaikeuttavat niiden integroitumista muuhun
yhteisöön. Monet näistä alueista saavatkin jo nyt EU:n
aluetukia – 95 % sekä vuoristoalueista että saarista kuuluu
joko tavoite 1- tai 2-alueisiin. Samalla niiden sosiaalisessa
ja taloudellisessa tilanteessa on suuria eroja – –.”

Lisäksi kertomuksessa todetaan taloudellisen ja sosiaalisen
koheesion painopistealueita määriteltäessä, että tietyt alueet
kärsivät ”vakavista maantieteellisistä tai luonnonhaitoista”.
Näiden alueiden integraation edistämistoimien yhteydessä on
tähän mennessä kohdattu vaikeuksia, jotka liittyvät niiden
erityispiirteisiin. Kertomuksessa todetaan seuraavaa:
”Nämä alueet (syrjäisimmät alueet, saaret, vuoristoalueet,
syrjäseutualueet, alueet, joiden väestötiheys on erityisen
alhainen) ovat usein Euroopan unionin luonnon- ja kulttuuriperinnön säilyttämisen kannalta kaikkein tärkeimpiä
paikkoja. Suurimpana ongelmana on usein väestöpaon
estäminen. Talouskehityksen esteenä voivat olla peruspalveluista (liikenne mukaan luettuna) aiheutuvat lisäkustannukset.”

Vaikuttaa siis ilmeiseltä, että komissio asettaa vuoristoalueet
samanarvoisiksi perustamissopimuksen 158 artiklassa jo mainittujen alueiden kanssa.

Toisesta koheesiokertomuksesta käytyjen keskustelujen johdosta komissio onkin ryhtynyt tarkastelemaan alueita, joilla on
luonnonoloista tai maantieteellisistä oloista johtuvia vakavia
haittoja. Se on jo käynnistänyt kaksi tutkimusta, joista ensimmäinen koskee saarialueita ja toinen vuoristoalueita (arktiset
alueet mukaan luettuina). Tutkimuksen yhteydessä on myös
tarkoitus laatia kriteerit alueiden rajaamiseksi.
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Näyttää siis siltä, että ainakin komissiossa vuoristoalueiden
erityislaatu tunnustetaan ja että sitä tutkitaan. Komission
uudesta mielenkiinnosta Euroopan vuoristoalueita kohtaan oli
osoituksena myös aluepolitiikasta ja maataloudesta vastaavien
komissaarien Brysselissä 17.–18. lokakuuta 2002 isännöimä
konferenssi, johon osallistui puheenjohtaja Romano Prodi ja
muita komission jäseniä. Vaikka konferenssissa ei laadittukaan
päätösasiakirjaa, esitysten ja käsiteltyjen aiheiden taso herättää
ilman muuta toivoa siitä, että uuden kehityksen avulla saavutetaan lopullisia ja myönteisiä ratkaisuja.
Vuoristoalueisiin on sittemmin kiinnitetty lisää huomiota eri
tahoilla. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea hyväksyi hiljattain
jälleen merkittävän asiakirjan, jossa kehotetaan varmistamaan,
että vuoristoalueita varten kehitetään yhteinen tarkastelutapa
ja että kyseisten alueiden erityislaatu tunnustetaan perussopimuksissa.
Lisäksi asiakirjassa ehdotetaan pysyvien haittojen kompensointiin perustuvaa strategiaa, haittatekijöiden aktiivista vähentämistä sekä vuoristoalueiden identiteetin ja voimavarojen arvostuksen lisäämistä. Lopuksi asiakirjassa vedotaan sen puolesta,
että vuoristoalueita koskevasta yhteisön politiikasta tehtäisiin
kestävän ja asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia edistävän
kehityksen esikuva.

2.4. Kansainvälinen vuoristojen teemavuosi
YK:n yleiskokous julisti 10. marraskuuta 1998 yksimielisesti
vuoden 2002 kansainväliseksi vuoristojen teemavuodeksi.
Teemavuoden tavoitteena on
I.

edistää vuoristoalueiden kestävää kehitystä

(1 ) KOM(2002) 46 lopullinen.
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parantaa vuoriston asukkaiden elämänlaatua
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Luku 36: Koulutus ja yleisön tietoisuuden lisääminen

III. suojella vuoristojen herkkää ekosysteemiä.
Yhdistyneet kansakunnat järjestää vuonna 2002 maailmankonferenssin, ja sitä valmistelevia hankkeita on käynnissä
useissa maissa.
Yhteisön tasolla ei toistaiseksi ole toteutettu YK:n asettamien
tavoitteiden mukaisia virallisia poliittisia toimia tai lainsäädäntöaloitteita.

2.5.

Agenda 21:n luku 13 ja Johannesburgin huippukokous

Agenda 21 hyväksyttiin 14. kesäkuuta 1992 Rio de Janeirossa
järjestetyssä YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa. Vuoristoalueet mainitaan selkeästi useissa Agendan luvuissa ja erityisesti seuraavissa:
Luku 2: Kansainvälinen yhteistyö
Luku 3: Köyhyyden lieventäminen
Luku 6: Terveydenhuollon ja kansanterveyden edistäminen
Luku 7: Kestävät asuinyhdyskunnat
Luku 8: Kestävän kehityksen yhdentäminen päätöksentekoon
Luku 11: Metsien häviämisen estäminen
Luku 12: Aavikoitumisen estäminen

Luku 37: Kestävän kehityksen toteuttamisedellytysten parantaminen

Luku 39: Kansainväliset oikeudelliset välineet

Luku 40: Tieto päätöksenteon pohjana

Luvussa 13 käsitellään vuoristoalueen määrittelyä yhtenäisenä
kokonaisuutena. Tätä varten käynnistettiin ainutlaatuinen yhteistyö YK:n erityisjärjestöjen, valtioiden hallitusten, kansainvälisten järjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja tutkimuslaitosten välillä. Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa mieliin luvun 13
alussa esitetty julistus:

”Vuoristoalueet ovat tärkeitä veden, energian ja biodiversiteetin lähteitä. Lisäksi ne ovat keskeisten luonnonvarojen
kuten mineraalien, metsä- ja maataloustuotteiden lähteitä
sekä virkistysalueita. Vuoristoalueilla on suuri merkitys
maapallon ekosysteemien muodostamassa monimutkaisessa ja vuorovaikutukseen perustuvassa kokonaisuudessa,
ja ne ovatkin keskeisiä sen säilymisen kannalta. Vuoristoekosysteemit muuttuvat kuitenkin nopeassa tahdissa.
Niiden maaperä on altis eroosiolle ja maanvyörymille
sekä elinympäristöjen ja geneettisen monimuotoisuuden
nopealle köyhtymiselle. Inhimillisestä näkökulmasta katsoen vuoriston asukkaat kärsivät usein köyhyydestä, ja
perinteisiä tietoja ja taitoja katoaa. Tämän seurauksena
useimpien vuoristoalueiden ympäristön tila heikkenee.
Näin ollen tarvitaan välittömiä toimia vuoristoalueiden
resurssien asianmukaisen hallinnan ja asukkaiden sosioekonomisen kehityksen turvaamiseksi.”

Luku 14: Kestävä maatalous ja maaseudun kehitys
Luku 15: Biologisen monimuotoisuuden suojelu
Luku 18: Makean veden suojelu ja hallinta

Rion konferenssin viimeisin seurantatapahtuma, kestävän kehityksen huippukokous, järjestettiin syyskuussa 2002 Johannesburgissa. Kokouksen hyväksymän toimintaohjelman kohdassa 40 todetaan vuoristoalueista seuraavaa:

Luku 24: Naiset ja kestävä kehitys
Luku 26: Alkuperäiskansojen aseman vahvistaminen
Luku 27: Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa
Luku 28: Paikallishallinnon aloitteet Agenda 21:n tukemiseksi

”40. Vuoristoekosysteemit tarjoavat erityisiä elinmahdollisuuksia ja merkittäviä vesivaroja. Lisäksi niille on tyypillistä
rikas biodiversiteetti ja ainutlaatuinen kasvisto ja eläimistö.
Monet lajit ovat erityisen herkkiä ja alttiita ilmastonmuutoksen kielteisille vaikutuksille ja tarvitsevat erityissuojelua.
Kaikilla tasoilla on tarpeen:

Luku 32: Maataloustuottajien aseman vahvistaminen
a)
Luku 33: Kestävän kehityksen rahoitus
Luku 34: Ympäristöä vähemmän kuormittava teknologia
Luku 35: Kestävää kehitystä edistävä tiede

Kehittää ja edistää ohjelmia, politiikkaa ja lähestymistapoja, joissa otetaan huomioon vuoristoalueiden
kestävän kehityksen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat ja joiden avulla voimistetaan kansainvälistä yhteistyötä, jotta se vaikuttaisi parhaalla
mahdollisella tavalla köyhyydentorjuntaohjelmiin erityisesti kehittyvissä maissa.
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b)

Käynnistää tarvittaessa ohjelmia metsien vähenemisen, eroosion ja maaperän köyhtymisen, biodiversiteetin yksipuolistumisen, vesivarojen ehtymisen ja
jäätiköiden sulamisen torjumiseksi.

c)

Kehittää ja toteuttaa tarvittaessa sukupuolen mukaan
eritettyjä toimia ja ohjelmia, joita ovat mm. julkiset
ja yksityiset investoinnit vuoristoalueilla ilmenevän
epätasa-arvoisuuden poistamiseksi.

d)

2.6.
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Ottaa käyttöön vuoristoalueiden monipuolistamista
ja niiden perinteistä taloudellista toimintaa sekä kestäviä elinkeinoja ja pienimuotoista tuotantoa edistäviä
ohjelmia, mukaan luettuina erityiset koulutusohjelmat, kansallisille ja kansainvälisille markkinoille pääsyn helpottaminen ja liikenteen ja viestinnän suunnitelmallisuuden lisääminen. Tässä yhteydessä tulee
ottaa huomioon, että vuoristoalueet ovat erityisen
herkkiä.

e)

Edistää vuoristoalueiden asukkaiden täysipainoista
osallistumista ja mahdollisuuksia vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin sekä ottaa huomioon kaikissa kehitysaloitteissa alueiden oma asiantuntemus, perinteet
ja arvot.

f)

Hankkia soveltavaan tutkimukseen ja valmiuksien
parantamiseen valtiollista ja kansainvälistä tukea,
antaa teknistä ja rahallista apua vuoristoekosysteemien kestävän kehityksen tehokkaaksi toteuttamiseksi kehittyvissä ja siirtymätalousmaissa sekä torjua
köyhyyttä vuoristoalueilla konkreettisten suunnitelmien, hankkeiden ja ohjelmien avulla ja hankkia
tähän asianmukaista tukea kaikilta eturyhmiltä kansainvälisen vuoristojen vuoden 2002 hengen mukaisesti.”

Vuoriston asukkaita koskeva kansainvälinen peruskirja

Vuoriston asukkaita koskeva kansainvälinen peruskirja hyväksyttiin 9. kesäkuuta 2000 Chambéryssä ensimmäisen kansainvälisen vuoristofoorumin päätteeksi. Foorumiin osallistui edustajia 70 maasta.
Kyseessä on asiakirjaluonnos, josta on määrä keskustella ennen
kuin sen pohjalta laaditaan perusta ja tavoitteet vuoriston
asukkaiden kansainväliselle järjestölle, joka on tarkoitus perustaa varmistamaan peruskirjan tavoitteiden toteutuminen.
Luonnoksessa esitetään toistaiseksi vain pääperiaatteet, ja
sitä täydennetään foorumissa esitetyillä yksityiskohtaisemmilla
ehdotuksilla ja suosituksilla sekä kannanotoilla, joita Ecuadorissa Quitossa syyskuussa 2002 järjestettävässä seuraavassa
tapaamisessa todennäköisesti esitetään.

3.
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Suurimmassa osassa eri elinten kuluneina vuosina laatimista
asiakirjoista oli tarkoituksena saada hyväksyntä sellaista neuvoston tai komission asetusta (tai direktiiviä) varten, joka
sisältää vuoristoalueita koskevia erityistoimia. Näin voitaisiin
luoda monialaista integroitua politiikkaa.

Elimet ovat viime vuosina pyrkineet saamaan hyväksynnän
erityiselle vuoristoalueita koskevalle ”tavoitteelle”, joka on
tarkoitus lisätä vuodesta 2000 lähtien voimassa oleviin koheesiopoliittisiin päämääriin.

Vaikuttaa kuitenkin ilmeiseltä, ettei yhteisö voi (lukuun ottamatta vuoristoalueiden maataloutta koskevaa vaatimatonta
erityisaloitetta) hyväksyä erityisaloitteita, sillä Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa ei ole määräystä, jolla vahvistettaisiin asianomainen toimivalta.

Näin ollen unionin on tunnustettava vuoristoalueiden erityislaatu ja siitä johtuvat tarpeet sekä luotava läheisyysperiaatetta
noudattaen yhtenäinen unionin erityispolitiikka. Vuoristoalueiden erityispiirteet ovat erilaisista taloudellisista edellytyksistä
huolimatta tunnistettavissa kaikkialla, ja ne määrittävät väestön
erityiset elinolot palvelujen organisoinnin ja hallinnon, tiedotuksen, liikenneyhteyksien ja liikkuvuuden suhteen Euroopan
vuoristoalueille erityisen tärkeitä ja kiireellisiä ovat politiikan
alat, jotka koskevat ympäristön, maiseman ja biodiversiteetin
suojelua ja edistämistä sekä kaukaisilta alueilta kotoisin olevan
ja vuosisatoja alueella asuneen väestön vanhassa kulttuurissa
käytettyjen maanviljelytapojen, poikkeuksellisen merkityksellisen paikalliskulttuurin sekä historiallisten ja taiteellisten rikkauksien suojelua.

Vuoristoalueiden erityislaadun virallinen tunnustaminen on
merkittävää, ja se pohjustaa mahdollisia tulevia toimia hyväksyttäessä monia aloja koskevia toimenpiteitä.

Perustamissopimuksen XVII osaston (taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus) 158 artikla kuuluu seuraavasti:

”Edistääkseen koko yhteisön sopusointuista kehitystä yhteisö kehittää ja harjoittaa toimintaansa taloudellisen ja
sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamiseksi.

Euroopan vuoristoalueiden oikeudellinen asema

Euroopan unionia on jatkuvasti kehotettu kiinnittämään huomiota vuoristoalueisiin.

Yhteisö pyrkii erityisesti vähentämään alueiden välisiä
kehityseroja sekä muita heikommassa asemassa olevien
alueiden tai saarien jälkeenjääneisyyttä, maaseutu mukaan
luettuna.”
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Mikäli halutaan luoda edellytykset, joiden perusteella unionin
toimielimet voivat tulevaisuudessa määritellä vuoristoalueita
koskevia politiikan aloja tai erityistoimia, on ehdotettava, että
kyseiset alueet mainitaan samanarvoisina edellä siteeratun
158 artiklan toisessa kohdassa jo mainittujen alueiden kanssa.
Nykyinen sanamuoto ”maaseutu” ei sisällä vuoristoalueita.
Kyseiset termit eivät tarkoita samaa asiaa, ja vuoristoalueiden
erityislaatu on jo tunnustettava virallisesti.

4.

Euroopan vuoristoalueiden tulevaisuus

Euroopan tulevaisuus on keskeinen ja merkittävä kysymys
koko mantereen kannalta, sillä Euroopassa pohditaan parhaillaan, millaista hallintotapaa 2000-luvulla tulisi soveltaa.

Nyt käy yhä selvemmin ilmi (vaikka tämä onkin saattanut
vaikuttaa kuluneelta sanonnalta) ettei Eurooppaa voida rakentaa yksinkertaisten ja mekaanisten kaavojen tai valistuksen
aatteiden mukaisten teoreettisten suunnitelmien pohjalta eikä
myöskään vain valtioiden välisten sopimusten varaan.

Uusi Eurooppa syntyy sellaisen monitahoisen prosessin tuloksena, jossa kansalaisyhteiskunta sekä eri intressit, toiminnot,
poliittiset toimintamahdollisuudet ja suhteet ulkomaailmaan
integroidaan asteittain laajan ja korkealla tasolla toteutettavan
välitysmenettelyn avulla eikä teknokraattisen vaan poliittisen
suunnitelman mukaisesti.

Mikäli tällainen kehitys on järkevää, uudessa Euroopassa tulisi
kiinnittää runsaasti huomiota tekijöihin, jotka yhdistävät sitä
historiallisesti, antropologisesti, kulttuurisesti ja aineellisesti ja
muodostavat sitä yhdistävän kudoksen. Juuri vuoristoalueet
lienevät tällainen yhdistävä tekijä.

Voidaanko ajatella, että 2000-luvun Euroopassa ei olisi sellaisia
alueita koskevaa politiikkaa, jotka yhdistävät fyysisesti sen
kehittyneimpiä alueita? Harvat ovat ehkä tulleet ajatelleeksi,
että uuden unionin vahvoja alueita yhdistävät nimenomaan
vuoristot. Tämä koskee paitsi liikennettä, myös talousalueiden
välisiä yhteyksiä yleensä. Alpit yhdistävät Po-joen laakson
Reinin laaksoon ja Pyreneet yhdistävät taloudeltaan räjähdysmäisesti kasvavan Katalonian Etelä-Ranskaan, kun taas Italian
tukirangan muodostavat Alpit ja Apenniinit italialaisen ekonomistin Giustino Fortunaton sattuvan vertauksen mukaisesti:
vuoret ovat luuranko ja laaksot lihaa luiden ympärillä. Lisäksi
tulee ottaa huomioon yhdentyminen ja Itä-Eurooppa: Balkanvuorista tulee yhdistävä tekijä slaavilaisen maailman suuntaan
ja Tatra-vuoristosta vuonna 2004 Euroopan unioniin liittyvien
Puolan ja Unkarin suuntaan. Tulee myös muistaa, että vuoristoalueillakin on sosiaalisen ja taloudellisen huippuosaamisen
keskuksia (Alppien alueella Grenoblesta Bratislavaan ulottuvalla kaistaleella sijaitsevat Italian merkittävien alueiden lisäksi
mm. Vorarlberg, Tiroli, Kärnten ja Salzburg).
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Ei liene järkevää rakentaa Eurooppaa, jossa – Fortunaton
vertauksen mukaisesti – ”luuranko” liittää vahvat alueet toisiinsa. Mutta jos näin on, tarvitaan yhteisönlaajuista vuoristoaluepolitiikkaa – ei siksi, että käsite ”vuoristoalueet” olisi
sisällytettävä Brysselistä eri määriä eri tarkoituksiin myönnettäviä tukia ja avustuksia saavien luetteloon, vaan siksi, että
vuoristoalueet näyttävät esimerkkiä Euroopan yhdentymiseen
liittyvästä yleisesti hyväksytystä ajattelutavasta. Euroopan vuoristoalueet ovat jo kauan sitten sisäistäneet politiikassa pluralistisen ja suvaitsevan lähestymistavan. Ne suhtautuvat myönteisesti keskusteluun sekä neuvotteluihin perustuvaan suunnitteluun. Tämä on tietyssä määrin vuoristoalueiden luontainen
ominaisuus.

Vuoristoalueet eivät kuitenkaan ole suojassa globalisaation
mukanaan tuomilta vaatimuksilta tai sen vastaisen, paikallistunteen kasvuun perustuvan suuntauksen voimistumiselta.
Paikallistunteen hallitsemattomasta kasvusta seuraa paikalliskeskeisyyttä, nurkkakuntaisuutta ja pirstaloitumista eli yhdentymiselle täysin vastakkaisia ilmiöitä, jotka tietenkin ruokkivat
unioninvastaisia näkemyksiä. Tällaiset ilmiöt saavat luonnollisesti jalansijaa myös vuoristoalueilla, koska yhteistä vuoristoaluepolitiikkaa ei ole ja koska EU:n alakohtaisissa politiikoissa
ei useinkaan oteta huomioon vuoristoalueiden erityispiirteitä.

