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1. Įvadas

Europos Sąjungos (ES) sanglaudos politikos vaidmuo – prisidėti prie įvairių regionų atotrūkio 
ir nepalankiausias sąlygas turinčių regionų atsilikimo mažinimo. Vadovaujantis SESV 
174 straipsniu, darniai plėtrai visoje Europos Sąjungoje skatinti reikalingi veiksmai, kuriais 
būtų stiprinama jos ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda. Šiuo atžvilgiu Sutartyje 
nustatyta, kad ekonomikos politika turi būti įgyvendinama taip, kad būtų pasiekti sanglaudos 
tikslai, įskaitant su vidaus rinka susijusias Europos politikos sritis, ir kad naudojantis 
struktūriniais fondais būtų remiami ES veiksmai ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos srityse.

SESV 174 straipsnyje primenama, kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas tam tikroms 
vietovėms, t. y. pramonės pereinamojo laikotarpio paveiktoms vietovėms ir didelių bei 
nuolatinių gamtinių arba demografinių trūkumų turinčioms vietovėms, pvz., labai retai 
apgyvendintiems toliausiai į šiaurę esantiems regionams ir salų, pasienio bei kalnuotiems 
regionams.

Vis dėlto, kaip nurodyta SESV 349 ir 355 straipsniuose, atokiausi regionai sudaro unikalią 
grupę, turinčią ypatingą teisinį statusą. 349 straipsnyje aiškiai aprašytos ypatingos problemos, 
su kuriomis susiduria atokiausi regionai, ir todėl pabrėžiamas poreikis ES strategijose 
numatyti skirtingą elgesį atsižvelgiant į padėtį šiuose regionuose. 

Atokiausiems ES regionams būdinga ypatinga struktūrinė socialinė ir ekonominė padėtis, kuri 
susidarė dėl jų atokumo, izoliuotumo, mažumo, sudėtingos topografijos ir klimato, taip pat dėl 
ekonominio priklausomumo nuo keleto produktų. Šių veiksnių derinys ir pastovumas
smarkiai trukdo šių regionų plėtrai, todėl pateisintinos ypatingos priemonės šiems 
suvaržymams mažinti. ES turi galimybių taikyti ypatingas priemones, įskaitant vidaus rinką ir 
bendrą politiką, visų pirma susijusias su tokiomis sritimis, kaip muitų ir prekybos politika, 
fiskalinė politika, laisvosios zonos, žemės ūkio ir žuvininkystės politika, žaliavų ir būtino 
vartojimo prekių tiekimo sąlygos, valstybės pagalba ir galimybė naudotis struktūrinių fondų 
parama ir parama pagal horizontaliąsias Europos Sąjungos programas. 

Pagal Sutartį atokiausi regionai turi atskirą statutą, dėl kurio galima skirtingai taikyti Sutarčių 
sąlygas, pritaikyti politikos nuostatas ir įgyvendinti specialias priemones.

Skirtingo ES požiūrio į atokiausius regionus pagal sanglaudos politiką poreikis teisiškai 
pagrįstas SESV 349 straipsniu, pagal kurį leidžiama nukrypti nuo bendrosios sanglaudos 
politikos sąlygų ir nuo Europos politikos krypčių įgyvendinimo sąlygų. 

2. Padėties apžvalga 

Lisabonos sutartimi pagal SESV 349 ir 355 straipsnius patvirtintas atokiausių regionų 
statutas. Be to, SESV 107 straipsnio 3 dalyje aiškiai pripažįstama valstybės pagalbos 
atokiausiems regionams galimybė. Šios nuorodos yra svarbios, nes jomis patvirtinamas 
specialių planų šiems regionams, kuriuose nebūtų vadovaujamasi vien tik ekonominiais 
pagrindais, poreikis. Vis dėlto dar daug reikia padaryti, ypač pasitelkiant sanglaudos politiką, 
kad prisidėtume prie ekonominių skirtumų mažinimo ir sustiprintume augimą atokiausiuose 



DT\882381LT.doc 3/6 PE475.857v01-00

LT

regionuose. SESV 174 straipsnyje įtvirtintas regioninis sanglaudos politikos aspektas, 
prisimenant F. Barca pranešimo1 indėlį, turi būti aktualiau išreikštas. Be to, įsigaliojus naujai 
Europos Sąjungos sutarčiai, įtvirtintas subsidiarumo principas, sustiprinant nacionalinių ir 
regioninių parlamentų dalyvavimą priimant Europos sprendimus.

Dėl būsimo 2014–2020 m. laikotarpio Europos Komisija birželio 29 d. pristatė savo 
pasiūlymą dėl kitos 2014–2020 m. daugiametės finansinės programos (DFP)2. Tačiau nors ES 
Sutartyse ir pasiektas ES atokiausių regionų statuto pripažinimas, šiai regionų grupei 
nenumatyta jokia speciali programa. 

Be to, ateinančiam laikotarpiui sumažinus papildomas atokiausiems regionams ir retai 
apgyvendintiems regionams skiriamas lėšas iki 926 mln. EUR, labai sumažėja atokiausių 
regionų gaunama pagalba, palyginti su dabartiniu programavimo laikotarpiu, kai atokiausiems 
regionams skirta 976 mln. EUR (35 EUR žmogui metams).

