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Wspieranie rozwoju w regionach najbardziej
oddalonych
Położone daleko od kontynentu europejskiego, z regionalnym produktem krajowym brutto znacznie
poniżej średniej UE, regiony najbardziej oddalone – Azory, Wyspy Kanaryjskie, Gujana Francuska,
Gwadelupa, Madera, Martynika, Majotta, Reunion i Saint-Martin – stoją w obliczu wielu wyzwań
związanych z rozwojem z powodu takich czynników jak klimat czy zależność gospodarcza od
niewielkiej liczby produktów. Sprawozdanie w sprawie wspierania spójności i rozwoju w regionach
najbardziej oddalonych ma być przedmiotem debaty w Parlamencie podczas sesji lipcowej.

Kontekst
W przeciwieństwie do krajów i terytoriów zamorskich UE, które nie są członkami jednolitego rynku, regiony
najbardziej oddalone stanowią integralną część UE i podlegają w pełni przepisom unijnych Traktatów.
Artykuł 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje szczególne środki w takich dziedzinach
jak cła, handel, rolnictwo i rybołówstwo, aby wspierać ich rozwój i zmniejszyć wpływ ich problemów
strukturalnych. Środki obejmują Program szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich
(POSEI), które promują specjalny system dostaw w celu ograniczenia dodatkowych kosztów transportu
produktów rolnych i zapewniają wsparcie lokalnej produkcji rolnej. Podobny program istnieje także dla
sektora rybołówstwa. Wsparcie przewidziano również w ramach polityki spójności na lata 2014–2020. Za
pośrednictwem rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów zapewniono pomoc specjalną w wysokości
30 EUR na mieszkańca rocznie w regionach najbardziej oddalonych, a około 6,6 mld EUR przydzielono ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
14 programów operacyjnych. Ogółem środki UE dla tych regionów szacuje się na 13 mld EUR.

Sprostanie wyzwaniom, przed którymi stoją regiony najbardziej oddalone
Ludzie w regionach najbardziej oddalonych borykają się ze specyficznymi wyzwaniami, takimi jak wysokie
koszty utrzymania, ograniczona konkurencja na rynku, problemy z mobilnością czy wysoka stopa bezrobocia i
wykluczenia społecznego, które potęguje duży wzrost liczby ludności. Komisja zainicjowała szereg strategii,
aby pomóc regionom najbardziej oddalonym w rozwiązaniu tych problemów, a w swoim najnowszym
komunikacie z 2012 r. określiła środki na rzecz poprawy dostępu do jednolitego rynku, zwiększenia
konkurencyjności, poprawy integracji regionalnej, wzmocnienia wymiaru społecznego i szerokiego
uwzględniania działań na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. Komisja ma dokonać przeglądu realizacji
środków przedstawionych w komunikacie z 2012 r. do końca 2017 r., a zainteresowane podmioty już zaczęły
przygotowywać swój wkład do nowej strategii. Wspólne wyrażane obawy dotyczą m.in. konieczności
dopilnowania, by w umowach handlowych uwzględniano w większym stopniu potrzeby regionów najbardziej
oddalonych, znaczenia utrzymania specjalnych przepisów w takich dziedzinach jak polityka spójności, oraz
zapewnienia regionom najbardziej oddalonym lepszego dostępu do programów horyzontalnych. We
wspólnym memorandum opublikowanym w marcu 2017 r. regiony najbardziej oddalone podkreśliły, że UE
powinna przyjąć zróżnicowane podejście do nich we wszystkich obszarach polityki europejskiej i uwzględniać
ich szczególny charakter, natomiast propozycje Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich obejmują
włączenie odniesienia do art. 349 i spójności terytorialnej do przepisów dotyczących partnerstwa w celu
zapewnienia większego zaangażowania regionów najbardziej oddalonych.
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Sprawozdanie w sprawie wspierania spójności i rozwoju w regionach najbardziej
oddalonych
Niedawne sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) w tej sprawie powinno również wnieść wkład
w dyskusję na temat przyszłego kształtu strategii Komisji. Położono w nim nacisk na rozwój potencjału
regionów najbardziej oddalonych w takich obszarach jak „niebieski” wzrost i energia ze źródeł odnawialnych
oraz wezwano do bardziej innowacyjnej wykładni art. 349, aby pomóc opracować programy ad hoc oraz
specjalne nowe strategie polityczne dla tych regionów. W sprawozdaniu zauważa się, że decydujące
znaczenie ma utrzymanie programu POSEI, oraz stwierdza, że należy przewidzieć nowe programy POSEI
również w innych obszarach polityki. Zwrócono się też do Komisji o zaproponowanie planu działania,
któremu w stosownych przypadkach będą towarzyszyły inicjatywy ustawodawcze, aby umożliwić realizację
spójnej i skutecznej strategii na rzecz regionów najbardziej oddalonych.

Sprawozdanie z własnej inicjatywy: 2016/2250(INI); Komisja przedmiotowo właściwa: REGI; Sprawozdawca:
Younous Omarjee (GUE/NGL, Francja)
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