Komission ja Euroopan parlamentin tulisi arvioida entistä
tarkemmin vuoristoalueiden roolia mahdollisena integroivana
ja koko unionia yhdistävänä tekijänä. Siihen ei tarvita paljon:
voimakas johtoajatus, mahdollisuus valita epäsovinnaisiakin
vaihtoehtoja ja tahtoa nousta teknokratian ja byrokratian
yläpuolelle. Tarvittaisiin siis politiikkaa, jonka lähtöajatuksena
olisi, että Euroopan rakentamisen ytimeksi tarvitaan uusi,
kansallisvaltion statuksesta eroava asema. Sitä varten löydetään
varmasti uusien tekijöiden joukosta omat tukipilarit, joihin
vuoristot ehdottomasti kuuluvat.

Yksikään malli ei ole kaikenkattava, ei myöskään tulevina
vuosikymmeninä, jolloin eri intressien yhteen kietoutuminen
sekä politiikan ja kulttuurialan vaikuttajien toiminta vaikuttavat voimakkaasti kansalaisyhteiskuntaan. Tällöin tarvitaan sellaista korkeaprofiilista politiikkaa, jonka mukaan uutta Eurooppaa rakennetaan yhdistävien tekijöiden pohjalta.

Tämän vuoksi vuoristot ovat Euroopalle suuri haaste. Ja tämän
vuoksi meillä on ylevä käsitys siitä, että Euroopassa käytävässä
poliittisessa keskustelussa tulisi käsitellä muutakin kuin lihan
ja maidon laatua ja määrää ja että vuoristoalueilla on oma
osuutensa Euroopan rakentamisessa. Tämä edellyttää, että
hylätään kulunut stereotypia alppiniityillä käyskentelevistä
vuoriston asukkaista eikä sorruta sellaiseen vähättelevään
käsitykseen, että vuoristoalueisiin liittyisi vain ympäristö- ja
maatalouskysymyksiä, kuten monet eurooppalaisetkin väittävät.
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Vuoristot ja kaupunkialueet

Käsillä oleva tiedonanto pohdintoineen ja ehdotuksineen on
laadittu niitä varten, jotka edelleen asuvat ja työskentelevät
vuoristoalueilla ja muodostavat niiden poliittisen ja kansalaisyhteisön.

Nykyään tiedostetaan jo yleisesti, että vuoriston asukkaat
hoitavat tehtäviä, jotka hyödyttävät paitsi heidän omaa aluettaan, myös yhä selvemmin ja huomattavammin tasankoalueilla, kaupungeissa sekä suurissa, asutus- ja tuotantokeskittymissä
alueilla asuvia. Tällaisia tehtäviä ovat maa-alueista huolehtiminen, ympäristön- ja maisemansuojelu, maaperänsuojelu, kulttuuriin, kansanterveyteen, urheiluun ja virkistykseen liittyvien
toimintamahdollisuuksien tarjoaminen, tärkeiden hyödykkeiden kuten puun, veden ja energian tuotanto, kaivostoiminta
sekä sellaisten erityistä arvoa omaavien tuotteiden valmistus,
jotka ovat terveellisiä ja ilmentävät luonnon ja ihmisen tarpeiden välistä ikiaikaista tasapainoa.

Yhteisön vuoristoaluepolitiikka palvelisi siis muitakin kuin
vuoriston asukkaita. Se olisi todellakin kaikkia eurooppalaisia
hyödyttävää politiikkaa.

6.

Alueiden komitean päätelmät ja ehdotukset
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4.
toteaa, että suurin osa biologisesta monimuotoisuudesta
sijoittuu Euroopan vuoristoalueille ja että työelämässä mukana
olevien määrän pysyessä riittävänä alueilla voidaan suojella
vesistöjä, maaperää ja muuta ympäristöä, hoitaa metsiä ja
huolehtia erityisesti kulttuuriperinnöstä sekä tuottaa tavaroita
ja palveluja, joilla on suuri merkitys kaikille eurooppalaisille.

5.
tähdentää, että vuoristoalueilla on omat erityispiirteensä
ja että ”maaseutu” ja ”vuoristoalueet” eivät ole synonyymejä,
vaikka suuri osa vuoristoalueista on maaseutua. Lisäksi komitea katsoo, että unionin tulisi tarkastella vuoristoalueiden
yhteydessä muitakin seikkoja kuin talousongelmia, vaikka
osa vuoristoalueista voidaan varmasti katsoa epäsuotuisaksi
alueeksi.

6.
on vakuuttunut siitä, että perustamissopimuksessa tulee
ottaa huomioon alueellinen yhteenkuuluvuus taloudellista ja
sosiaalista yhteenkuuluvuutta täydentävänä tekijänä.

7.
katsoo, että vuoristoalueita koskeva maininta perustamissopimuksessa muodostaisi perustan yhteisön toimivallalle
kyseisellä alalla. Vuoristoalueiden erityislaadun virallinen tunnustaminen yhteisön yksittäisten toimien koordinoimiseksi
mahdollistaisi vihdoin yhdenmukaisen tarkastelun ja toimintalinjat asukkaita ja alueita koskevissa kysymyksissä, kaikissa
yhteyksissä kuitenkin subsidiariteettiperiaatetta noudattaen.

Alueiden komitea

1.
korostaa, ettei mitään Euroopan aluetta saa marginalisoida ja jättää asteittain oman onnensa nojaan.

2.
korostaa, että unionin päätöksentekoelimiä on jo vuosia
turhaan pyydetty ottamaan kiireesti asianmukaisesti huomioon
Euroopan vuoristoalueiden alueelliset erityispiirteet, joita määrittävät niin kutsutut luonnonhaitat. Kyseiset haitat johtuvat
vuoristoalueiden korkeasta sijainnista ja jyrkistä rinteistä, vaikeista ilmasto-olosuhteista ja ainutlaatuisista geomorfologisista
piirteistä sekä pitkistä etäisyyksistä ja erityisistä ongelmista,
joiden takia liikenteen perusrakenteiden rakentaminen ja ylläpito on kallista. Vuoristoalueiden luonnonolosuhteet ovat
synnyttäneet ainutlaatuisen ja harvinaisen monimuotoisen
kasviston ja eläimistön. Alueiden erityiset elinolot vaikuttavat
myös palvelujen tarjontaan ja hallintoon, tiedotukseen, liikenneyhteyksiin ja liikkuvuuteen.

3.
toteaa, että Euroopan vuoristoalueet ovat olleet asuttuja
jo vuosituhansia ja että niiden tulee säilyä asuttuina siten,
etteivät asukkaat tunne itseään syrjäytyneiksi. Päinvastoin,
asukkaille on taattava konkreettisesti asianmukaiset ja modernit sosiaalisen ja yhteiskunnallisen elämän edellytykset sekä
mahdollisuudet laaja-alaiseen ja kestävään talouskehitykseen
ja sen edellyttämä tuki. Lisäksi tulee kunnioittaa ja suojella
alueellisia ja paikallisia perinteitä.

8.
pyytää näin ollen, että perustamissopimuksen 158 artiklaa ja osastoa, johon se sisältyy, muutetaan siten, että niihin
sisällytetään nykyisin mainittujen ”muita heikommassa asemassa olevien alueiden tai saarien, maaseutu mukaan luettuna,”
rinnalle käsite ”vuoristoalueet”. Lisäksi niihin kohtiin, joissa
mainitaan taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus, tulisi
lisätä sana ”alueellinen”.

9.
katsoo vuoristoalueiden erityislaadun oikeudellisen tunnustamisen lisäksi aiheelliseksi, että tämä tunnustus otettaisiin
yhteisön kilpailulainsäädännön lähtökohdaksi ja että sen tavoitteeksi asetettaisiin niiden taloudellisten ja rakenteellisten
haittojen vähentäminen, joita vuoristoalueiden sosiaalisessa ja
tuotantoympäristössä esiintyy muihin alueisiin nähden. Tämä
voitaisiin toteuttaa rahallisten ja taloudellisten tukien sekä
rakenteellisten ja pitkäkestoisten verohelpotusten avulla.

10.
toteaa, että vuoristoalueilla on kulttuuriperintöä sekä
yhteiskunnalliseen ja poliittiseen järjestykseen liittyviä perinteitä, joita tulee arvostaa ja edistää. Asukkaiden identiteetti on
vaalimisen arvoinen rikkaus, sillä se on keskeinen tekijä
valtioiden ja koko Euroopan positiivisessa monimuotoisuudessa.
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11.
kannattaa voimakkaasti sellaisten kestävien liikennepoliittisten sääntöjen laatimista, joiden avulla taataan yhtenäinen
perusta vuoristoalueiden tieliikennevirtojen ja rautatieverkon
hallinnoinnille. Vuoristoalueista ei saa tehdä pelkkiä läpikulkuväyliä. On löydettävä järkeviä ratkaisuja, joissa sovitetaan
yhteen talouskasvun asettamat vaatimukset sekä ihmisten
terveyden ja ympäristön suojelu. Tämä merkitsee myös perusrakenteiden lisäämistä ja kansainvälisen rautatieliikenteen tarjonnan lisäämistä. Jotta ekologisesti herkkien alueiden kalliille
infrastruktuurihankkeille voidaan saada rahoitusta, tulee yhteisön lainsäädännössä sallia rautatieverkkojen perusrakenteiden
sektorien välinen rahoittaminen siten, että rinnakkaisilta tieverkoilta saadaan rahoitusta tavaraliikenteen ohjaamiseksi maanteiltä rautateille.

14.
katsoo aiheelliseksi ehdottaa komissiolle, että kuudennen tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelman toteutuksen
yhteydessä otettaisiin asianmukaisesti huomioon vuoristoalueiden ongelmat ja että edistettäisiin Euroopan vuoristoalueilla
toimivien tutkimuslaitosten verkon perustamista.

12.
huomauttaa, että kaikkialla Euroopassa toteutettava
julkistalouden tervehdyttämiseen ja palvelujen yksityistämiseen tähtäävä politiikka aiheuttaa usein peruuttamattomia
vahinkoja vuoriston asukkaille. Koulu-, terveys-, liikenne-,
posti- ja televiestintäpalveluja järjestetään uudelleen miltei
kaikkialla. Riittävän kattavien ja laadukkaiden palvelujen olemassaolo on vuoristoalueiden asukkaille elinehto sekä alueiden
kehitystä ja kasvua edistävä tekijä. Tämän takia julkishallinnon
tulee ottaa erityinen vastuu kaikista näiden palveluiden tarjontaan vaikuttavista muutoksista sekä kiinnittää erityistä huomiota kyseisten alueiden olosuhteisiin, jotta palvelutaso voidaan säilyttää ja jotta sitä voidaan myös kehittää. EY:n
perustamissopimuksessa on joka tapauksessa yksiselitteisesti
varmistettava laaja-alaisesti tarjottavien, yleishyödyllisten palvelujen yhtäläinen saatavuus vuoristoalueilla. Yksityistämisessä
tulee siis edetä varovasti, ja tässä yhteydessä tulee taata
vuoristoalueiden palvelutason säilyminen.

16.
kehottaa komissiota valmistelemaan unionin tulevaa
laajentumista varten kattavan yhteisön strategian unionin
ja ehdokasvaltioiden vuoristoalueiden kestävän kehityksen
takaamiseksi, maaseudun kehittäminen ja vuoristoalueiden
maatalouden toimintamahdollisuudet mukaan luettuina. Strategian tulisi koskea erityisesti vuoristoalueiden rajatylittävää
yhteistyötä, ja siinä tulisi määritellä Interreg-, Phare-, Tacis- ja
Sapard-ohjelmiin liittyviä erityistoimia ehdokasvaltioiden ja
muiden yhteisöön rajoittuvien alueiden ottamiseksi mukaan
vuoristoalueille suunnattuihin tukitoimiin. Erityisen tärkeää
tämä on saamelaisille, Ruotsin, Suomen, Norjan ja Venäjän
pohjois- ja keskiosissa asuvalle alkuperäiskansalle.

13.
esittää, että vuoristoalueiden talouselämän elinmahdollisuudet tulee varmistaa ja että tätä varten yhteisön ohjelmiin
tulee sisällyttää seuraavia tavoitteita:

–

lähipalveluverkkojen ja erityisesti yrityksiä, perheitä, kouluja, erilaisia elimiä ja kansalaisjärjestöjä palvelevien tietoverkkojen kehittäminen

–

sellaisten kaikkia aloja koskevien nuorten työllistämistoimien toteuttaminen, joiden avulla pyritään edistämään
erityisesti nuorten yrittäjyyttä

–

useiden eri elinkeinojen yhdistämisedellytysten edistäminen ja yksinkertaistaminen

–

ajanmukaisen ammattikoulutuksen edistäminen.

15.
toteaa painokkaasti, että Euroopan vuoristoalueet tarvitsevat yhteistä politiikkaa, jonka avulla kyseisillä alueilla
voidaan toimia johdonmukaisesti, koordinoidusti ja yhtenäisesti kehittyneen ja demokraattisesti toimivan paikallisen ja
alueellisen itsehallinnon puitteissa. Myös läheisyysperiaatteen
kokonaisvaltainen soveltaminen edellyttää tätä.

17.
pitää ratkaisevan tärkeänä, että komissio edistää tutkimuksia Euroopan vuoristoalueiden yhteisen luokituksen laatimiseksi, ja tutkimuksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista vuoristoalueisiin, sekä kehottaa tukemaan sellaisen Euroopan
vuoristoalueiden tuotteiden yhteisen merkinnän laatimista,
joka on alaa koskevien yhteisön säädösten mukainen.

18.
kehottaa kyseisten alueiden ongelmien moninaisuuden
vuoksi komissiota laatimaan luonnonominaisuuksia (kuten
korkeaa sijaintia, rinteiden jyrkkyyttä, kasvukauden lyhyyttä ja
pinnanmuodostusta) koskeviin kriteereihin ja sosioekonomisiin perusteisiin (kuten väestöntiheys ja -kehitys, ikärakenne,
pientuotanto ja talousalueiden kehityspotentiaali) sekä näiden
kriteerien yhdistelmiin perustuvan selkeän määritelmän, jonka
perusteella vuoristoalueet ja muut epäsuotuisat alueet voidaan
erottaa selvästi toisistaan. Tämä on tärkeää niitä varten laadittavia kehitysstrategioita ja tukijärjestelyjä ajatellen.

19.
pitää ehdottoman välttämättömänä, että pysyviä luonnonhaittoja kompensoidaan. Tästä syystä luonnonhaittakorvaukset on säilytettävä vuoristoaluepolitiikan perustana, ja
lisäksi elinkeinorakennetta tulee monipuolistaa korvauksia
eriyttämällä.
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20.
korostaa, että vuoristoalueiden talouselämää tulee tukea
YMP:n toisen pilarin lisäksi rakennerahastoista ja että erityistä
huomiota tulee kiinnittää liikenteeseen, televiestintään sekä
muiden kuin maatalouteen ja matkailuun välittömästi liittyvien
yritysten kehittämiseen. Lisäksi komitea huomauttaa, että
kehitystä ohjaa keskeisesti tarve luoda kyseisille alueille asteittain koulu-, terveys- ja liikennepalvelujen sekä uuden tieto- ja
viestintätekniikan perusrakenteet ja vähimmäispalvelut.
21.
Alueiden komitea korostaa, että YMP:n toisen pilarin
piiriin kuuluviin toimiin tulee voida yhdistää rakennerahastoista tuettavia toimia. Komitea ehdottaa siksi, että YMP:n toista
pilaria (maaseudun kehittäminen) muutetaan siten, että valinnanvara lisääntyy: tietyille aloille kohdistuvat toimet voitaisiin
yhdistää joihinkin niistä toimista, joiden sisällyttämisestä tuleviin rakennerahastoihin parhaillaan keskustellaan. Jotta tukitoimet olisivat mahdollisimman tehokkaita, tulee alue- ja paikallisviranomaisilla olla mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi niiden sisältöön.
22.
pyytää komissiota pohtimaan voitaisiinko vuoristojen
laatutuotteille, jotka ovat peräisin tietyiltä määritellyiltä alueilta, myöntää suojatun alkuperänimityksen (SAN) ja suojatun
maantieteellisen merkinnän (SMM) lisäksi merkintä siitä, että
ne ovat peräisin vuoristoalueilta.
23.
kannattaa Alppien suojelua koskevan yleissopimuksen
kaltaisten alueellisten sopimusten solmimista myös rajatylittävää yhteistyötä varten, jotta voitaisiin vakiinnuttaa ja voimistaa
yhteistyötä alueellisten ja rajatylittävien erityisongelmien ratkaisemiseksi. Tämä olisi konkreettinen esimerkki alueiden
Euroopan toteuttamisesta.
24.
Naisten ja miesten tasa-arvoa edistäviä toimia tulee
tehostaa. Alueiden komitea huomauttaa, että tuoreimpien
tutkimustulosten mukaan tasa-arvon edistäminen on itsessään
kehitykseen vaikuttava tekijä. Kehittyneet sosiaalituet sekä laaja
kulttuuritarjonta ovat muuttotappioalueilla tärkeitä tekijöitä,
jotka ehkäisevät naisten ja nuorten muuttoa pois maaseudulta
ja vuoristoalueilta. Erityisesti nuorille – nuoret maanviljelijät
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mukaan luettuina – tarkoitetut riittävän laajat koulutus- ja
jatkokoulutusohjelmat ovat ratkaisevan tärkeitä heidän toimeentulonsa turvaamisen kannalta.
25.
katsoo, että vuoristoalueita tulee tukea toteuttamalla
valtio- ja aluetasoilla kompensoivia toimia sekä sallimalla
poikkeuksia yhteisön säännöistä, jotka koskevat valtiontuen
myöntämistä. Näin voidaan taata yleishyödyllisten palvelujen
tarjonta kaikilla alueilla ja korvata se, että vuoristoalueet
saavat tulevaisuudessa nykyistä vähemmän rakennetukea, kun
rakennetuen tarve kasvaa unionin laajentumisen yhteydessä.
26.
korostaa tarvetta myöntää vuoristoalueille asianmukaista rakennepoliittista tukea myös vuoden 2006 jälkeen ja
jatkaa tukemista, kunnes kyseisten alueiden erityisongelmat on
ratkaistu.
27.
kehottaa komissiota sisällyttämään edellä mainittuun
vuoristoalueiden kokonaisstrategiaan erityistukijärjestelyjä,
joita käytettäisiin erityisesti vesivarojen käytön ja vuoristoalueiden metsien kestävän käytön edistämiseksi ensisijaisesti uudistuvia energialähteitä tarjoavilla alueilla. Edellytyksenä on, että
toimet ovat ympäristö- ja maisematavoitteiden mukaisia.
28.
kehottaa Euroopan komissiota osallistumaan säännönmukaisesti Alppien suojelua koskevaa yleissopimusta varten
perustettujen elinten työskentelyyn.
29.
ehdottaa, että yhteisön toimielimet edistävät vuoristoalueiden hallintaa koskevien hyvien käytänteiden, kestävää
kehitystä edistävien toimien ja palvelujen hallintoon liittyvien
ongelmien ratkaisemiseen tähtäävien aloitteiden yksilöintiä ja
levittämistä. Lisäksi komitea korostaa alueellisten ja paikallisten
menettelyjen ja kokemusten kansainvälisen vaihdon merkitystä.
30.
On kiinnitettävä erityistä huomiota maidontuotannon
ja -jalostuksen säilyttämiseksi vuoristoalueilla, koska kyseisillä
alueilla on pyrittävä säilyttämään pääasiassa pienviljelijöiden
harjoittama ja koko alueen kattava maatalous.

Bryssel 12. helmikuuta 2003.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Albert BORE
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus
metsien ja ympäristövuorovaikutusten seurannasta yhteisössä (Forest Focus)”
(2003/C 128/06)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi metsien ja ympäristövuorovaikutusten seurannasta yhteisössä (Forest Focus) KOM(2002) 404 lopullinen – 2002/0146 COD,
ottaa huomioon neuvoston 26. heinäkuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 175 artiklan
ensimmäisen kohdan nojalla tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto,
ottaa huomioon puheenjohtajansa 23. syyskuuta 2002 tekemän päätöksen antaa lausunnon valmistelu
”kestävä kehitys” -valiokunnan tehtäväksi,
ottaa huomioon neuvoston päätöslauselman, annettu 15 päivänä joulukuuta 1998, Euroopan unionin
metsästrategiasta ( 1),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin 31. tammikuuta 1997 antaman päätöslauselman Euroopan
unionin metsästrategiasta ( 2),
ottaa huomioon aiheesta ”Metsien hoito, käyttö ja suojelu EU:n alueella” antamansa lausunnon CdR 268/
97 fin päätelmät (3),
ottaa huomioon aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Euroopan unionin metsästrategiasta” 18. marraskuuta 1999 antamansa
lausunnon CdR 184/1999 fin ( 4),
ottaa huomioon ”kestävä kehitys” -valiokunnan joulukuun 12. päivänä 2002 hyväksymän lausuntoluonnoksen CdR 345/2002 rev., jonka esittelijä oli Luis Durnwalder (Bolzano – Alto Adigen autonomisen
maakunnan valtuuston puheenjohtaja, I, PPE),
hyväksyi 12. ja 13. helmikuuta 2003 pitämässään 48. täysistunnossa (helmikuun 12. päivän kokouksessa)
seuraavan lausunnon.
3.
huomauttaa, että tietoja toimittavilla viranomaisilla eli
jäsenvaltioiden viranomaisilla sekä alue- ja paikallisviranomaisilla tulee olla mahdollisuus valvoa tietojen käyttöä ja jakelua.

Johdanto

Alueiden komitea

1.
pitää tervetulleena komission pyrkimystä ottaa käyttöön
sellainen uusi metsien ja ympäristövuorovaikutusten seurantaa
koskeva yhteisön toimintasuunnitelma yhteisön metsien suojelemiseksi, jolla asetuksen (ETY) N:o 3528/86 tavoitteita laajennetaan ja kehitetään edelleen.

2.
muistuttaa kuitenkin, että kattavassa pitkän aikavälin
metsäekosysteemien tilan seurantajärjestelmässä on otettava
välttämättä huomioon tuhosyiden koko kirjo, eli ihmisperäisten vauriotekijöiden (ilmansaasteet) lisäksi myös tuhojen luonnolliset aiheuttajat (loiset, taudit ja säätapahtumat).

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

EYVL C
EYVL C
EYVL C
EYVL C

56, 26.2.1999, s. 1.
55, 24.2.1997, s. 22.
64, 27.2.1998, s. 25.
57, 29.2.2000, s. 96.

4.
pitää tarpeellisena soveltaa yhtäläisiä, kansainvälisesti
vahvistettuja standardeja, jotta voidaan taata onnistunut ja
tieteellisesti pätevää tietoa tarjoava seuranta.

5.
kritisoi, että ehdotetussa asetuksessa käytetty metsäekosysteemien määritelmä (3 artiklan 1 kohdan a alakohta) ei ole
yhtäpitävä asetuksen perustavoitteiden kanssa.

6.
huomauttaa, että uudelle seurantaa koskevalle yhteisön
toimintasuunnitelmalle varattu kuuden vuoden toteutusjakso
saattaa olla riittämätön tehokkaan ja onnistuneen pitkäaikaisseurannan toteuttamiseksi ja ehdottaa siksi toteutusjakson
pidentämistä 12 vuoteen (ks. myös kohta 13).

7.
vahvistaa, että uusi järjestelmä sisältää suurimittaisia
tutkimuksia, jotka edellyttävät lisäksi koealoilla huomattavia
investointeja, joille on varattava riittävät määrärahat. Komitea
olettaa, että asetusehdotuksessa esitettyjä rahoitusvaroja määritettäessä tämä on otettu nimenomaisesti huomioon.

C 128/42

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

8.
vaatii asianomaisten paikallisten yhteisöjen mukaan ottamista seurantajärjestelmän toimeenpanoon ja soveltamiseen,
etenkin niiden alueilla sijaitsevien koealojen hoitoon. Paikallisten yhteisöjen osallisuus tulisi läheisyysperiaatteen mukaisesti
selkeästi määritellä asetuksessa.

Suositukset
Alueiden komitea
9.
suosittelee 1 artiklan 1 kohdan a alakohdan täydentämistä seuraavasti:
”a)
metsien seuranta ja suojelu, jolla pyritään torjumaan
ilmansaasteiden ja luonnollisten vauriotekijöiden (loisten,
tautien, säätapahtumien jne.) vaikutuksia”,
10.
suosittelee 2 artiklan 2 kohdan täydentämistä seuraavasti:
”2. Edellä 1 kohdassa luetellut toimet ovat yhteisön
tutkimusohjelmia täydentäviä toimia, jotka vastaavat kansainvälisesti vahvistettua standardia.”
11.
suosittelee, että 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan
täydentämistä seuraavasti:
”määritelmässä tehtäisiin ero ’metsien’ ja ’metsäekosysteemien’ välillä, ja että metsäekosysteemin tunnusmerkkinä
pidettäisiin asianmukaista maaperää.”
12.
suosittelee 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan täydentämistä seuraavasti:
”b)
ylläpidetään ja kehitetään edelleen järjestelmällistä
näytealaverkostoa – sisällyttäen siihen jo olemassa olevia
yhtenäisiä näytealoja (key plots) eri eurooppalaisista tutkimusohjelmista (ISP-Forests, ICP-IM, CARBOEUROPE) –
jotta voidaan tehdä määräajoin kartoituksia ja saada edustavaa tieto a metsäekosysteemien tilasta”,
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13.
suosittelee, että 4 artiklan 2 kohdassa mainituissa
täytäntöönpanosäännöissä määriteltävissä intensiivisen seurantaverkon näytealojen valintakriteereissä otetaan huomioon
mm. sellaiset sijaintipaikat, joista on pitemmältä aikaväliltä
kerättyjä tietoja oleellisista kemiallisista ja fysikaalisista parametreista kuten ilmastosta, saastekuormituksesta, kasvupaikkatekijöistä jne., ja joiden pitkäaikaisen hoidon (määrärahojen
myöntäminen ja logistinen tuki) asianomaiset paikallis- tai
aluehallinnot ovat turvanneet.
14.
ei hyväksy 8 artiklan 4 kohdan mukaista jäsenvaltioiden
velvoitetta ennakkoarvioinnin toimittamiseksi komissiolle.
15.
suosittelee, että 12 artiklan 1 kohdassa ehdotettu
toimintasuunnitelman toteutusaikaa pidennetään ainakin
10 vuoteen, jotta pitkäaikaisseuranta on turvattu.
16.
vaatii 13 artiklaan liittyen, että esitettyjen, ohjelman
pitkän aikavälin suuntausta palvelevien rahoitusvarojen määrää lisätään ja että myös investointikulut hyväksytään yhteisrahoituksen piiriin.
17.
kehottaa komissiota 8 ja 14 artikloihin liittyen sisällyttämään ehdotukseen jäsenvaltioita sitova asianomaisten paikallis- ja alueyhteisöjen tiiviimpi mukaan ottaminen.
18.
suosittelee, että komission ehdotuksen 6 artiklan
1 kohdan ja 7 artiklan 1 kohdan alkuosat muutetaan kuulumaan seuraavasti ”Edellä 1 artiklan d alakohdassa määritettyjen
tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltiot sekä Euroopan komissio yhteisymmärryksessä alue- ja paikallisyhteisöjen kanssa
toteuttavat – –”.
19.
suosittelee liitteen kohtaan 5.2 liittyen lisäämään kohderyhmien luetteloon myös alueidenväliset yhteistyöhankkeet
(aluerajat ylittävät tutkimukset, näytehankkeet, kokeilut), joiden puitteissa työskennellään samankaltaisten ongelma-alueiden parissa.
20.
suosittelee komission ehdotuksen 17 artiklan 1 kohtaan
viitaten, että Euroopan komissio ottaisi pysyvän metsäkomitean kannan huomioon metsäinseurantaan liittyviä suosituksia
antaessaan.

Bryssel 12. helmikuuta 2003.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Albert BORE

29.5.2003
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Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kohti maaperänsuojelun teemakohtaista
strategiaa”
(2003/C 128/07)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan komission tiedonannon ”Kohti maaperänsuojelun teemakohtaista strategiaa”
KOM(2002) 179 lopullinen,
ottaa huomioon komission 12. huhtikuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265 artiklan
ensimmäisen kohdan nojalla tekemän päätöksen pyytää kyseisestä aiheesta komitean lausunto,
ottaa huomioon työvaliokuntansa 12. maaliskuuta 2002 tekemän päätöksen antaa lausunnon valmistelu
”kestävä kehitys” -valiokunnan tehtäväksi,
ottaa huomioon lausuntonsa aiheesta ”Kuudes ympäristöä koskeva Euroopan yhteisön toimintaohjelma”,
CdR 36/2001 fin ( 1),
ottaa huomioon ”kestävä kehitys” -valiokunnan joulukuun 12. päivänä 2002 hyväksymän lausuntoluonnoksen (CdR 190/2002 rev. 2), jonka esittelijä oli Cormick Keenan McChord, Stirlingin seudun valtuuston
jäsen, UK/PSE,
hyväksyi 12. ja 13. helmikuuta 2003 pitämässään 48. täysistunnossa (helmikuun 12. päivän kokouksessa)
yksimielisesti seuraavan lausunnon.

1.

Johdanto

1.1.
Alueiden komitea (AK) on tyytyväinen maaperänsuojelun teemakohtaista strategiaa koskevaan ehdotukseen; sen
laatimista edellytetään kuudennessa ympäristöä koskevassa
Euroopan yhteisön toimintaohjelmassa ”Ympäristö 2010: Tulevaisuutemme valinta”.

1.3.
AK:n näkemyksen mukaan Euroopan maaperä on
perustavan tärkeä sekä oman että Euroopan ulkopuolisten
maiden toimeentulon kannalta. Se tarjoaa meille maataloustuotannon kautta elannon ja tuottaa puun kasvulle ja hyötykäytölle erittäin tärkeitä raaka-aineita. Se on olennainen maiseman
osa. Maaperä on kaiken maan biodiversiteetin perusta, toimii
pinta- ja pohjaveden väliaineena, ja sillä on ratkaiseva vaikutus
ilmakehään. Lisäksi maaperä toimii tärkeänä raaka-ainevarastona. Maaperällä on valtava kulttuurinen ja yhteiskunnallinen
merkitys. Kuitenkin maaperän kunto on heikentynyt ihmisten
välinpitämättömyyden ja laiminlyönnin yhteisvaikutuksesta.

1.2.
AK tekee muutaman erityishuomion tiedonannosta ja
ehdottaa strategian kehittämiseen nykyistä jäsennellympää
lähestymistapaa, jossa erityispaino on seuraavilla seikoilla:
–

määritetään tulevaisuuden näkymät Euroopan maaperän
kestävyyden turvaamiseksi

–

luodaan käyttöön perustuvia laatuosoittimia ja niihin
liittyviä tavoitteita sekä käytännöllinen ja paikallinen,
riskipainotteinen ja kustannustehokas suojeluohjelma

–

koordinoidaan toimintaa olemassa olevien sääntelyvälineiden ja kannustimien avulla ja

–

kartoitetaan lähivuosina toteutettavan lisävalvonnan
vaihtoehtoja aiemmin syntyneiden ongelmien vaiheittaiseksi korjaamiseksi.

( 1) EYVL C 357, 14.12.2001, s. 14.

1.4.
Tällainen tilanne on syntynyt osaksi siksi, että Euroopassa maaperää ei ole suojeltu riittävästi lainsäädännön avulla,
koska sitä ei pidetä yhteisenä kulttuurisena resurssina samoin
kuin jokia, järviä, meriä ja ilmakehää. Näin ollen vapaaehtoiset
ja sääntömääräiset toimet maaperän suojelemiseksi ovat väistämättä erityisen riidanalaisia, ja toteuttamiskelpoisen ja tehokkaan maaperänsuojelun eurooppalaisessa strategiassa on sen
vuoksi tunnistettava ja otettava huomioon kaksi tekijää: yhtäältä maapinnan asianmukainen hyödyntäminen, joka on välttämätöntä, ja toisaalta yhteisen resurssin suojelemisen ja vaalimisen halun väliset kilpailevat vaatimukset.

1.5.
AK:n mielestä nyt on oikea aika vastata tähän haasteeseen ja turvata maaperän pitkäaikainen ja kestävä tulevaisuus.
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Alueiden komitean näkemykset

Määritelmä (tiedonannon 2 luku)

2.1.1.
AK:n mielestä maaperä kannattaa määritellä mahdollisimman laajasti. Aiemmin vaikeuksia on tuottanut esimerkiksi se, että turvetta ei ole pidetty maaperänä sen täysin
orgaanisen luonteen vuoksi. Maaperän käsitteen määritteleminen on tärkeää Euroopan koko maapinta-alan suojelun turvaamiseksi. (Muiden ympäristöhyödykkeiden määritelmiä voidaan
käyttää esimerkkeinä, kuten pohjaveden ja pintaveden määritelmien eroa Saksan maaperänsuojelulain 2 §:n 1 momentissa.)

2.2.

Merkittävät maaperän erityispiirteet (tiedonannon 2.3
kohta)

2.2.1.
.Tiedonannossa todetaan Euroopassa olevan yli
320 maaperätyyppiä ja korostetaan, että maaperänsuojelupolitiikkaan on sisällytettävä merkittävä paikallinen ulottuvuus.
Tämä pitää varmasti paikkansa, mutta maaperä on myös
hyvin erityyppistä eri alueilla, ja sen koostumuksessa sekä
ekologisissa rakenteissa ja tehtävissä saattaa olla huomattavaa
vaihtelua horisontaalisesti ja vertikaalisesti pienelläkin alueella.
Tämä edellyttää kunkin paikan maaperätyyppien keskinäisriippuvuuden tuntemusta ja kyseisen riippuvuuden tunnollista
huomioon ottamista suojelustrategiaa määritettäessä.

2.2.2.
Maaperässä vallitsee yleensä hyvin rikas biologinen
ja varsinkin mikrobiologinen monimuotoisuus, ja siinä on
bakteereja ja sieniä, jotka elävät sopusoinnussa niiden päällä
olevan kasvuston ja juuriston kanssa ja muodostavat monimutkaisen ravintoverkon kehittyneempien lajien kanssa. Nämä
ekologiset rakenteet mahdollistavat ympäristön kannalta elintärkeitä toimintoja kuten energiakierron sekä hiilen ja ravinteiden kulun sekä auttavat maaperän rakenteen luomisessa.
Tutkimukset viittaavat tiettyyn maaperän ekologian mukautumiskykyyn: jotkut avainlajit, joihin luonnon tai ihmisen toiminta saattaa vaikuttaa haitallisesti, voidaan korvata muilla
lajeilla siten, että ympäristön toiminnot voivat jatkua. On
kuitenkin myös uutta näyttöä sille, että jotkut avainlajit,
kuten kastemato (Lumbricus terrestris), ovat elintärkeitä itse
maaperän rakenteen luomiselle ja säilymiselle puoliksi luonnontilaisissa ekosysteemeissä. Suojelustrategian avulla on saatava maaperä sellaiseksi, että se ylläpitää ympäristön toimintoja
ja varsinkin maaperän luonnollisia toimintoja kestävästi.

2.2.3.
Maaperän ekologisten rakenteiden paineensietokyky
on epäilemättä osa kehityshistoriallista mukautumista ääriolosuhteisiin kuten tulviin, kuivuuteen, jäätymiseen ja sulamiseen.
Käytännöllisessä ja toteuttamiskelpoisessa strategiassa on otettava huomioon näiden luonnollisten tapahtumien vaikutukset.
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2.3. Maaperän pahimmat uhat (tiedonannon 3 luku)

2.3.1.
Vaikka tiedonannossa on esitetty hyvin tärkeimmät
uhat, on syytä huomata, että orgaanisen aineksen väheneminen
ja maaperän rakenteen heikkeneminen lisäävät merkittävästi
eroosiota. Lisäksi komission tiedonannon kohdassa 3.2 aavikoitumisen esiasteen indikaattorina mainittu maaperän orgaanisten ainesten pitoisuuden 3,6 prosentin raja-arvo on tarkistettava tieteellisti. Myös ikiroudan sulamista pidetään yhä
suurempana uhkana samoin kuin sitä, että säänmuutoksista
johtuva kuivuus- ja tulvajaksojen voimistuminen saattaa edistää erityisesti ylänköjen eroosiota, mistä on tieteellisesti todistamatonta näyttöä.

2.3.2.
Tšernobylin laskeuman vaikutusten laajuutta ja vakavuutta on ilmeisesti aliarvioitu. Maaperässä ja kasvillisuudessa
on yhä merkittävillä alueilla radioaktiivista cesiumia, joka on
poistunut paljon hitaammin kuin alun perin ennustettiin. Näin
on erityisesti turvepitoisessa ja hiekkaisessa maaperässä, jossa
ei ole paljon kaliumia. Kasvillisuus on imenyt sitä huomattavasti, ja sitä on siirtynyt ravintoketjuun, mikä on vaikuttanut
karjaan ja riistaan, kuten vuoristoalueilla metsästettäviin hirvieläimiin. Vaikutuksia biodiversiteettiin ei tunneta.

2.3.3.
Väärät maan ja maaperän hoidon käytänteet saattavat
synnyttää tauteja aiheuttavia aineita, jotka voivat siirtyä luonnollisen ravintoketjun välityksellä myös ihmiseen. Maaperänsuojelun strategiassa on tärkeää käsitellä bioturvallisuus- ja
elintarviketurvallisuuskysymyksiä.

2.3.4.
Vieraiden lajien istutukseen liittyviä yleisiä kysymyksiä tulee käsitellä nykyistä tarkemmin. On oltava tietoinen
muuntogeenisten organismien ympäristöön siirtämisen mahdollisista vaikutuksista sekä siitä mahdollisuudesta, että maahan vapautuu muuntogeenistä materiaalia. Lisäksi jotkut uudet
lajit kuten Uuden Seelannin laakamadot vaikuttavat vähentävän tavallisia kastematoja, millä on vakavia vaikutuksia maaperän rakenteeseen ja siten sen tehtäviin ja muotoon, kun taas
esimerkiksi japanintatar (Fallopia Japonica) leviää pääasiassa
maansiirroissa.

2.3.5.
Hajakuormitusta pitäisi ehkä nimittää maaperän paikoittaiseksi saastumiseksi, koska sillä on selvästi havaittavia
vaikutuksia. Suuret maa-alueet kärsivät happamoitumisesta ja
rehevöitymisestä, mikä johtaa luonnollisen kasviston ja siihen
liittyvän maaperäeliöstön muutoksiin sekä heikentää makean
veden ekologista tilaa. On ilmeistä, että vaikka rikkipäästöjen
ja -laskeumien vähentämisessä on edistytty hyvin, liikenteestä
ja maataloudesta peräisin olevat typpipäästöt ovat edelleen
suuri
ongelma. Raskasmetallilaskeumat muodostavat
jopa 38–97 prosenttia Yhdistyneen kuningaskunnan maatalousmaahan joutuvien metallien kokonaismäärästä. Happamoitumista aiheuttavien aineiden, typen ja raskasmetallien
laskeumia maaperässä on seurattava ja tutkittava lisää.
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2.3.6.
Euroopassa on paljon hiilipitoista maaperää. On
elintärkeää suojella näitä hiilivarastoja ilmastonmuutoksen
hallinnan tukemiseksi, erityisesti koska maapallon lämpötilojen kohoaminen johtaa ns. positiiviseen takaisinkytkentään eli
muutos vahvistuu ja hiilidioksidin määrä ilmakehässä lisääntyy
entisestään. Suojelu edistäisi merkittävästi kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa asetettua painopistealaa
eli ilmastonmuutoksen pysäyttämistä.

koordinointitoimia, mutta tässä yhteydessä ei tule säätää
takautuvasta objektiivisesta vastuusta. Viljelykelpoisuuden palauttamisen yhteydessä tulee pyrkiä sovittamaan yhteen talousja ympäristöseikat, mutta prosessien tulee kuitenkin perustua
riskianalyysiin.

2.3.7.
Komission asiakirjassa ei käsitellä kunnolla kaupunkialueiden laajenemisesta johtuvaa maaperän poistumista käytöstä (maaperän sulkeminen) eikä hylättyjen teollisuusalueiden
kehittämistä. Sama ongelma koskee myös ehdokasvaltioille
myönnettävää, jäsenyyttä edeltävää rahoitustukea. Maaperän
sulkemiseen johtava kehitys voidaan ja tulee pysäyttää silloin,
kun tämä on käytännössä mahdollista. Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityksen suuntaviivoja (ESDP) tulisi soveltaa
nykyistä laajemmin osana integroidun maaperänsuojelun strategian toteuttamiseen tähtääviä pyrkimyksiä.

2.5. Maaperänsuojelun kannalta merkityksellinen yhteisön politiikka (tiedonannon 6 luku)

2.3.8.
Komission asiakirjassa ei mainita tulvien ja maanvieremien yhteydessä sitä, että vuoristoalueilla ja maaseudulla
toimii yhä vähemmän ihmisiä erityisesti maa-, metsä- ja
laiduntaloudessa. Maanviljelyn ja maan järkevän hoidon osuus
sateiden vaikutusten torjunnassa pienenee jatkuvasti.

2.5.2.
Huomattakoon, että yksin puhdistamolietettä koskevalla direktiivillä ei saada täysin estettyä maaperälle haitallisia
vaikutuksia, sillä valvonta keskittyy maaperän saastumisen
ja sairauksien leviämisen estämiseen. Lietteen levittäminen,
erityisesti yhdessä muiden ainesten kuten epäorgaanisten ja
orgaanisten lannoitteiden kanssa, voi rehevöittää maaperää.
Lisäksi puhdistamolietteen levittäminen epäsuotuisissa olosuhteissa voi aiheuttaa maaperän fyysisen rakenteen tiivistymistä
ja huonontumista. Direktiivillä ei valvota tällä hetkellä muita
viljelymaalle levitettäviä jätteitä: paperitehtaiden jätelietettä,
ruokajätettä, kalkkijätettä, kipsiä ja kompostia. Ne kaikki voivat
väärin käsiteltyinä aiheuttaa saastumista ja levittää tauteja.

2.4.

Jäsenvaltioiden toimet (tiedonannon 5 luku)

2.4.1.
On täysin selvää, että nykyisten jäsenvaltioiden ja
ehdokasvaltioiden maaperän- ja maansuojelun lähestymistavoissa on huomattavia eroja. Kertomuksessa maaperän suojelupolitiikoista Euroopan unionissa (joulukuu 1998), jossa luetellaan olemassa olevat yksittäiset järjestelmät, pohditaan, saavutetaanko Euroopan laajuisella lähestymistavalla täysi lisäarvo.
Yhtenäisempi lähestymistapa johtaisi nykyistä yhdenmukaisempiin normeihin ja vesijärjestelmien yhteiseen suojeluun
rajanylittävillä vesialueilla, yhtenäiseen toimintaan hajanaisesti
esiintyvien ja useiden valtioiden alueelle ulottuvien saasteongelmien vähentämiseksi sekä koordinoituun lähestymistapaan
maailmanlaajuisten uhkien, kuten ilmastonmuutoksen, suhteen.

2.4.2.
Erityisen suuria eroja on historiallisten, saastuneeseen
maahan sekä autioon ja asumattomaan maahan liittyvien
ongelmien ratkaisutavoissa. Huomattakoon, että vaikka pian
annettavalla ympäristövahinkovastuuta koskevalla direktiivillä
valvotaan uusia saastuneita alueita, menneisyydestä johtuvat
ongelmat eivät kuulu valvonnan piiriin. Ehdotettavaan maaperänsuojelun strategiaan on sisällytettävä tärkeänä tulevaisuuden kysymyksenä tällainen tarpeellinen korjaava toiminta,
johon on ryhdyttävä yhteisten riskiperusteisten tavoitteiden
perusteella. Aiemmin saastuneiden alueiden viljelykelpoisuuden palauttamiseksi tulisi ottaa käyttöön asianmukaisia kannusteita ja toteuttaa julkisen ja yksityisen sektorin välisiä

2.5.1.
Teollisia prosesseja sekä jätteitä koskevalla sääntelyllä
suojellaan maaperää suoranaisesti, vaikkakin alueellisesti rajoitetusti, kun taas veden saastumista ja elinympäristöä koskevalla
lainsäädännöllä suojellaan maaperää vain välillisesti.

2.5.3.
Uimavesidirektiivin vaatimusten nojalla on alettu
valvoa myös maaperää ja maanhoitoa alueilla, joilla sitovien
raja-arvojen ylittyminen voi liittyä maatalouden hajavalumiin
ja fekaalisten indikaattoriorganismien pinnanalaiseen kulkeutumiseen.

2.5.4.
AK on tyytyväinen ilmanlaatua koskevan strategian
(CAFE), YMP:n uudistuksen ja vesipolitiikan puitedirektiivin
tarjoamiin mahdollisuuksiin tukea maaperänsuojelun toteuttamisjärjestelyjä. Erityisesti ympäristöä ja suunnittelua koskeva
tiedonanto on täysin samansuuntainen kuudenteen ympäristöä
koskevaan toimintaohjelmaan sisältyvien vaatimusten kanssa;
niiden mukaan ympäristökysymykset on sisällytettävä osaksi
muita politiikkoja.

2.5.5.
Huomattakoon, että liikennekäytävillä voi olla asianmukaisesti hoidettuina myönteisiä vaikutuksia biodiversiteettiin. Varsinkaan voimaperäisesti viljellyillä maatalousalueilla ei
usein ole ekologisia käytäviä; leveät ja luonnonmukaisesti
hoidetut teiden reunaluiskat mahdollistavat eläinten ja kasvilajien siirtymisen pitkiäkin matkoja.
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2.5.6.
Vaikka on selvää, että useat politiikat edistävät maaperänsuojelua, on myönnettävä, että niiden roolia maaperänsuojelussa ei useinkaan ymmärretä ja että eri politiikkoja ei
nivota tarpeeksi vahvasti yhteen. On esimerkiksi kyseenalaista,
miten paljon uusien ja olemassa olevien aineiden arvioinnin
avulla suojellaan maaperää, koska tarkasteltavia kemikaaleja
on vain vähän eikä niiden vaikutuksia maaperään ja sen
monimutkaiseen ekosysteemiin selvitetä perusteellisesti.
2.5.7.
Komissio käsittelee hyvää ja suositeltavaa maatalouskäytäntöä sekä maaperän suojelemiseksi maataloudessa toteutettavia myönteisiä ympäristötoimia. Tiedonannossa ei kuitenkaan anneta suuntaviivoja tai tukea sille, että YMP:n avulla
taattaisiin maaperän nykyistä asianmukaisempi ja kokonaisvaltainen valvonta.

2.6.

Nykyiset tietojenkeräysjärjestelmät (tiedonannon 7 luku)

2.6.1.
Perinteinen näytteenotto maaperästä ja sen analyysi
vaatii joskus paljon aikaa ja resursseja, mikä johtuu osaksi
maaperän heterogeenisuudesta (ks. tiedonannon 3.2 kohta) ja
osaksi maaperän kaikkinaista toimintaa edistävien, monimuotoisten fysikaalis-kemiallisten ja ekologisten prosessien ymmärtämisen puutteesta. Tämä edellyttää moninkertaista näytteenottoa ja mahdollisesti hyvin usean tekijän analysointia.
Tällainen lähestymistapa on syytä tarkistaa kiireellisesti ja
perusteellisesti, jotta luodaan yksinkertaisempia, kustannustehokkaampia ja ekologisesti merkittäviä raportointijärjestelmiä
selvien yleiseurooppalaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Olemassa olevista seurantajärjestelmistä saadut kokemukset ja
niistä saatu tieto tulisi kuitenkin sisällyttää eurooppalaiseen
järjestelmään.

2.7.

Tuleva toiminta (tiedonannon 8 luku)

2.7.1.
AK kannattaa ehdotusta sisällyttää maaperänsuojelu
elinympäristödirektiivin liitteiden soveltamisalaan. Huomattakoon, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa on käynnissä
mittava maaperän biodiversiteettiä koskeva tutkimusohjelma;
siellä maailman tutkituin maa-alue säilytetään tutkimusympäristönä vielä viisi vuotta.
2.7.2.
On selvää, että tarvitaan toimia ympäristöpolitiikan,
yhteisen maatalouspolitiikan ja muiden asiaa koskevien politiikkojen yhdentämiseksi, jotta voidaan luoda nykyistä johdonmukaisempi, kattavampi ja järjestelmällisempi suojelujärjestelmä. Komission yksiköidenvälisen ohjausryhmän perustaminen
on olennaisen tärkeää järjestelmän toteuttamisen turvaamiseksi.

3.

Alueiden komitean suositukset

3.1.
AK katsoo, että strategian ydinalueina tulisi olla tämänhetkisen tilanteen analyysi, tulevaisuutta koskeva visio sekä
joukko vaiheittain toteutettavia toimia, joiden avulla näkemys
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voidaan muuttaa todellisuudeksi. Tähän tulisi liittää edistyksen
ja tulosten arvioimisen ja seurannan ohjelma.

3.2.
Tiedonannossa esitetään asianmukainen tämänhetkisen tilanteen analyysi luomalla katsaus useisiin syihin, paineisiin, vaikutuksiin ja tällä hetkellä käytettävissä oleviin korjaaviin toimiin.

3.3.
Tiedonannossa ei kuitenkaan ole visiota Euroopan
maaperän tulevaisuudesta. Sen ei tarvitse olla hankala tai
monimutkainen tehtävä huolimatta edellä selvitetystä maaperän tehtävien ja rakenteen monimuotoisuudesta.

3.4. Visio

3.4.1.
Keskeistä on pyrkiä ehkäisemään maaperän huonontuminen edelleen ja saada koko Euroopan maaperä ”tavoitettaan vastaavaksi” yhden sukupolven aikana. Sen jälkeen sitä
tulisi hoitaa täysin kestävästi. Ilmaisu ”tavoitettaan vastaava”
tuo strategiaan käytännöllisyyttä ja realismia; ne ovat olennaisia sen toimivuuden kannalta.

3.4.2.

Tavoitteisiin voisivat kuulua:

–

maaperässä olevan ja siitä riippuvan biodiversiteetin
säilyttäminen

–

pohja- ja pintaveden välinen vuorovaikutus ja niiden
puskurointi hyvän ekologisen tilan ja tyydyttävän laadun
säilyttämiseksi muuta loppukäyttöä varten kuten virkistykseen, uimiseen ja juomavesivaroiksi

–

maa- ja metsätaloustuotanto

–

hiilivarastojen säilyttäminen

–

inhimillinen kehitys

–

ihmisasumukset

–

raaka-ainevarastot.

3.4.3.
Koko Euroopan maa-alueille tulisi määritellä tavoitteet, joiden lähtökohtana olisi vaativin käyttötarkoitus. Strategiaan tulisi sisällyttää maan luokittelun käsite ja maan soveltuvuusjärjestelmiä erilaisia käyttötarkoituksia varten. Soveltuvuuden tulisi perustua maaperän tyyppiin, sijaintiin, ilmastoon,
korkeuteen sekä rinteen ilmansuuntaan ja kaltevuuteen.

29.5.2003

3.5.

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

Toimia vision toteuttamiseksi

3.5.1.
Otsikosta ”maaperänsuojelun strategia” ilmenee, että
strategialla pyritään vain nykytilan säilyttämiseen eli estämään
maaperän huonontumisen jatkuminen Euroopassa. Tämä on
arvokas tavoite itsessään. Strategiassa on tehtävä selväksi,
rajoitutaanko siinä tähän erityiseen ja hieman kapea-alaiseen
tavoitteeseen vai pyritäänkö sen avulla luotaamaan tulevaisuuteen ja esittämään keinoja maaperän laadun aktiiviseksi parantamiseksi sekä pohtimaan, miten historiasta johtuvat ongelmat,
kuten maan saastuneisuus, voitaisiin ratkaista. Jotta strategia
olisi ansiokas, sen rakenteessa tulee ottaa huomioon ainakin
edellä mainitut pitkän aikavälin tavoitteet, ja siinä tulee
määrittää päämääriä ja arvioida suojelun saavutuksia tiedon
keräämiseen perustuvalla menetelmällä. Maaperänsuojelustrategiaa ja uusia säädöksiä laadittaessa on läheisyysperiaatetta
noudatettava tinkimättä. Monet maaperänsuojeluun liittyvät
ongelmat voidaan ratkaista jäsenvaltiotasolla tai kahdenvälisesti jäsenvaltioiden tai alueiden tai muiden asiassa toimivaltaisten paikalliselinten kesken.

3.5.2.
Strategian on oltava kokonaisvaltainen ja yhdentävä.
Ei olisi viisasta kehitellä ehdotuksen mukaisesti erillisiä aloitteita eroosiota, orgaanisen aineksen vähenemistä ja saastumista
varten (erityisesti puhdistamolietteen, kompostin ja kaivosjätteen osalta).

3.5.3.
Maaperän käyttötarkoituksen määrittelyn perusteella
on oltava mahdollista johtaa soveltuvat paikalliset ja yksilöidyt
maaperän laatustandardit. Joitakin tiettyjä käyttötarkoituksia
kuten ihmisasumuksia tai inhimillistä kehitystä varten laaditut
standardit voidaan ilmaista kemiallisina muuttujina, jotka
kuvaavat väestön altistumista riskeille eri tarkoituksiin osoitetuilla alueilla. Tämä tukisi kuudennen ympäristöä koskevan
toimintaohjelman aloitetta, jossa nivotaan ympäristö ja ihmisten terveys yhteen. Muuta tarkoitusta kuten biodiversiteetin
säilyttämistä varten tulisi kehittää yleisluontoisempia laatumuuttujia yhteisön tutkimusohjelman avulla. On olennaisen
tärkeää, että asetetaan käyttöön yksinkertaisia, kustannustehokkaita ja ekologisia testausmenetelmiä. Nopeiden ja tarkoituksenmukaisten standardoitujen testien saamiseksi voitaisiin
käyttää yksinkertaisia kokeita maaperän kunnon tarkistamiseksi, pieneliöyhteisöjen fysiologista kuvailemista, biosensoreja
ja biologisia merkkiaineita. Testit voidaan suhteuttaa koko
Euroopassa miltei luonnolliseen maaperään ja luoda näin
järjestelmä, jonka avulla voidaan arvioida tutkitun maaperän
ekologinen tila. Tämä lähestymistapa heijastelisi vesipolitiikan
puitedirektiivissä omaksuttua esimerkillistä lähestymistapaa,
jossa asetetaan pintaveden erinomaista ja hyvää tilaa koskevat
tavoitteet. Silloin kun ihmisen toiminta on muuttanut suuresti
pintaveden tilaa, edellytetään vain sen hyvää ekologista potentiaalia.
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3.5.4.
Standardoidut menetelmät, joihin sisältyy asianmukainen laadunvalvonta, ovat Euroopan laajuisen koordinoidun
maaperänlaadun arvioinnin käyttöönoton edellytys.

3.5.5.
Sitten kun maankäyttötarkoituksista on päätetty ja
kun niiden laatu on arvioitu tarkoituksenmukaisten standardien avulla, paikallisella riskinarviointimenettelyllä tulisi määrittää, mitä maaperän aluetta tulisi suojella ensisijaisesti ja
mitä voidaan suojella mahdollisimman kustannustehokkaasti.
Maaperään kohdistuvien erilaisten paineiden laajuus tulee ottaa
huomioon.

3.5.6.
Tällaisilla Euroopan laajuisilla puitteilla luodaan yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet ja tuetaan niukkojen varojen kohdentamista paikallisten toimintasuunnitelmien avulla, jotta haitallisia ympäristövaikutuksia voidaan rajoittaa mahdollisimman tehokkaaksi.

3.5.7.
Strategiassa tulisi kartoittaa tällä hetkellä käytettävissä olevat välineet ja esittää niiden mahdollisimman tehokkaita käyttötapoja, jotta jäsenvaltiot ryhtyvät kehittämään
parhaita käytänteitä ja yhteistä tietoisuutta käytännöllisistä ja
tehokkaista menetelmistä. Esimerkiksi vesipolitiikan puitedirektiivissä edellytetään toimia valuma-alueella tai valumaalueen osassa hajakuormituksen torjumiseksi. Useat näistä
toimista liittyvät väistämättä kiinteästi maaperää ja maankäyttöä koskeviin kysymyksiin ja niitä voitaisiin käyttää maaperän
laadun suojelemiseen ja parantamiseen (esimerkkinä Ranskan
maanviljelijöiden käyttämät maanhoitosopimukset). Nämä yhteisvaikutukset on optimoitava ennen kuin luodaan tiettyjen
aukkojen täyttämiseksi mahdollisesti tarvittavia uusia sääntelyjärjestelmiä.

3.5.8.
Olennainen osa onnistunutta strategiaa on eri sidosryhmien aktiivinen osallistuminen. Koska suurin osa maasta
on yksityisessä omistuksessa, kuudennen ympäristöä koskevan
toimintaohjelman käsite ”markkinoihin vaikuttaminen” (working with the market) on erityisen tärkeä. Uudet tavat maaperästä ja maankäytöstä huolehtivien sekä muiden yhteiskunnan
sektorien mukaan ottamiseksi ovat olennaisia strategian onnistumisen kannalta. Osallistumisen tulisi olla hyvin tärkeä osa
strategiaa.

3.6. Työsuunnitelma ja aikataulu

3.6.1.
Suunnitelma strategian tai sen ehdotettujen osien
julkaisemiseksi vuonna 2004 vaikuttaa realistiselta. On kuitenkin hyväksyttävä, että kaikki strategiaa tukevat tutkimustulokset eivät ehkä ole käytettävissä vielä silloin. AK korostaa
uudelleen toivovansa yhdennettyä strategiaa eikä kuormituksia, maaperää, aluetta ja erilaisia muuttujia koskevia irrallisia
aloitteita. Alueiden ja kuntien nykyiset säännökset ja niiden
pohjana olevat kriteerit on tässä yhteydessä otettava huomioon.
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3.6.2.
Strategian toteuttamisaikaa ei ole määritelty. Paras
ratkaisu olisi toteuttaa sitä pitkän aikaa, ainakin 10 vuotta,
jolloin mahdollistettaisiin pitkän aikavälin suunnittelu ja sitoumus siirtyä pelkästä suojelusta tilanteen korjaamiseen ja strategiaa tukevien uusien suositusten tai säädösten valmisteluun
seurannasta saatavien tulosten ja toiminnan tehokkuusanalyysin perusteella. Välitarkistus olisi siksi varmasti tarpeen kymmenen vuoden strategiassa.
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3.6.3.
Maaperänsuojelun strategisilla puitteilla, joiden avulla maaperän laatua parannetaan pitkällä aikavälillä, annetaan
ehdokasvaltioille tehtävä säilyttää maidensa maaperän ja maankäytön ekologisesti arvokkaat osat ja samalla torjua kaikki
maaperän huonontumisen vaarat, jotka aiheutuvat kehitysvauhdin kiihtymisestä Euroopan unioniin liittymisen jälkeen.
Ehdokasvaltioilla on myös merkittäviä historiallisia maaperän
saastumisen ja huonontumisen ongelmia, jotka on kohdattava
ja joihin on puututtava jatkuvasti tarkistettavassa, riskipainotteisessa monivuotisessa ohjelmassa.

Bryssel 12. helmikuuta 2003.

Alueiden komitean
puheenjohtaja
Albert BORE

Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Sisämarkkinoiden strategia vuosiksi 2003–2006”
(2003/C 128/08)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission pyynnöt ottaa kantaa tulevaan monivuotiseen sisämarkkinoiden strategiaan,
joka on määrä esitellä keväällä 2003,
ottaa huomioon työvaliokuntansa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265 artiklan viidennen
kohdan nojalla 9. lokakuuta 2002 tekemän päätöksen antaa tätä aihetta koskevan lausunnon valmistelu
”talous- ja sosiaalipolitiikka” -valiokunnan tehtäväksi,
ottaa huomioon lausuntonsa komission tiedonannosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, talous- ja
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle ”Sisämarkkinoiden strategian katsaus vuodeksi 2000” (CdR 311/
2000 fin) ( 1),
ottaa huomioon lausuntonsa komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille ”Palvelujen
sisämarkkinastrategia” (CdR 134/2001 fin) (2),
ottaa huomioon lausuntonsa komission tiedonannosta ”Yhteistyössä muutosvoiman puolesta – Sisämarkkinoiden strategian katsaus vuodeksi 2001” (CdR 200/2001 fin) (3),
ottaa huomioon lausuntonsa komission tiedonannosta ”Tuottavuus Euroopan talouksien ja yritysten
kilpailukyvyn avaimena” (CdR 224/2002 fin),
(1 ) EYVL C 148, 18.5.2001, s. 16.
(2 ) EYVL C 357, 14.12.2001, s. 65.
(3 ) EYVL C 107, 3.5.2002, s. 68.
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ottaa huomioon ”talous- ja sosiaalipolitiikka” -valiokunnan 6. joulukuuta 2002 hyväksymän lausuntoluonnoksen (CdR 341/2002 rev.), jonka esittelijä oli Schleswig-Holsteinin maapäivien jäsen Ulrike Rodust
(D/PSE),
hyväksyi 12. ja 13. helmikuuta 2003 pitämässään 48. täysistunnossa (helmikuun 12. päivän kokouksessa)
seuraavan lausunnon.

1.

Alueiden komitean näkemykset

Kymmenen vuotta sisämarkkinoita

1.5.
kannattaa sisämarkkinakäsitteen väistämätöntä laajentamista. Komitean käsityksen mukaan lähivuosien sisämarkkinastrategiassa on löydettävä laajentumisen edellyttämiä ratkaisuja, jotka perustuvat ensisijaisesti markkinoiden vaatimuksiin
ja joissa samalla painotetaan sekä jäsenvaltioiden ja alue- ja
paikallisviranomaisten talouspoliittista vastuuta ja aloitteita
että eurooppalaisen sosiaalimallin korkeaa tasoa.

Alueiden komitea
1.1.
on tyytyväinen siihen, että komissio kehottaa kaikkia
asianosaisia erityisiin ponnistuksiin sisämarkkinoiden saattamiseksi loppuun ja että komission on ilmoittanut hyväksyvänsä huhtikuussa 2003 keskipitkän aikavälin – luultavimmin
kolmivuotisen – strategian tai ohjelman sisämarkkinoiden
kehittämiseksi. Aiempiin strategia-asiakirjoihin verrattuna
tästä tulee keskitetympi, kunnianhimoisempi ja yhtenäisempi.
Siinä keskitytään erityisesti kilpailukykyyn laajentuneessa unionissa ja tavara- ja palvelumarkkinoiden toiminnan tehostamiseen.
1.2.
suhtautuu myönteisesti tähän kunnianhimoiseen suunnitelmaan. Komission tavoin AK kuitenkin katsoo, että uusi,
monivuotinen sisämarkkinastrategia on yhdistettävä tiiviimmin eri talousprosesseihin ja sen on palveltava yhteistä tavoitetta, jonka mukaan unionista on vuonna 2010 tultava ”maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous”.
Kyseisiä prosesseja ovat ennen muuta unionin työllisyyspolitiikan kehittämiseen tähtäävä Luxemburgin prosessi (vuodelta 1997), eurooppalaisen talouden uudistamista varten käynnistetty Cardiffin prosessi (1998), Lissabonin prosessi (2000),
jolla on määrä vahvistaa kilpailukykyä, ja Göteborgin prosessi
(2001) kestävyyden ja ympäristöulottuvuuden tähdentämistä
varten. Kyseiset prosessit on pantu alulle sisämarkkinalainsäädännön voimaantulon jälkeen eurooppalaisen talouden yksittäisten lohkojen lujittamiseksi.
1.3.
tukee komission tiivistelmäkertomuksissa ilmaistuja
pyrkimyksiä yksinkertaistaa uuden sisämarkkinastrategian
toteuttamista muiden edellä mainittujen prosessien kanssa
yhtenäisellä kokonaisstrategialla ja mukauttaa sisämarkkinastrategia vuoden 2010 kokonaistavoitteeseen.
1.4.
katsoo, että tulevassa monivuotisessa sisämarkkinastrategiassa tulee painottaa erityisesti markkinoiden avaamista
entisestään. Merkittävillä sektoreilla (etenkin energia-, kuljetus-, rahoitus- ja palvelumarkkinat) sisämarkkinat ovat vasta
avautumassa. Yritysympäristön sopeuttaminen (mm. yritysoikeus, patenttioikeus, tukimuodot ja kilpailu, yleishyödylliset
palvelut, verotuksen yhdenmukaistaminen, unioninlaajuiset
työmarkkinat ja sosiaaliturvajärjestelmien unioninlaajuinen
yhteensopivuus) on nyttemmin sisämarkkinanäkymien kannalta välttämätöntä.

2. Alueiden komitean suositukset

Eri talousprosessien yhdistäminen
Alueiden komitea
2.1.
pitää välttämättömänä kehittää vuoteen 2010 ulottuva
pitkäjänteinen sisämarkkinastrategia, jotta strategian tavoitteet
voidaan mukauttaa nykyistä kestävämmin vuoteen 2010 asetettuun kokonaistavoitteeseen ja helpottaa yhteyksien luomista
muihin talousprosesseihin. Strategian yksityiskohtia tulisi
voida sen kestäessä muuttaa tarvittaessa. Siten eri prosessit
voidaan yhdistää entistä paremmin toisiinsa, ja kaikki asianomaiset toimijat hyötyvät aiempaa suuremmasta avoimuudesta
ja suunnitteluvarmuudesta.
2.2.
asennoituu myönteisesti siihen, että markkinoiden tulevien vapauttamistoimien johtoperiaatteena on kilpailun lisääminen suljettujen markkinoiden avaamiseksi, kilpailukyvyn
kohentamiseksi unionin- sekä maailmanlaajuisilla markkinoilla
ja tarpeettomien yksittäissäännösten välttämiseksi. AK korostaa kuitenkin painokkaasti, ettei kilpailusta saa tulla unionin
sisämarkkinoiden ainoaa periaatetta, vaikka se onkin ensisijainen periaate. Kilpailuperiaatetta yhdenmukaistamisen välineenä käytettäessä on noudatettava huolella unionin lainsäädännöstä johtuvia rajoja, läheisyysperiaatetta, taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden periaatetta sekä otettava
huomioon taloudellisten toimintojen ulkoisten vaikutusten
ilmeneminen ja se, että markkinoilla on tuotteita ja palveluita,
joille on ominaista vähäinen määrä tai jotka on tuotettu
alueilla, joilla on kustannuksia nostavia, luonnonoloista johtuvia haittoja (pienet saaret, vuoristoalueet, syrjäalueet) ja jotka
eivät siten voi kilpailla paremmassa asemassa olevien alueiden
tuotteiden ja palvelujen kanssa.
2.3.
kehottaa pitäytymään jäsenvaltioissa toteutettavan jatkokehityksen osalta unionin lainsäädännössä, eikä kannata
ajanmukaisen ja yhtenäisen soveltamisen takaamiseksi jäsenvaltioissa avointa koordinointimenetelmää tai valtioidenvälistä
yhteistyötä.
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Markkinoiden vapauttaminen ja liiketoimintaympäristö
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2.9.
kehottaa painokkaasti poistamaan palvelualan esteet.
Tässä yhteydessä AK kannattaa markkinoiden vapauttamisen
edistämistä päättäväisesti aina rahoituspalvelujen sisämarkkinoihin saakka.

Alueiden komitea

2.4.
tietää, että markkinoiden avautumisella entisestään on
synergiavaikutuksensa ja että moniulotteiset sisämarkkinat
parantavat myös palveluita. AK esittää, että vapautettaessa
markkina-aloja ja liiketoimintaympäristöjä kilpailulle erityisesti
alue- ja paikallisyhteisöjä koskevilla sektoreilla, otetaan huomioon seuraavat seikat:

2.5.
korostaa vapauttamisen ja alueellisen koheesion keskinäissuhdetta. Tässä yhteydessä tärkeässä asemassa ovat avattaviksi kaavaillut kuljetusmarkkinat (rautateiden tavarakuljetukset, kotimaan ja ulkomaan henkilölähiliikenne). AK painottaa
kuitenkin samanaikaisesti, ettei vapauttamispolitiikka saa rajoittaa jäsenvaltioiden oikeutta määritellä, mitkä palvelut kansallisella tasolla katsotaan yleishyödyllisiksi ja voittoa tuottamattomiksi palveluiksi, eikä se saa haitata tai estää yksittäisten
alueiden tai kuntien kehitysmahdollisuuksia. Tämä koskee
etenkin julkista henkilölähiliikennettä. Molempien kohdalla on
kyse tärkeistä yleishyödyllisistä palveluista.

2.6.
uskoo, että kuljetusala tulisi vapauttaa seuraavia periaatteita noudattaen: yhtäläiset mahdollisuudet kaikille kuljetusyrityksille, valvottu kilpailu, riittävästi toimintaväljyyttä yritysten omille aloitteille, riittävät, asianmukaiset ja kestoltaan
selvästi määritellyt siirtymä- ja hyväksymisajat, ei tarpeettomia
sosiaalilausekkeita tai byrokratiaa työnantajille sekä kuljetuspalvelut kaikkien kansalaisten saataville.

2.7.
on tyytyväinen kattavaan eEurope 2005 -toimintasuunnitelmaan ja edellyttää julkiselle sektorille tiedotuspalvelujen hyödyntämistä koskevia yhteisiä sääntöjä ja menettelyjä.
Niillä taataan, että samat perusehdot ovat voimassa kaikille
toimijoille unionin tietomarkkinoilla. Perusteettomat markkinoiden vääristymät on korjattava ja poikkeussääntöjen soveltamisehtoja on selkiytettävä. Tekninen kehitys ei saa johtaa
uudelleenkansallistamisen tai sisämarkkinarajoitusten ehkäisemisen nimessä rajatylittävien toimintojen uusiin rajaamisiin tai
salaamisiin (esim. digitaalitelevisio).

2.8.
katsoo palveluntarjontavapauden toteuttamisen edellyttävän eri tiedotusvälineiden (Internet, televisio ja digitaalitelevisio, UMTS) sääntöjen yhteensovittamista ja nivomista toisiinsa markkinavääristymien ehkäisemiseksi. Mainontasäädöksiä ja lastensuojelua varten on kehitettävä yhtenäisiä vähimmäisnormeja, jotka koskevat kaikkia tiedotusvälineitä
yhdenmukaisesti.

2.10.
painottaa, että unioninlaajuiset työmarkkinat ovat
erottamaton osa sisämarkkinoita. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus ei vieläkään toimi ongelmitta, vaikka sisämarkkinasäädökset ovat olleet voimassa jo 10 vuoden ajan.

2.11.
korostaa, että työmarkkinoiden joustavuus on taattava erityisesti ammattitaidon ja liikkuvuuden näkökohdat huomioon ottaen. AK edellyttää uusia, päättäväisempiä toimia
liikkuvuuden esteiden poistamiseksi. Tämä koskee ennen
muuta ammattitutkintojen, tieto- ja viestintätekniikan soveltamistaitojen ja kielitaidon unioninlaajuista tunnustamista.

2.12.
kehottaa sisällyttämään sosiaalietujen aiempaa laajemmat siirtämismahdollisuudet uuteen sisämarkkinastrategiaan aiheuttamatta kustannuksia jäsenvaltioille tai niiden alueille. AK suhtautuu myönteisesti aloitteisiin muokata yhteensovitetun sosiaalioikeuden säädökset nykyistä yksinkertaisemmiksi, avoimemmiksi ja helpommin täytäntöönpantaviksi.

2.13.
toteaa, että terveysjärjestelmien alalla tehtävän jäsenvaltioiden yhteistyön, johon paikallis- ja alueviranomaiset
osallistuvat aktiivisesti, tulee rajatylittävän vapaan liikkuvuuden ja sisämarkkinoiden toiminnan helpottamiseksi perustua
potilaisiin ja muihin asianosaisiin keskittyvään näkemykseen.

2.14.
korostaa, että unionin nykyisten ja tulevien jäsenvaltioiden terveysjärjestelmien tasoero on mahdollisimman pian
poistettava. Tätä varten on kehitettävä yhdenmukaisia aloitteita
ja toimia (parhaat käytänteet, tietojenvaihto jne.).

2.15.
on tyytyväinen komission suunnitelmaan palauttaa
oikeusvarmuus yleishyödyllisten palveluiden alalle. Yleishyödylliset palvelut tulisi säilyttää eurooppalaisen yhteiskuntamallin tärkeänä kulmakivenä. Markkinat tulisi avata yhteiset
edut varmistaen ja niitä suojellen, mutta samalla kuitenkin
jäsenvaltioiden kansalliset ominaispiirteet tunnustaen.

2.16.
korostaa, että toimivilla sisämarkkinoillakin on kansalaisten saatavilla oltava laaja valikoima laadukkaita yleishyödyllisiä palveluita kohtuuhintaan.
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2.17.
kannattaa näkemystä, jonka mukaan valtionavut vääristävät kilpailua pitkällä aikavälillä ja saattavat vaikuttaa
haitallisesti sisämarkkinoihin, mistä syystä niitä tulisi vähentää.
AK pitää parempana nykyistä tarkemmin kohdennettua
valtionapua, joka suunnataan laaja-alaisiin tavoitteisiin ja selkeästi tunnistettuihin markkinoiden ongelmiin.
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2.18.
kehottaa sisällyttämään uuteen sisämarkkinastrategiaan unionin tukipolitiikan, jossa otetaan huomioon aluepoliittiset tavoitteet, sallitaan hajautetut aluepoliittiset aloitteet ja
taataan rehti kilpailu.

rin osallisuudesta ja paremmasta lainsäädännöstä. Tähän kuuluvat toteutumisen seurannan lisäksi mm. kohdennetut tiedotuskampanjat sisämarkkinasäädöstöstä ja sisämarkkinoiden
toiminnasta jäsenvaltiossa, jossa yritykset ja kansalaiset hyödyntävät sisämarkkinoita vähiten. Alue- ja paikallistaso on
tässä korvaamattomassa asemassa. Alakohtaiset konferenssit
edistänevät asianomaisten tahojen kanssa käytävää järjestelmällistä vuoropuhelua sen varmistamiseksi, että alueelliset ja
paikalliset kokemukset ja ehdot otetaan huomioon kehitettäessä sisämarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä. Kohdistaminen, yksinkertaistaminen, selkeä tärkeysjärjestys ja avoimuus
auttavat parantamaan lainsäädäntöä ja suunnitteluvarmuutta.

2.19.
tähdentää kestävyyden ja ympäristöalan eurooppalaisten peruskriteerien ja -normien laatimisen merkitystä taloudellisten, ekologisten ja sosiaalisten näkökohtien tasapainottamisessa. Tämä edellyttää valtiollisia tukitoimia. Jo vähimmäissääntöjen käyttöönotto ja/tai erityisellä asetuksella säädetty
poikkeus olisi asiassa avuksi. Nämä vähimmäissäännöt tulisi
myös sisällyttää ehdokasvaltioiden kanssa tehtäviin sopimuksiin.

2.23.
kehottaa esittämään uuden sisämarkkinastrategian
myötä lopultakin ohjelman sisämarkkinasäännöstön vähentämiseksi ja yksinkertaistamiseksi. Se on ollut komission tarkoituksena jo pitkään. Tässä yhteydessä tulisi hyödyntää ennen
muuta sisämarkkinasäädösten yksinkertaistamiseen tähtäävässä SLIM-kokeiluhankkeessa kehitettyjä tekniikoita.

2.20.
pitää väistämättömänä, että tuotesuuntautuneet sisämarkkinat laajennetaan koskemaan etenkin seuraavia aloja:
vastavuoroinen tunnustaminen, uusi harmonisointikäsitys, Euroopan unionin tavaramerkki, markkinavalvonta, standardoiminen ja standardointisäännösten yhtenäinen soveltaminen
etenkin juuri laajentumista ajatellen sekä hajautettuun tuomiovaltaan yhdistetty unionin patenttioikeus. Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on osoittautunut olennaiseksi erityisesti
alueellisten erojen säilyttämisessä. Siitä olisi syytä pitää kiinni.
Asianmukaiset ja säännölliset hintavertailut ovat välineitä,
joiden avulla sekä yrittäjien että kuluttajien kiinnostusta sisämarkkinoihin voidaan jatkuvasti nostaa. Komission tilastotoimiston (Eurostat) esittämiä hintakatsauksia tulisi muokata ja
hyödyntää tätä silmällä pitäen.

Tulevan sisämarkkinastrategian toteuttaminen
Alueiden komitea
2.21.
kannustaa ottamaan uuden monivuotisen sisämarkkinastrategian toteuttamisen yhdeksi poliittisen suunnittelun
pääkohteista. AK korostaa asiasta viime vuosina tekemiään
ehdotuksia. Jäsenvaltioissa vallitsevien sisämarkkinoita koskevien tietoerojen (vrt. Sisämarkkinoiden tulostaulu) tasaamiseksi
se on kannustanut järjestämään pyöreän pöydän keskusteluihin verrattavissa olevien kaikkien asianosaisten aluekonferensseja, jossa pyritään edistämään sisämarkkinoiden toteuttamista
ja vaihtamaan kokemuksia muun lainsäädännön täsmentämistä ajatellen.
2.22.
ehdottaa, että uusi sisämarkkinastrategia siirretään
tosiasialliseen toimintasuunnitelmaan, joka perustuu myös
eurooppalaista hallintotapaa koskevassa valkoisessa kirjassa
tehtyihin esityksiin kansalaisyhteiskunnan asianomaisen sekto-

2.24.
ehdottaa, että julkaistaan ”Sisämarkkinoiden käytännesäännöt”, joihin koottaisiin olennaisimmat sisämarkkinoita
koskevat säännöt. Kyseinen ”käsikirja” sisämarkkinoiden vapauksista palvelisi kaikkia talouselämän ja hallinnon toimijoita.
Säännöt tulisi kääntää kaikille unionin kielille, ja niiden tulisi
levitä kaikkiin eurooppalaisiin yrityksiin.

2.25.
panee tyytyväisenä merkille komission perustaman
Solvit-verkon aivan uutena, käytäntöön suuntautuneena välineenä, jonka avulla yritykset saavat nopeasti ja ilman byrokratiaa tietoa oikeuksistaan sisämarkkinoilla. AK kehottaa jäsenvaltioita tukemaan komissiota aktiivisesti tämän välineen
toimeenpanossa koko unionin laajuudessa. Komission olisi
syytä tarttua alue- ja paikallisviranomaisten tarjoukseen edistää
sisämarkkinoiden tunnettuutta ja välittää tietoja Solvit-verkossa erityisellä tiedotusohjelmalla. Ilman laajalle levinnyttä
tietoa Solvit-verkon olemassaolosta ja toiminnasta ruohonjuuritasolla ei uusi väline täytä tehtäviään. Tähän tiedonlevittämiseen pystytään yksinomaan alue- ja paikallistasolla.

2.26.
kehottaa jäsenvaltioita käsittelemään sisämarkkinalainsäädännön täytäntöönpanoa ja soveltamista muutenkin
kuin vain poliittisen edullisuuden tai muiden prioriteettien
perusteella. Toistaiseksi vain viisi jäsenvaltiota on saavuttanut
Barcelonassa vuonna 2002 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston asettaman tavoitteen pienentää täytäntöönpanovajeensa
1,5 prosenttiin tai sen alle kevääseen 2003 mennessä. Ottaen
huomioon, että 1 500 sopimusrikkomustapausta on vailla
ratkaisua, jäsenvaltioiden tulee täyttää sopimusvelvoitteensa
aivan toisin kuin tähän asti.
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Alue- ja paikallistason osuus

3.1.
pitää uuden sisämarkkinastrategian kannalta erityisen
merkittävänä, että nykyistä tiiviimmällä yhteistyöllä nimenomaisen kansalaisyhteiskunnan osan ja suuren yleisön kanssa
lisätään sisämarkkinoiden avoimuutta – keskeinen seikka
eurooppalaisen hallintotavan tehostamisessa – ja parannetaan
siten kaikkien tietoa sisämarkkinoiden vaatimuksista.
3.2.
kehottaa ottamaan alue- ja paikallisviranomaiset välittömästi mukaan uuden strategian kehittämiseen. Niiden monipuolisen toimivallan piiriin kuuluvat mm. alueellinen ja paikallinen talous- ja perusrakennepolitiikka, avustukset, julkinen
henkilölähiliikenne, työmarkkinat, palveluala, yhtäläiset mahdollisuudet käyttää nykyaikaista tieto- ja viestintätekniikkaa,
mikä osoittaa niiden tiiviin yhteyden sisämarkkinoihin. Tässä
yhteydessä tulee muistaa AK:n osallistumismenettelyt ja myös
eurooppalaisen hallintotavan tehostamiseen tähtäävät tuoreet
ajatukset kansalaisyhteiskunnan osallistamisesta. Molempia
tulee hyödyntää.
3.3.
korostaa toistamiseen, että komission sisämarkkinoilla
toimimista varten harkitsemat interaktiivista tiedonvälitystä ja
ongelmanratkaisua koskevat toimet ovat välttämättömiä, vaan
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eivät riittäviä. Sähköisiin tietokantoihin ja -verkkoihin pääsy
on eEurope-toimintasuunnitelman onnistumisesta huolimatta
ratkaisematon haaste varsinkin pk-yrityksille sekä tahoille,
jotka toimivat kaupungeista ja kehittyneistä keskuksista syrjässä sijaitsevilla alueilla. Niitä on käytännössä edelleen välttämätöntä ohjata paikan päällä sisämarkkinasäädösten soveltamisessa. AK muistuttaa ehdotuksistaan ottaa alueelliset ja
paikalliset toimijat nykyistä tiiviimmin mukaan sisämarkkinastrategian kehittämiseen ja hyödyntää niitä strategian täytäntöönpanossa. Uudessa sisämarkkinastrategiassa tämä tehtävä
tulee ennen muuta osoittaa alueellisille ja paikallisille toimijoille.
3.4.
kannustaa alue- ja paikallisviranomaisia kiinnittämään
kahden- ja monenvälisessä yhteistyössään tulevissa jäsenvaltioissa toimivien kumppaneidensa kanssa ja ystävyyskuntahankkeisiin osallistuessaan erityistä huomiota sisämarkkinasäädösten täytäntöönpanoon ja soveltamiseen. Siinä tulisi hyödyntää
ennen muuta jatkettua, instituutioiden kehittämiseen tarkoitettua liittymistä edeltävää Phare-strategiaa.
3.5.
kannustaa paikallis- ja alueviranomaisia avaamaan
markkinansa nykyistä enemmän kilpailulle ja edistämään
siten osaltaan sisämarkkinastrategiaa kohdassa 1.4 mainitulla
tavalla.

Bryssel 12. helmikuuta 2003.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Albert BORE
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Alueiden komitean päätöslauselma aiheesta ”Euroopan komission työohjelma ja alueiden komitean tärkeimmät tavoitteet vuodeksi 2003”
(2003/C 128/09)
ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission lainsäädäntö- ja työohjelman vuodeksi 2003 (KOM (2002) 590 lopullinen),
ottaa huomioon työvaliokuntansa 13. syyskuuta 2002 hyväksymän AK:n toimintastrategian vuodeksi
2003 (R/CdR 232/2002 pt 7),
ottaa huomioon Kreikan EU-puheenjohtajuuskauden poliittiset painopistealat,
ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston vuoden 2003 toimintaohjelmaksi (14944/02),
ottaa huomioon Euroopan parlamentin 5. joulukuuta 2002 pitämässään täysistunnossa hyväksymän
päätöslauselman komission lainsäädäntö- ja työohjelmasta 2003 (P5-TA-PROV(2002)592),
ottaa huomioon pöytäkirjan Euroopan komission ja alueiden komitean välisen yhteistyön muodoista (DI
CdR 81/2001 rev. 2),
sekä katsoo, että muotoillessaan tärkeimpiä poliittisia tavoitteitaan AK pyrkii ottamaan täysimääräisesti
huomioon EU:n muiden toimielinten painopistealat,
katsoo, että alue- ja paikallisviranomaiset ovat suurelta osin vastuussa EU:n politiikkojen täytäntöönpanosta,
katsoo, että jos paikallis- ja alueviranomaiset voivat osallistua EU:n painopistealojen määrittelyyn, EU:n
politiikkojen demokraattinen legitimiteetti lisääntyy,
hyväksyi 12. ja 13. helmikuuta 2003 pitämässään 48. täysistunnossa (helmikuun 13. päivän kokouksessa)
yksimielisesti seuraavan lausunnon.

Alueiden komitea
1.

suhtautuu myönteisesti komission vuosittaisen työohjelmansa suunnittelun yhteydessä omaksumaan uudenlaiseen teemakohtaiseen ja strategiseen lähestymistapaan.

2.

toistaa toiveensa päästä osallistumaan vuosittaisesta toimintastrategiasta ja työohjelmasta käytävään toimielintenväliseen vuoropuheluun.

3.

suosittaa, että työohjelmaan sisältyvien nimikkeiden
määrää vähennetään nykyisestä 580:sta priorisoimalla ja
yhdistämällä niitä edelleen sekä laatimalla asiakirjoja
uudestaan.

3 a. kannustaa komissiota toteuttamaan jo nyt Eurooppavalmistelukunnan työryhmän esittämän läheisyysperiaatetta koskevan suosituksen, jonka mukaan kaikki läheisyysperiaatteeseen liittyvät lainsäädäntöehdotukset yksityiskohtaisine tietoineen kootaan yhteen asiakirjaan. Sen
avulla voidaan laatia arvio läheisyysperiaatteen noudattamisesta. Tämän asiakirjan tulisi sisältää pohjatietoa läheisyysperiaatteen rahoitusvaikutuksesta sekä muista seurauksista – kun kyseessä on direktiivi – jäsenvaltioiden
sekä alue- ja paikallisyhteisöjen toimeenpanemiin sääntöihin.

Laajentuminen

4.

kannattaa laajentumista koskevia komission keskeisiä
aloitteita. Komitea on kuitenkin huolestunut siitä, etteivät komissio ja valtioiden keskushallinnot ota paikallisja alueviranomaisia riittävästi mukaan toimintaan. Tietoisuus laajentumisen merkityksestä niille on puutteellista.

5.

toteaa pahoitellen, ettei komission työohjelmassa esitetä
alueiden komitean kuulemista useimmissa laajentumiseen liittyvissä kysymyksissä.

6.

suhtautuu myönteisesti siihen, että laajentumisen laadullista ulottuvuutta korostetaan. Komitea painottaa erityisesti Euroopan kansalaisuus -käsitteen kehittämisen tarvetta sekä kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden
edistämistä.
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kiinnittää huomiota siihen, että julkinen keskustelu
valmisteilla olevasta laajentumisesta sekä mahdollisista
tulevista laajentumisista on ennakkoedellytys sille, että
kansalaiset tukevat laajentumista. Tämän takia komitea
ehdottaa, että kansalaisille tiedottaminen ja heidän ottamisensa mukaan prosessiin sisällytetään laajentumisen
keskeisiin tavoitteisiin. Lisäksi komitea kehottaa poliitikkoja kaikkialta Euroopasta ja kaikilta hallinnon tasoilta
ryhtymään ponnisteluihin laajan yleisen keskustelun
käynnistämiseksi laajentumisesta ja EU:n tulevista äärirajoista.

8.

kehottaa komissiota ja ehdokasvaltioiden hallituksia
lisäämään huomattavasti paikallis- ja aluehallinnon kuulemista ja sille tiedottamista liittymistä edeltävässä vaiheessa sekä osoittamaan prosessiin tarvittavat välineet.

9.

korostaa paikallis- ja aluetason kapasiteetin lisäämisen
merkitystä, sillä laajentumisen onnistuminen riippuu
paljolti siitä, missä määrin paikallis- ja alueviranomaiset
ovat valmentautuneet jäsenyyteen. Komitea kehottaa
komissiota suunnittelemaan miten asia järjestetään sen
jälkeen kun Phare-rahoitus vähitellen lakkautetaan.

10.

kehottaa komissiota osoittamaan ehdokasmaiden yhteistyöhankkeisiin määrärahoja ja kiinnittämään erityistä
huomiota hankkeisiin, joiden lähtökohtana ovat kokemustenvaihto ja valmiuksien tehostaminen. Komitea
korostaa lisäksi, että yhteistyöhankkeita on kehitettävä
niiden maiden kanssa, joista tulee Euroopan unionin
laajennuttua sen naapurivaltioita. Etusija tulee suoda
Eurooppa–Välimeri-kumppanuudelle sekä suhteille
Länsi-Balkanin, Venäjän, Ukrainan ja Moldavian kanssa
erityisesti arvioimalla laajentumisen taloudellisia ja kaupallisia vaikutuksia näihin valtioihin.
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suhtautuu myönteisesti tulevaan riskienhallintaa koskevaan integroituun strategiaan, jota voidaan pitää ensimmäisenä askeleena tähän suuntaan.
13.

huomauttaa, että vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen
perustuvan alueen taustalla olevien periaatteiden tulee
koskea samalla tavalla kaikkia.

14.

muistuttaa, että paikallis- ja alueviranomaiset ovat tärkeimpiä toimijoita varmistettaessa vakaus ja turvallisuus
ja että vakauden ja turvallisuuden painottaminen uudella
tavalla vaikuttaa merkittävästi paikallis- ja alueviranomaisiin. Komitea pahoittelee siksi, ettei komission työeikä neuvoston toimintaohjelmassa mainita paikallis- ja
alueviranomaisten roolia millään tavalla. Komitea pyytää, että sitä kuullaan kaikissa aiheeseen liittyvissä kysymyksissä, joita ovat esimerkiksi Eurooppa–Välimeriyhteistyö, tiedonanto rikollisuuden yleisestä ehkäisemisestä, eurooppalainen rajahallintajärjestelmä, petostenvastaiset toimenpiteet, huumeiden torjunta, suhteet
unionin naapurimaihin sekä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikat.

15.

suhtautuu myönteisesti kaikkeen yhteisen turvapaikkaja maahanmuuttopolitiikan alalla saavutettuun edistykseen ja katsoo, että on olennaista laatia viipymättä
yhteisiä toimintalinjoja. Komitea varoittaa kuitenkin
tarkastelemasta asiaa pelkästään turvallisuuden kannalta.

Kestäväpohjainen ja osallisuutta edistävä talous
16.

suosittaa komission työohjelman lukuun ”Kestäväpohjainen ja osallisuutta edistävä talous” ja komission vuoden 2003 painopistealoihin liittyen, että jo nyt otetaan
huomioon kymmenen uuden jäsenvaltion liittyminen
unioniin vuonna 2004.

17.

korostaa, että Lissabonin prosessissa edistyminen on
ratkaisevan tärkeää yhtäältä taloudellisen alamäen jatkuessa ja toisaalta uusien jäsenvaltioiden liittyessä unioniin.

Vakaus ja turvallisuus

11.

12.

on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että kyseessä
on painopisteala, ja suhtautuu myönteisesti komission
omaksumaan laaja-alaiseen turvallisuusnäkökulmaan.
Komitea katsoo, että Euroopan yhdentyminen on osoittautunut kansalaisten kannalta parhaaksi mahdolliseksi
tavaksi saavuttaa rauha, vakaus, hyvinvointi ja vapaus.
AK toistaa siksi näkemyksensä, jonka mukaan ehdotettujen turvatoimien lisäksi kansalaisten elinympäristön turvallisuuteen vaikuttavat myös politiikan alat, joilla pyritään taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen,
koulutuksen ja kulttuurin levittämiseen, rehtiin kaupankäyntiin sekä kestävään kehitykseen.

ehdottaa lisäksi, että viime vuosina ja kuukausina tapahtuneiden luonnon- ja ympäristökatastrofien valossa ympäristönsuojelu tulee sisällyttää turvallisen elinympäristön luomiseen tähtääviin keskeisiin tavoitteisiin. Komitea

17 a. suhtautuu myönteisesti unionin työllisyysstrategiaa ja
talouspolitiikan suuntaviivoja koskeviin uusiin koordinoituihin toimintatapoihin. Komitea katsoo, että Lissabonin strategiaa on vahvistettava huomattavasti vuodelle
2010 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Komitea
toteaa, että tarvittavia rakenneuudistuksia ei voida tehdä
sosiaalista yhteenkuuluvuutta vaarantaen vaan niitä on
täydennettävä huomattavilla sijoituksilla talouteen, sosiaalialaan ja koulutukseen. Tältä osin alueiden komitea
katsoo, että vakaus- ja kasvusopimukseen on lisättävä
täsmällisempiä arviointiperusteita, joissa otetaan huomioon viranomaisten tekemät sijoitukset, kuten infrastruktuurin kehittämisestä aiheutuneet kulut sekä ammatilliseen ja sosiaaliseen integraatioon tarkoitetut tuet.
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18.

huomauttaa, että Lissabonin strategia vaikuttaa paikallisja alueviranomaisiin, jotka ovat samalla vastuussa useiden ehdotettujen toimenpiteiden käytännön toteutuksesta, usein jopa pääasiallisina toimijoina. Komitea suosittaa
siksi, että alueiden komitea kutsutaan kiinteästi mukaan
politiikan muotoiluun tällä alalla.

19.

katsoo, että talous- ja rahaliitossa olisi kiinnitettävä
nykyistä enemmän huomiota budjettipolitiikan ja rahapolitiikan väliseen yhteyteen sekä vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamiseen. Koska paikallis- ja alueviranomaiset ovat vastuussa useimmista julkisista menoista
(eräissä maissa jopa suurimmasta osasta), tätä seikkaa
olisi tarkasteltava myös hajautetun hallinnon näkökulmasta.

20.

21.

22.

pyytää EU:ta, unionin jäsenvaltioita, alue- ja paikallisviranomaisia sekä työmarkkinaosapuolia solmimaan
alueellisia työllisyyssopimuksia, parantamaan yksityisten
yritysten, erityisesti pk-yritysten oikeudellista toimintaympäristöä sekä toteuttamaan sosiaaliturvajärjestelmissä tarvittavat muutokset. Tavoitteena on luoda sosiaalista vakautta, talouden tervettä kehitystä ja yleistä
hyvinvointia edistävät olosuhteet.

24.

on tyytyväinen siihen, että alue- ja paikallisviranomaisten rooli EU:ssa on nyt pysyvästi poliittisella asialistalla.
Komitea katsoo, että on kehitettävä menetelmiä, joiden
avulla paikallis- ja alueviranomaiset voivat osallistua
asianmukaisesti EU-politiikkojen laadintaan. Erityisesti
on pidettävä mielessä, että ehdokasvaltioiden paikallisja aluehallinto on suhteellisen uusi käsite ja sen rakenteet
kehittyvät jatkuvasti.

25.

korostaa tarvetta lujittaa alueiden komitean institutionaalista roolia vastaamaan komitealle luonnollisesti kuuluvaa asemaa toissijaisuus-, suhteellisuus- ja kansalaisläheisyysperiaatteiden vartijana.

Viestintä- ja tiedotusstrategia

26.

on vakuuttunut siitä, että kansojen todellinen yhdentyminen ei ole mahdollista, elleivät kansalaiset tunne
hallitsevansa prosessia. Komitea katsoo, että koska kansalaiset näyttävät tuntevan EU:n entistä huonommin
ja kannattavan sitä entistä vähemmän, on aika laatia
kokonaisvaltainen Euroopan unionin tiedotus- ja viestintästrategia. AK kehottaa poliitikkoja kaikilta hallinnon
tasoilta ottamaan vastuulleen unionin toiminnasta käytävän keskustelun edistämisen.

27.

huomauttaa, että paikallis- ja aluehallinnon edustajana
AK:lla on hyvät mahdollisuudet pitää yhteyttä kansalaisiin. Komitea toivoo voivansa osallistua tiiviisti viestintäja tiedotusstrategian täytäntöönpanoon.

suhtautuu myönteisesti siihen, että komission työ- ja
neuvoston toimintaohjelmaan sisällytettyjen yhteiskunnallisten ja ympäristökysymysten mielletään olevan kiinteä osa taloutta pikemminkin kuin pelkkä kustannustekijä tai erillinen politiikanlohko.

korostaa sen merkitystä, että kansalaisten päivittäisen
elämän kannalta merkittävät yleishyödylliset palvelut
ovat kaikkien saatavilla, ja odottaa kiinnostuneena komission tulevaa yleishyödyllisiä palveluita koskevaa tiedonantoa. Komitea muistuttaa, että valtiontukea koskevien sääntöjen sekä kaupallisten ja ei-kaupallisten palvelujen määrittelyn (jälkimmäisistä ei neuvotella GATSsopimuksen puitteissa) selventäminen on erityisen tärkeää alue- ja paikallisviranomaisille.

Aluepolitiikka

28.

odottaa kiinnostuneena uuden koheesiopolitiikan muotoilemisesta ja tulevien painopistealojen määrittämisestä
käytävää keskustelua. Koska AK:lla on laaja asiantuntemus poliittisissa, hallinnollisissa ja teknisissä kysymyksissä ja sen jäsenet tuntevat perusteellisesti paikallis- ja
aluehallinnon, komitea olettaa olevansa johtoasemassa
kyseisessä keskustelussa.

29.

korostaa rakennerahastojen toiminnan yksinkertaistamisen, tehostamisen ja hajauttamisen tarvetta, sillä asia
askarruttaa kansalaisia ja AK:ta erityisen paljon.

30.

katsoo, että alueellisen koheesion käsite olisi huomioitava perussopimuksessa, koska se täydentää taloudellisen
ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden periaatetta.

Muita AK:n painopistealoja

Perustuslakiasiat ja keskustelu unionin tulevaisuudesta

23.

suhtautuu myönteisesti siihen, että Euroopan unionin
tulevaisuudesta käytävä keskustelu on näkyvästi esillä
neuvoston toimintaohjelmassa. Komitea painottaa jälleen kerran tarvetta keskustella alue- ja paikallisviranomaisten roolista EU:ssa ja on siksi tyytyväinen, että
valmistelukunta on ottanut kysymyksen asialistalleen.
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pitää erittäin tärkeänä tarvetta kehittää kaupunkialueita,
maaseutua, saaria, vuoristoalueita ja syrjäisiä alueita
tasapainoisesti, koordinoidusti ja kestävältä pohjalta.
Komitea korostaa, että tulevan rakennepolitiikan puitteissa toteutettavan integroidun aluestrategian laatiminen sellaisia Euroopan unionin alueita varten, joiden
alueelliset erityispiirteet lisäävät niiden ongelma-alttiutta,
on erittäin vaikea ja haastava tehtävä.

29.5.2003

taviivojen (European Spatial Development Perspective,
ESDP) puitteissa.
33.

katsoo, että alueidenvälinen yhteistyö edistää integroitumista ja antaa aluepolitiikkaan todellista ”yhteisön lisäarvoa”.

34.

kehottaa puheenjohtajaansa toimittamaan tämän päätöslauselman Euroopan komissiolle, Euroopan parlamentille, neuvostolle, neuvoston nykyiselle ja tulevalle
puheenjohtajavaltiolle Kreikalle ja Italialle sekä ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

katsoo, että aluesuunnittelua koskevia toimia olisi koordinoitava yhteisön tasolla poliittisesti ja lainsäädännöllisesti Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityksen suun-

Bryssel 13. helmikuuta 2003.

Alueiden komitean
puheenjohtaja
Albert BORE

Alueiden komitean lausunto aiheista:
–

”Kohti laajentuvaa unionia – Strateginen asiakirja ja Euroopan komission kertomus ehdokasmaiden liittymisvalmistelujen edistymisestä”, ja

–

”Komission kertomus neuvostolle – Euroopan unionin laajentumisen selittäminen”
(2003/C 128/10)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon asiakirjan ”Kohti laajentuvaa unionia – Strateginen asiakirja ja Euroopan komission
kertomus ehdokasmaiden liittymisvalmistelujen edistymisestä”, COM(2002) 700 final,
ottaa huomioon vuoden 2002 määräaikaiskertomuksen Bulgarian edistymisestä EU-jäsenyyden valmisteluissa, SEC(2002) 1400,
ottaa huomioon vuoden 2002 määräaikaiskertomuksen Kyproksen edistymisestä EU-jäsenyyden valmisteluissa, SEC(2002) 1401,
ottaa huomioon vuoden 2002 määräaikaiskertomuksen Tšekin tasavallan edistymisestä EU-jäsenyyden
valmisteluissa, SEC(2002) 1402,
ottaa huomioon vuoden 2002 määräaikaiskertomuksen Viron edistymisestä EU-jäsenyyden valmisteluissa,
SEC(2002) 1403,
ottaa huomioon vuoden 2002 määräaikaiskertomuksen Unkarin edistymisestä EU-jäsenyyden valmisteluissa, SEC(2002) 1404,
ottaa huomioon vuoden 2002 määräaikaiskertomuksen Latvian edistymisestä EU-jäsenyyden valmisteluissa, SEC(2002) 1405,
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ottaa huomioon vuoden 2002 määräaikaiskertomuksen Liettuan edistymisestä EU-jäsenyyden valmisteluissa, SEC(2002) 1406,
ottaa huomioon vuoden 2002 määräaikaiskertomuksen Maltan edistymisestä EU-jäsenyyden valmisteluissa, SEC(2002) 1407,
ottaa huomioon vuoden 2002 määräaikaiskertomuksen Puolan edistymisestä EU-jäsenyyden valmisteluissa, SEC(2002) 1408,
ottaa huomioon vuoden 2002 määräaikaiskertomuksen Romanian edistymisestä EU-jäsenyyden valmisteluissa, SEC(2002) 1409,
ottaa huomioon vuoden 2002 määräaikaiskertomuksen Slovakian edistymisestä EU-jäsenyyden valmisteluissa, SEC(2002) 1410,
ottaa huomioon vuoden 2002 määräaikaiskertomuksen Slovenian edistymisestä EU-jäsenyyden valmisteluissa, SEC(2002) 1411,
ottaa huomioon vuoden 2002 määräaikaiskertomuksen Turkin edistymisestä EU-jäsenyyden valmisteluissa, SEC(2002) 1412,
ottaa huomioon asiakirjan ”Komission kertomus neuvostolle – Euroopan unionin laajentumisen
selittäminen”, KOM(2002) 281 lopullinen,
ottaa huomioon työvaliokuntansa 9. lokakuuta 2002 Euroopan yhteisön 265 artiklan viidennen
kohdan nojalla tekemän päätöksen laatia aiheesta lausunto ja antaa lausunnon valmistelu ”ulkosuhteet”
-valiokunnan tehtäväksi,
ottaa huomioon 11. maaliskuuta 1999 aiheesta ”Eurotraining-koulutus alue- ja paikallisviranomaisille
Euroopassa” antamansa lausunnon (CdR 404/98 fin) (1),
ottaa huomioon 16. toukokuuta 2002 aiheesta ”Komission tiedonanto – Tiedote: Laajentumisneuvotteluiden yhteiset rahoituspuitteet 2004–2006” antamansa lausunnon (CdR 71/2002 fin) ( 2),
ottaa huomioon lausuntoluonnoksensa aiheesta ”Komission tiedonanto hallinnon ja oikeuslaitoksen
valmiuksia koskevista toimintasuunnitelmista sekä neuvotteluja käyvien maiden liittymisneuvottelujen
yhteydessä tekemien sitoumusten seurannasta” (CdR 244/2002 fin) ( 3)),
ottaa huomioon 17. marraskuuta 1999 hyväksymänsä päätöslauselman aiheesta ”EU:n nykyinen
laajentumiskehitys” (CdR 424/1999 fin) (4),
ottaa huomioon marraskuun 29. päivänä 2002 hyväksymänsä lausuntoluonnoksen CdR 325/2002 rev,
jonka esittelijä oli Farumin kunnanvaltuuston jäsen Helene Lund (DK, PSE),
sekä katsoo, että EU:n nykyisessä laajentumiskehityksessä alueiden komitea korostaa sitoutumistaan
laajenemiseen, jota se pitää investointina rauhaan, poliittiseen vakauteen, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen
ja Euroopan kansojen hyvinvointiin,
katsoo, että käynnissä oleva Euroopan unionin laajentumisprosessi tulee toteutuessaan muuttamaan
Euroopan ilmettä pitkälle tulevaisuuteen ja että laajentumisella on vaikutuksia kaikkiin Euroopan unionin
tulevasta luonteesta ja rakenteesta käytäviin keskusteluihin,
katsoo, että alue- ja paikallisviranomaiset vastaavat suurelta osin yhteisön säännöstön toimeenpanosta,
joten he ovat avainasemassa laajentumisen onnistumisen kannalta,
(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

EYVL C 198, 14.7.1999, s. 68.
EYVL C 278, 14.11.2002, s. 40.
EUVL C 73, 26.3.2003, s. 20.
EYVL C 57, 29.2.2000, s.1.
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katsoo, että Euroopan unionin perusperiaatteista päätösten tekeminen mahdollisimman lähellä kansalaisia
(SEU:n 1 artikla), toissijaisuusperiaate ja suhteellisuusperiaate (EY:n perustamissopimuksen 5 artikla) ja
Amsterdamin sopimukseen liitetty pöytäkirja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta
vaikuttavat muodollisesti tarkastellen ensisijaisesti unionin ja jäsenvaltioiden välisiin suhteisiin; ne
vaikuttavat käytännössä kuitenkin myös kansalliseen päätöksentekoon ja EU:n lainsäädännön voimaansaattamiseen jäsenvaltioissa sekä sen soveltamiseen jäsenvaltio-, alue- ja paikallistasolla,
katsoo, että näin ollen mainittujen periaatteiden on oltava johtotähtenä myös jäsenehdokasmaiden kanssa
käytävissä neuvotteluissa. Euroopan unionin on kunnioitettava jäsenehdokasmaiden sisäistä vallanjakoa,
mutta pyrittävä takaamaan toiminnallaan EU:n lainsäädännön toteuttaminen tulevissa jäsenvaltioissa
mahdollisimman tehokkaasti ja samalla niin lähellä kansalaisia kuin on mahdollista,
hyväksyi yksimielisesti 12. ja 13. helmikuuta 2003 pitämässään 48. täysistunnossa (helmikuun 13.
päivän kokouksessa) seuraavan lausunnon.

1.

Alueiden komitean kanta

Alueiden komitea

1.1.
on tyytyväinen siihen, että neuvottelut kymmenen
ensimmäisen ehdokasvaltion kanssa on saatu päätökseen
12.–13. joulukuuta 2002 Kööpenhaminassa järjestetyssä Eurooppa-neuvoston kokouksessa, ja näin liittymissopimus voidaan allekirjoittaa Ateenassa 16. huhtikuuta 2003.

1.2.
panee tyytyväisenä merkille, että Eurooppa-neuvosto
yhtyy komission arvioon, jonka mukaan Kyproksella, Tšekin
tasavallalla, Virolla, Unkarilla, Latvialla, Liettualla, Maltalla,
Puolalla, Slovakialla ja Slovenialla on demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien sekä vähemmistöjen kunnioittamisen ja
suojelun takaavat vakaat instituutiot ja jonka mukaan kyseiset
ehdokasvaltiot täyttävät näin ollen jäsenyydelle asetetut poliittiset ehdot.

1.3.
panee tyytyväisenä merkille, että Eurooppa-neuvosto
yhtyy komission arvioon siitä, että kaikki kymmenen ehdokasvaltiota pystyvät täyttämään jäsenyydestä johtuvat velvoitteet
ja hyväksymään niiden osana tavoitteen poliittisesta, taloudellisesta ja rahaliitosta sekä ylläpitämään toimivaa markkinataloutta, joka vuodesta 2004 selviää Euroopan unionissa vallitsevasta kilpailupaineesta ja markkinavoimista, ja että kyseiset
valtiot täyttävät näin ollen jäsenyyden taloudelliset kriteerit.

1.6.
panee merkille, että valmiuksien parantaminen on
ehdokasvaltioiden ehdottomasti suurin haaste ja on siksi
tyytyväinen Eurooppa-neuvoston päätökseen ottaa komission
laajentumisstrategian suositusten mukaisesti käyttöön erityinen siirtymäjärjestely uusien jäsenvaltioiden hallinnon ja oikeuslaitoksen valmiuksien kehittämiseksi.

1.7.
kannattaa komission ehdotusta, jonka mukaan liittymissopimuksen allekirjoittamisen jälkeen ehdokasvaltioiden
edustajat kutsutaan osallistumaan tarkkailijoina yhteisön päätöksentekoprosessiin ja unionin toimielinten työskentelyyn
vuoteen 2004 eli lopulliseen jäseneksi liittymiseen asti. Alueiden komitea tekee osaltaan tarvittavat päätökset, jotta ehdokasvaltioiden alue- ja paikallishallinnon edustajat voivat osallistua
tarkkailijoina komitean työskentelyyn vuonna 2004 toteutuvaan liittymiseen asti.

1.8.
on tyytyväinen siihen, että tietyissä neuvottelujen loppuvaiheessa käsitellyissä erittäin hankalissa asiakokonaisuuksissa EU ja jäsenvaltiot onnistuivat ottamaan huomattavan
vastuun ja osoittamaan solidaarisuutta ja ymmärrystä ehdokasvaltioille, joiden on ensin pitänyt ponnistella täyttääkseen
yhdentymiselle asetetut ehdot ja jotka ovat lisäksi joutuneet
selviytymään huomattavista taloudellisista ja sosiaalisista ongelmista. Solidaarisuus on olennainen edellytys laajentumisen
onnistumiselle.

Alue- ja paikallisviranomaisia koskevat erityishuomiot
1.4.
hyväksyy sen, että Eurooppa-neuvosto päätti komission laajentumisstrategiassa esitettyjen suositusten mukaan
lisätä liittymistä edeltävää tukea Bulgarialle ja Romanialle, jotta
maat voisivat saavuttaa EU:n jäsenyyden vuonna 2007.

1.5.
tukee komission laajentumisstrategiassa esitettyjen
suositusten mukaista Eurooppa-neuvoston päätöstä jatkaa
liittymistä edeltävissä neuvotteluissa asetettujen velvoitteiden
toteutumisen seurantaa liittymissopimuksen allekirjoittamisen
jälkeen jatkuvalla valvonnalla.

Alueiden komitea

1.9.
toteaa, että ehdokasvaltioiden alue- ja paikallisviranomaiset työskentelevät sitoutuneesti ja asiantuntevasti pannakseen käytännössä täytäntöön sen osan EU:n lainsäädännöstä,
joka muuttaa tai laajentaa ehdokasvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten tehtäviä sekä poliittisia päätöksentekomenettelyjä.
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1.10.
toteaa, ettei EU:n lainsäädännön hallinnointi aseta
huomattavia hallinnollisia ja koulutukseen liittyviä vaatimuksia
pelkästään ehdokasvaltioiden vaan myös nykyisten jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisille.
1.11.
on tyytyväinen ehdokasvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten osoittamaan huomattavaan kiinnostukseen, joka
ilmenee heidän aktiivisesta ja määrätietoisesta tavastaan hakea
tietoa EU-jäsenyyden vaikutuksista alue- ja paikallisviranomaisten päivittäiseen toimintaan.
1.12.
iloitsee EU-maiden ja ehdokasvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten lukuisista onnistuneista yhteistyöhankkeista, erityisesti rajatylittävistä hankkeista, jotka edistävät tuloksekkaasti Euroopan yhteenkuuluvuutta.
1.13.
kehottaa panostamaan voimavaroja kokemustenvaihtoon ja ottamaan käyttöön tukitoimenpiteitä, joiden avulla
luodaan muunlaisia kuin alkutuotantoa edustavia yrityksiä.
1.14.
ilmaisee tyytyväisyytensä nykyisten jäsenvaltioiden
alue- ja paikallisviranomaisten osoittamasta huomattavasta
halukkuudesta ja kiinnostuksesta jakaa kokemuksiaan ehdokasvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisten kanssa muun
muassa EU-jäsenyydestä ja sen vaikutuksista alue- ja paikallisviranomaisiin.
1.15.
korostaa, että liittymistä edeltävien aluepoliittisten
välineiden ISPAn, SAPARDin ja Pharen avulla saavutetuista
myönteisistä tuloksista on pidettävä kiinni ja niitä on jatkettava
tulevien jäsenvaltioiden siirtyessä rakennerahastotukien piiriin.

2.

C 128/59

2.3.
iloitsee sen vuoksi Euroopan komission pyrkimyksistä
laatia pitkäaikainen ja yhtenäinen laajentumista koskeva viestintästrategia, jolla taataan unionin ja ehdokasvaltioiden kansalaisten tiedonsaanti ja heidän osallistumisensa laajentumisprosessiin sekä saadaan laajentumiselle heidän tukensa.

2.4.
esittää, että nykyisten jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisille annetaan nykyistä laajemmat mahdollisuudet
osallistua maansa kansalaisten tiedon lisäämiseen EU:n tulevista jäsenvaltioista. EU:n jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden
alue- ja paikallisviranomaisten yhteistyö on tärkeä väline
kansojen välisen yhteisymmärryksen edistämisessä.

2.5.
on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että onnistunut
viestintästrategia sisältää ehdokas- ja jäsenvaltioiden valtionhallinnon ja EU-elinten viestinnän lisäksi myös avoimen
keskustelun, johon osallistuvat yhteiskunnan kaikki kerrokset
ja kansalaisyhteiskunnan ryhmittymät – alue- ja paikallisviranomaiset, kansalaisjärjestöt, elinkeinoelämän ryhmittymät,
maanviljelijät, ammattiyhdistykset jne.

2.6.
korostaa, että alue- ja paikallisviranomaisilla on erityinen rooli, koska ne muodostavat sen poliittisen ja hallinnollisen tason, joka on suorassa yhteydessä kansalaisiin ja joilla on
sen vuoksi parhaat edellytykset edistää toivottua vuoropuhelua
kansalaisten kanssa ja selittää laajentumisprosessin vaikutuksia
alue- ja paikallistasolla.

2.7.
toteaa lisäksi, että alue- ja paikallisviranomaiset tarjoavat kansalaisille käytännössä hyvän demokraattisen opinahjon ja ovat siksi tärkeä elementti sekä nykyisten että tulevien
jäsenvaltioiden toimivan demokratian varmistamisessa ja lujittamisessa.

Kansalaisvuoropuhelu EU:n laajentumisesta

Alueiden komitea

2.1.
on komission kanssa yhtä mieltä siitä, että unionissa
ja ehdokasvaltioissa vallitsevalla yleisellä mielipiteellä tulee
olemaan ratkaiseva rooli jäsenyysneuvottelujen loppuvaiheessa
sekä useimmissa ehdokasvaltioissa järjestettävissä kansanäänestyksissä. Sen vuoksi laajentumisprosessin taustoista, seurauksista ja sen kulloisestakin tilanteesta on jaettava entistäkin
tarkoituksenmukaisempaa tietoa sekä suurelle yleisölle että
yksittäisille kohderyhmille.

2.2.
panee merkille, että laajentumisen kannatusta on tarpeen vahvistaa Euroopan väestön keskuudessa. Ehdokasvaltioiden ja nykyisten jäsenvaltioiden kansalaiset eivät tunne tietävänsä asiasta riittävästi, mikä on useissa maissa johtanut
siihen, että kansalaiset kokevat laajentumiseen liittyen suurta
epävarmuutta.

2.8.
kehottaa ehdokas- ja jäsenvaltioiden valtionhallintoa
kutsumaan alue- ja paikallisviranomaiset mukaan laajentumista koskevan viestintästrategian toteuttamiseen ja kehottaa
lisäksi komissiota, jolla on ainutlaatuinen rooli liittymistä
valmistelevissa toimissa, tukemaan yhteistyötä ehdokas- ja
jäsenvaltioiden kaikkien asianmukaisten tasojen kanssa.

3. Hallinnon ja oikeuslaitoksen valmiuksien kehittäminen laajentumisen yhteydessä

Alueiden komitea

3.1.
toteaa, että eniten panostusta edellyttävä EU:n jäsenyyteen liittyvä ala kaikissa ehdokasvaltioissa on hallinnon ja
oikeuslaitoksen valmiuksien kehittäminen.
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3.2.
toteaa, että jäsenvaltioilla on unioniin nähden kokonaisvastuu EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta, mutta että
kyseinen tehtävä jakautuu useissa jäsenvaltioissa valtionhallinnon ja alue- ja paikallishallinnon kesken. Komitea katsoo, että
yhteisön säännöstön tehokas täytäntöönpano ei voi toteutua
ilman alue- ja paikallisviranomaisten osallistumista.

3.3.
myöntää, että alue- ja paikallisviranomaisten toimivallassa on suuria eroja sekä jäsenvaltioiden että ehdokasvaltioiden välillä, mutta korostaa, että suuri osa EU:n lainsäädännön
täytäntöönpanosta langennee ehdokasvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisille.

3.4.
panee merkille, että alueviranomaisten valmiuksia hallinnoida, valvoa ja soveltaa EU-säännöksiä on vahvistettava
aloilla, joiden hallinnointi kuuluu enemmän tai vähemmän
alue- ja paikallistasolle, tai aloilla, joilla alue- ja paikallisviranomaisten odotetaan tukevan valtion toimia ja osallistuvan
niihin. Kyseeseen tulevat erityisesti yhteisön alue- ja rakennepolitiikka, ympäristöpolitiikka, maatalouspolitiikka, sosiaalija työllisyyspolitiikka, julkiset hankinnat, tarjouspolitiikka sekä
tietotekniikkastrategia ja -välineet. Ne ovat aloja, jotka ovat
haasteellisia nykyistenkin jäsenvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisille.

3.5.
korostaa, että ehdokasvaltioiden alue- ja paikallistasoilla tulee olla rakennerahastojen ohjelmointi- ja käyttövaiheen
alusta lähtien toimivaltuuksiensa ja asemansa mukaisesti vastuullinen rooli rakennerahastomäärärahojen hallinnoinnissa ja
hyödyntämisessä.
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3.8.
panee merkille, että eräissä ehdokasvaltioissa on tarpeen vahvistaa huomattavasti hallinnon ja oikeuslaitoksen
valmiuksia yhtäältä niillä aloilla, joita on määrä hallinnoida
alue- ja paikallistasolla, ja toisaalta aloilla, joilla on ratkaiseva
merkitys ehdokasvaltioiden kuntien ja alueiden hyvinvoinnin
ja kehityksen kannalta.

3.9.
yhtyy näin ollen komission ehdotukseen erityisen
siirtymäjärjestelyn toteuttamisesta sen varmistamiseksi, että
hallinnon ja oikeuslaitoksen valmiuksia parannetaan riittävästi,
jotta ehdokasvaltiot pystyvät panemaan yhteisön säännökset
täytäntöön ja hallinnoimaan niitä jäseniksi liityttyään.

3.10.
arvostaa komission toimintasuunnitelmia ehdokasvaltioiden hallinnon ja oikeuslaitoksen vahvistamiseksi sekä
osana Phare-ohjelmaa 1990-luvun alusta lähtien toteutettuja
toimia.

3.11.
on kuitenkin sitä mieltä, että alue- ja paikallisviranomaisilla tulee olla nykyistä suurempi painoarvo laajentumisprosessissa, ja sen tulee ilmetä selvemmin tuessa, jota myönnetään ehdokasvaltioiden hallinnon ja oikeuslaitoksen valmiuksien parantamiseen.

3.12.
korostaa, että alue- ja paikallishallinnon valmiuksien
parantaminen on pitkäaikainen prosessi, joka edellyttää yhteistyötä komission ja ehdokasvaltioiden valtionhallinnon kanssa
sekä yhteistyötä alue- ja paikallisviranomaisten kanssa tiedottamisen, kuulemisten, palautteen ja räätälöityjen koulutusohjelmien muodossa.

4. Alueiden komitean konkreettiset suositukset

Alueiden komitea

3.6.
panee merkille, että alue- ja paikallisviranomaisten
osalta on puolestaan vahvistettava taloudellisia sekä valvontaja raportointivälineitä aloilla, joilla valtion yleiset toimet edellyttävät alue- ja paikallisviranomaisten panosta.

3.7.
huomauttaa, että useissa ehdokasvaltioissa on tarvetta
kartoittaa ja tarkastella nykyistä tarkemmin sitä, mitkä osat
EU:n säännöstöstä alue- ja paikallisviranomaiset panevat täytäntöön ja mitkä osat puolestaan vaikuttavat suoraan ja
epäsuorasti paikalliseen ja alueelliseen itsehallintoon ja poliittiseen päätöksentekoprosessiin. Tällainen kartoitus vaihtelee
ehdokasvaltioittain riippuen niiden tehtävänjaosta ja tähänastisesta edistyksestä EU-säännöstön täytäntöönpanossa.

4.1.
kannustaa ehdokasvaltioiden kaikentasoisia viranomaisia käymään tiiviistä vuoropuhelua ja tekemään yhteistyötä
EU:n jäsenyyttä valmistellessaan.

4.2.
ehdottaa, että ehdokasvaltioissa perustetaan vakinainen
menettely, jonka avulla alue- ja paikallisviranomaiset voivat
osallistua EU:n säännöstön täytäntöönpanon valmisteluun
niillä politiikan aloilla, joilla käytännön toteutus on niistä
riippuvainen.

4.3.
suosittelee, että yhteistyötä keskus-/valtionhallinnon
elinten ja alue- ja paikallisviranomaisten välillä tehdään tasaarvoiselta pohjalta. Käytännössä yhteistyöhankkeita voitaisiin
välittää alue- ja paikallisviranomaisten valtakunnallisten järjestöjen kautta.
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4.4.
kiinnittää huomiota useissa EU:n jäsenvaltioissa saatuihin myönteisiin kokemuksiin alue- ja paikallisviranomaisten
osallistumisesta EU-säännöstön käytännön soveltamista koskeviin päätöksentekoprosesseihin sekä siihen, että alue- ja paikallisviranomaisten varhainen osallistuminen EU:ta koskeviin
päätöksentekoprosesseihin jäsenvaltioissa edistää osaltaan EUyhteistyön oikeutusta kansalaisten keskuudessa. Lisäksi vastavuoroinen vaikuttaminen ja oppiminen osoittautuvat hyödyllisiksi, sillä niiden myötä syntyy yhteisymmärrys EU:n lainsäädännön yksittäisten osien tavoitteista ja täytäntöönpanon
suuntauksesta.

4.5.
korostaa kokemusten osoittavan, että velvoittava yhteistyö takaa EU-säännösten tarkoituksenmukaisimman soveltamisen. Alue- ja paikallisviranomaiset sekä keskushallinnon
viranomaiset voivat kukin oman toimivaltansa puitteissa jakaa
tietoa käytännön kokemuksistaan päivittäisten ongelmien ratkaisemisesta ja lainsäädännöllisestä asiantuntemuksestaan.
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4.10.
kiinnittää huomiota nykyisin toteutettavista lukuisista
ystävyyskaupunkiohjelmista, paikallisista ja alueellisista kumppanuuksista ja yhteistyöhankkeista saatuihin hyviin kokemuksiin. Kyseiset vaihto-ohjelmat tarjoavat verrattain vähäistä
rahallista panostusta vastaan monille EU:n kansalaisille ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua ehdokasvaltioiden väestöjen arkipäivään, oli sitten kyse koululuokista, paikallisesta
yhdistystoiminnasta, alue- ja paikallistason poliitikoista, alueja paikallishallinnon virkamiehistä, terveydenhuoltoalan ammattilaisista, hoitohenkilökunnasta tai monista muista. Siten
on erityisen tärkeää ajantasaistaa, nopeuttaa ja yksinkertaistaa
hallinnollisia menettelyjä ja varata mahdollisuuksia jatkaa
vaihtotoimintaa sen jälkeenkin, kun ehdokasvaltiot ovat liittyneet Euroopan unioniin.

4.11.
on tyytyväinen Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin panokseen ja osuuteen unioniin liittyvien maiden
kehittämisprosessissa ja kehottaa pankkia lisäämään sitoutumistaan alue- ja paikallistason hankkeisiin investoimalla yleishyödyllisten yritysten hallintaa parantaviin hankkeisiin, jotta
tarjolla olisi entistä parempia ja kohtuuhintaisempia palveluita.

4.6.
pitää tärkeänä, että ehdokasvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisilla on käytössään tarvittavat resurssit EU:n säännöstön täytäntöönpanemiseksi. Kun tehtäviä siirretään alue- ja
paikallisviranomaisille, on periaatteessa tehtävä kustannuslaskelmat sen varmistamiseksi, että vastuu ja rahoitus kulkevat
käsi kädessä.

4.12.
suosittelee, että nykyisiä mahdollisuuksia alueidenväliseen, etenkin rajatylittävään yhteistyöhön laajennetaan entisestään ja vahvistetaan erityisesti alue- ja paikallisviranomaisten suhteita EU:n tulevien ulkorajojen yli esimerkiksi Venäjän
ja entisten neuvostotasavaltojen suuntaan. Kokemukset ovat
osoittaneet, että alue- ja paikallistasolla syntynyt yhteistyö voi
toimia naapurimaiden välisen kasvavan yhteistyön veturina ja
vahvistaa siten vakautta raja-alueilla.

4.7.
suosittelee, että ehdokasvaltioiden alue- ja paikallisviranomaisille tarjotaan entistä laajemmat mahdollisuudet
vaihtaa kokemuksia ja saada apua siihen, miten EU:n lainsäädännön soveltamisesta huolehditaan käytännössä. Ehdokasvaltioissa tarvitaan hyvin tarkoin määriteltyä ja konkreettista
tietoa kokemuksista erityisaloilla, sillä yleistietoa EU:sta on
kyseisissä maissa laajalti jo olemassa ja tarjolla.

4.13.
korostaa, että erityisesti alue- ja paikallisviranomaisia
varten tarvitaan epäbyrokraattisia ja helposti saatavilla olevia
ohjelmia ja tukimahdollisuuksia.

4.8.
korostaa, ettei yhteistyön alue- ja paikallisviranomaisten välillä tulisi rajoittua pelkästään kokemusten siirtoon
nykyisistä EU-maista ehdokasvaltioihin. Myös ehdokasvaltioiden alue- ja paikallisviranomaiset ovat keränneet kokemuksia
pyrkiessään toimimaan yhteisön säännöstön mukaisesti, ja
nykyisten EU-maiden ja muiden ehdokasvaltioiden alue- ja
paikallisviranomaisten tulee voida hyödyntää kyseisiä kokemuksia.

4.15.
suosittelee, että kumppanuusperiaatetta sovelletaan
siten, että mahdollisuuksia osallistua ohjelmiin ja saada tukea
tarjotaan hajautetusti.

4.9.
iloitsee siksi siitä, että Euroopan parlamentti on laajentumisneuvotteluista antamassaan mietinnössä korostanut ehdokasvaltioiden välisen alueellisen yhteistyön suurta merkitystä. Alueiden komitea tukee parlamenttia sen kehottaessa
komissiota ryhtymään lisätoimenpiteisiin alueellisen yhteistyön kehittämiseksi ehdokasvaltioiden välillä sekä varaamaan
siihen tarvittavat määrärahat.

4.17.
suosittelee Eurotraining-koulutuksessa (1) sovellettujen periaatteiden noudattamista, jotta valmennusohjelmat ja
kokemustenvaihto saadaan nopeasti käyntiin.

4.14.
suosittaa täydennettäväksi prosessia, jonka avulla
kaikki ehdokasvaltiot pääsevät osallistumaan yhteisön ohjelmiin.

4.16.
kehottaa vahvistamaan ja tukemaan sellaisia valmennuslaitosten verkostoja, joissa voidaan vaihtaa kokemuksia ja
jakaa tietoa EU:n lainsäädännöstä ja sen vaikutuksista alue- ja
paikallisviranomaisten päivittäiseen toimintaan.

(1 ) CdR 404/98 fin.
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4.18.
suosittelee, että kehitetään välineitä eurooppalaisten
instituutioiden ja valtioiden tarjoaman moninaisen toiminnan
koordinoimiseksi. Toimintaa järjestävät esimerkiksi EU ja
alueiden komitea, Euroopan neuvosto ja Euroopan neuvoston
alue- ja paikallishallintoasiain kongressi, Euroopan kuntien
ja alueiden neuvosto, Euroopan alueiden liitto, Euroopan
kaupunkien järjestö (Eurocities) TSK, OECD, rasismin ja muu-
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kalaisvihan seurantakeskus jne. Näin optimoidaan voimavarojen käyttö ja toiminnan laatu, koska jo kertynyttä kokemusta
voidaan hyödyntää uudessa toiminnassa. Tähän liittyen komissiota kehotetaan luomaan asianomaisten elinten edustajista
koostuva työryhmä, joka voi tehdä käytännön ehdotuksia
koordinoinnin toteuttamisesta joustavasti ja epäbyrokraattisesti.

Bryssel 13. helmikuuta 2003.

Alueiden komitean
puheenjohtaja
Albert BORE

Alueiden komitean lausunto aiheesta ”Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Rakennerahastojen ohjelmakausi
2000–2006: Urban-aloitteen alustava arviointi”
(2003/C 128/11)

ALUEIDEN KOMITEA, joka

ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle
ja alueiden komitealle – Rakennerahastojen ohjelmakausi 2000–2006: Urban-aloitteen alustava arviointi
KOM(2002) 308 lopullinen,
ottaa huomioon komission 14. kesäkuuta 2002 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 265 artiklan
ensimmäisen kohdan nojalla tekemän päätöksen pyytää aiheesta alueiden komitean lausunto,
ottaa huomioon puheenjohtajansa 23. syyskuuta 2002 tekemän päätöksen laatia aiheesta lausunto ja
antaa lausunnon valmistelu ”alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka” -valiokunnan tehtäväksi,
ottaa huomioon aiheesta ”Komission tiedonanto jäsenvaltioille kriisissä olevien kaupunkien ja lähiöiden
taloudelliseen ja sosiaaliseen elvyttämiseen kaupunkien kestävän kehityksen edistämiseksi tähtäävän
yhteisöaloitteen suuntaviivojen vahvistamisesta (Urban)” KOM(1999) 477 lopullinen antamansa lausunnon (CdR 357/1999 fin) ( 1),
ottaa huomioon 15. kesäkuuta 2000 aiheesta ”Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös
kaupunkien kestävää kehitystä edistävästä yhteisön yhteistyöjärjestelmästä” KOM(1999) 557 lopullinen
antamansa lausunnon (CdR 134/2000 fin) ( 2),
ottaa huomioon 4. huhtikuuta 2001 aiheesta ”Euroopan komission Urban Audit -kaupunkitutkimuksen
loppukertomus” antamansa lausunnon (CdR 190/2000 fin) (3),
(1 ) EYVL C 156, 6.6.2000, s. 29.
(2 ) EYVL C 317, 6.11.2000, s. 33.
(3 ) EYVL C 253, 12.9.2001, s. 12.

29.5.2003

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 128/63

ottaa huomioon 15. helmikuuta 2001 aiheesta ”Euroopan aluepolitiikan rakenne ja tavoitteet laajentumisen ja maailmanlaajuistumisen yhteydessä: keskustelun avaus” antamansa lausunnon (CdR 157/
2000 fin) ( 1),
ottaa huomioon 31. tammikuuta 2001 aiheesta ”Toinen taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä
kertomus” KOM(2001) 24 lopullinen antamansa lausunnon (CdR 74/2001 fin) (2),
ottaa huomioon aiheesta ”Taloudellista ja sosiaalista koheesiota käsittelevä ensimmäinen väliraportti –
Yhteenveto ja seuraavat vaiheet” KOM(2002) 46 lopullinen antamansa lausunnon (CdR 101/2002 fin) ( 3),
ottaa huomioon ”alueellinen yhteenkuuluvuuspolitiikka” -valiokunnan joulukuun 4. päivänä 2002
hyväksymän lausuntoluonnoksen CdR 322/2002 rev., jonka esittelijä oli Suur-Lontoon Hammersmithin
ja Fulhamin kaupunkipiirivaltuutettu, elvytyspolitiikasta vastaava piirihallituksen jäsen Sally Powell (UK,
PSE),
sekä katsoo, että kaupunkeja koskevat asiakysymykset ovat ratkaisevia EU:n taloudellisen, sosiaalisen ja
alueellisen yhteenkuuluvuuden kannalta,
katsoo, että vaikka kaupungeilla on merkittävät mahdollisuudet toimia kasvun keskuksina, ne kärsivät
selvästikin nopeasta köyhtymisestä ja ympäristöön kohdistuvista paineista,
katsoo, että kaupungeilla on ratkaiseva asema taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta, työllisyyttä,
kilpailukykyä ja ekologisesti kestävää kehitystä koskevien EU:n päätavoitteiden toteuttamisessa,
katsoo, että Euroopan unionissa tarvitaan aktiivisia toimia, jotta saavutettaisiin yhteisön edun mukaiset
päämäärät, joita ovat kestävä kehitys, Lissabonissa asetetut tavoitteet ja yhtäläiset mahdollisuudet,
hyväksyi 12. ja 13. helmikuuta 2003 pitämässään 48. täysistunnossa (helmikuun 13. päivän kokouksessa)
yksimielisesti seuraavan lausunnon.

Alueiden komitea
1.
on tyytyväinen Urban II -aloitteen alustavaan arviointiin,
joka on hyödyllinen katsaus ohjelman toteutuksen alkuvaiheisiin. Komitean mielestä kyseinen arviointi ja vuodeksi 2003
kaavailtu väliarviointi ovat merkittäviä unionin yhteenkuuluvuuspolitiikan tulevan kehityksen kannalta.
2.
pitää tervetulleena sen tunnustamista, että kaupunkeja
koskevat kysymykset ovat poliittisesti yhä tärkeämpiä Euroopan unionissa, ja kannattaa näkemystä, jonka mukaan Urbanaloite edistää arvokkaalla tavalla kriisilähiöiden ongelmien
ratkaisemista.
3.
yhtyy näkemykseen, jonka mukaan sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöön liittyvät kysymykset integroiva lähestymistapa on tehokkain keino puuttua paikallisiin ongelmiin.
4.
panee merkille, että Urban-aloite tuo luontaisesti paljon
lisäarvoa, sillä sen avulla edistetään sellaisten kestävien taloudellisten ja sosiaalisten elvyttämisstrategioiden kehittämistä ja
toteuttamista, jotka ovat erityisen innovatiivisia ja lisäävät
yhteisön toimien tunnettuutta kansalaisten keskuudessa.
5.
pitää myönteisenä, että Urban-aloitteessa keskeisellä sijalla on voimakas pyrkimys luoda yhteistyökumppanuuksia;
tämä on tehokkain tapa varmistaa, että paikallisiin ongelmiin
( 1) EYVL C 148, 18.5.2001, s. 25.
( 2) EYVL C 107, 3.5.2002, s. 27.
( 3) EUVL C 66, 19.3.2003, s. 11.

etsitään asianmukaisia paikallisia ratkaisuja. Lisäksi komitea
on samaa mieltä siitä, että Urban-aloitteen avulla on onnistuttu
saamaan yhteisöryhmät mukaan paikallisten elvyttämistoimien suunnitteluun.

6.
korostaa kuitenkin, että monilta kaupunkialueilta, jotka
kärsivät pahimmista ja kasaantuvista ongelmista, puuttuu
yhteisön eri osapuolten osallistumisen edellytyksenä oleva
paikallisyhteisörakenne. Alueet saattavat tarvita huomattavan
paljon tukea yhteisöllisten organisaatioiden varustamiseksi
hankkeiden johtamista varten. AK:n mielestä valmiuksien
parantamisen yhteydessä on tärkeintä antaa kyseisille alueille
riittävästi aikaa kehittää perusrakenteita, jotta ne voivat hallinnoida ja toteuttaa ohjelmia, jotka ovat pakostakin monitahoisia.

7.
panee tyytyväisenä merkille Urban-aloitteen hallinnon
voimakkaan hajauttamisen ja toteaa, että alue- ja paikallisviranomaisilla on keskeinen ja usein johtava asema ohjelmien
hallinnossa.

8.
kehottaa komissiota tutkimaan mahdollisuuksia jatkaa
tätä kehitystä. Tulevaisuudessa voitaisiin edellyttää, että alueja paikallisviranomaiset otetaan hyvän hallintotavan periaatteiden mukaisesti mukaan taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävien ohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen
esim. kolmikantasopimusten avulla ja että ne tekevät keskenään kumppanuusyhteistyötä. Tämä ei koske ainoastaan jo
tähän astikin mukana ollutta paikallistasoa, vaan myös sellaisten laajempien kaupunkialueiden strategista suunnittelua, jotka
eivät kuulu Urban II:n alueisiin.
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9.
tiedostaa, että erityisen huonossa asemassa oleville alueille annettavaa tukea tulee lisätä, mutta katsoo lisäksi, että
on perustavan tärkeää luoda yhteyksiä puutetta kärsivien ja
mahdollisuuksia tarjoavien alueiden välille kaupunkien sisällä.
Nykyisestä periaatteesta, jonka mukaan tukea ei saa käyttää
tukikelpoisen alueen ulkopuolella, ei ole tässä apua.
10.
pitää tärkeänä kehittää kaupunkiohjelmia, joissa yhdistyvät toisaalta kaupunkien talouden ja elinkeinopoliittisen
kilpailukyvyn kehittäminen sekä toisaalta sosiaalisesti huonossa asemassa olevien kaupunginosien palvelujen ja ympäristön kehittäminen.
11.
kehottaa komissiota antamaan kestävälle kehitykselle
nykyistä enemmän painoa ohjelmakauden jälkipuoliskolla.
Resurssien keskittäminen pienelle alueelle on arvokasta yhteisöjen kannustamiseksi yhteistyöhön ja valmiuksien parantamiseksi, mutta rahoituksen päättyessä yhteistyökumppanuudet
saattavat hajota.
12.
panee tyytyväisenä merkille, että toimenpiteissä painottuvat erityisesti yhteisön kannalta merkittävät kysymykset,
esimerkiksi sosiaalinen osallisuus, jolla on vaikutuksia etenkin
maahanmuuttajiin, pakolaisiin ja etnisiin vähemmistöihin.
Komitea suosittaa voimakkaasti, että tällaisesta teemakohtaisesta lähestymistavasta otettaisiin oppia yhteenkuuluvuus- ja
rakennerahastopolitiikan tulevassa kehittämisessä.
13.
tiedostaa alueiden joustavan valinnan merkityksen ja
sen, että käytössä on erilaisia indikaattoreja, joiden avulla
voidaan ottaa huomioon sekä yhteisön että jäsenvaltioiden
prioriteetit sekä yksittäisten alueiden erityispiirteet. Läheisyysperiaatteen mukaisesti komitea toistaa näkemyksensä siitä, että
jäsenvaltioiden ja niiden alue- ja paikallisviranomaisten tulee
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voida osallistua rakennerahastojen tukikelpoisten alueiden
valintaan. Tämän ei tule kuitenkaan johtaa aluekehityspolitiikan ja -toimien uudelleenkansallistamiseen.
14.
korostaa kuitenkin johdonmukaistamisen tarvetta ja
katsoo, että komission tulisi laatia selkeät valintaperiaatteita
koskevat suuntaviivat ja objektiiviset valintakriteerit.
15.
toteaa painokkaasti, että on perustavan tärkeää yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä, jotta ohjelmista saataisiin
paras mahdollinen hyöty ja ne voitaisiin toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti. Hyvistä kokemuksista, joita Urban-aloitteen yhteydessä on saatu yhden ainoan rahaston käytöstä,
saadaan arvokasta oppia, ja AK kehottaakin komissiota tutkimaan mahdollisuuksia soveltaa kyseistä lähestymistapaa tulevissa ohjelmissa.
16.
pitää erittäin tärkeänä sitä, että verkottumisesta ja
kokemusten ja parhaiden käytänteiden vaihdosta tehdään
kiinteä osa ohjelmia, ja panee tyytyväisenä merkille, että
kaupunkien välinen kokemusten vaihto on nyt ensimmäistä
kertaa yhteisön ohjelman teemana. Lisäksi komitea kehottaa
komissiota varmistamaan, että alue- ja paikallisviranomaiset
osallistuvat tiiviisti kyseisiin toimiin.
17.
huomauttaa, että Urban II -aloitteen yhteydessä tuen
suuri intensiteetti on selvästikin keskeistä kriisilähiöiden ongelmien ratkaisemiseksi. AK uskoo kuitenkin vahvasti, että Urbanaloitteessa käytetty pienimuotoinen lähestymistapa ei riitä
kaupunkialueita vaivaavien rakenteellisten ongelmien ratkaisemiseen tai kyseisten alueiden tukemiseen siten, että ne voivat
edistää kasvua ja Lissabonin tavoitteiden saavuttamista. AK
suosittaa painokkaasti kaupunkikysymysten nostamista entistä
näkyvämmin esiin vuoden 2006 jälkeisessä aluepolitiikassa.

Bryssel 13. helmikuuta 2003.
Alueiden komitean
puheenjohtaja
Albert BORE