Dėl kitam laikotarpiui numatyto sanglaudos politikos finansinio reguliavimo, spalio 6 d. 
Komisijos pateiktuose pasiūlymuose pateiktos tam tikros specialios priemonės atokiausiems 
regionams3. Vis dėlto abejotina, kad tokių pasiūlymų pakaks šių regionų poreikiams 
patenkinti, ypač kai dėl ekonomikos krizės ir prekybos liberalizavimo kyla grėsmė šių regionų 
ekonominei veiklai. Padėtį sunkina ir griežtos taupymo programos, dėl kurių nacionalinės 
vyriausybės turi mažiau galimybių padėti savo regionams, nes pačios priklauso nuo išorinio 
finansavimo, visų pirma iš ES. Net jei bendro finansavimo dalis gali siekti 85 proc., teritorinio 
bendradarbiavimo tiksluose ji apribota iki 75 proc., o projektuose, kurie finansuojami iš 
papildomų specialių atokiausiems regionams ir retai apgyvendintiems regionams skirtų lėšų, –
iki 50 proc. Be to, vien tik atokiausiems regionams taikomas specialus reikalavimas, kad bent 
50 proc. visos sumos, gautos iš skirtų lėšų, būtų skirta veiklai, kuria būtų skatinamas 
ekonomikos įvairinimas ir modernizavimas. 

Šių regionų įtraukimui į jų geografines teritorijas imta skirti tam tikrą didesnį dėmesį. Su 
atokiausiais regionais susijusios bendradarbiavimo programos sulauks ne mažiau kaip 
150 proc. ERPF paramos, gautos per šį laikotarpį, o atokiausių regionų bendradarbiavimui bus 
atidėta 50 mln. iš regionų bendradarbiavimui skirtų lėšų. 

Atsižvelgiant į naujausius pasiūlymus ir į atnaujintą strategiją ES atokiausiems regionams, 
kurią 2010 m. birželio mėn. Bendrųjų reikalų tarybai pateikus prašymą 2012 m. pristatys 
Komisija, šiuo pranešimu savo iniciatyva dėl sanglaudos politikos vaidmens atokiausiuose ES 
regionuose atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“ siekiama padėti atskleisti pagrindines 
problemas, kurias būtina spręsti prognozuojant atokiausių regionų veiklos rezultatus siekiant 
strategijos „Europa 2020“ tikslų, t. y. pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo.

3. Kuo rizikuojama?

Tai, kuo rizikuoja atokiausi regionai, galima apibendrinti įvardijant šiuos siektinus prioritetus: 

                                               
1 COM(2008) 616 galutinis, 2008 10 06.
2 COM(2011) 500 final.
3 COM(2011) 615 final, COM(2011) 614/3 ir COM(2011) 611 final.
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skirtingų ir bendrų sąlygų taikymas, tinkamai atsižvelgiant į šių regionų ypatumą ES politikos 
atžvilgiu, ypač pabrėžiant sanglaudos politiką, kaip pagrindinę poveikio jėgą jų mažiems 
ūkiams, Europos politikos pritaikymas ir geresnis atokiausių regionų integravimas į vidaus 
rinką bei į jų geografines teritorijas.

3.1. Skirtingų ir bendrų sąlygų taikymas ES atokiausiems regionams

Skirtingų ir bendrų sąlygų ES atokiausiems regionams siekimas buvo vienas iš šių regionų 
pavyzdinių tikslų. Taikant skirtingas sąlygas, kaip nustatyta Sutartyje, galima naudoti 
specialias priemones ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslų atžvilgiu, taip pat 
reikalingas nuolatinis ypatingas ES dėmesys šiam klausimui. Strategijos „Europa 2020“ 
įgyvendinimas turi būti pritaikytas prie atokiausių regionų ypatumų. Kadangi jų padėtis 
nepanaši į kitų ES regionų, turi būti taikomos skirtingos ir jiems pritaikytos sąlygos. 

Skirtingos sąlygos reiškia ne tik tai, kad ypatingą dėmesį reikia skirti šių regionų 
suvaržymams, stengiantis kompensuoti jų atokumo poveikį, ypač pasitelkiant struktūrinius 
fondus arba papildomus asignavimus. Kartu jos turi apimti ir pritaikytą strategiją, kurioje būtų 
numatytas plėtros modelis, kuriuos sudaromos sąlygos pasinaudoti jų turtais1, ypač 
konkurencingumo, augimo potencialo ir darbo vietų kūrimo atžvilgiu. Jei strategija „Europa 
2020“ turi būti plėtojama atsižvelgiant į regionų įvairovę, reikia imtis priemonių, kad šios 
strategijos tikslai būtų veiksmingi. Todėl reikia taikyti bendras sąlygas šiai regionų grupei, 
atsižvelgiant į bendrą jų statutą pagal Sutartį ir į poreikį taikyti specialias, jiems pritaikytas 
priemones.

3.2. ES politikos įgyvendinimo pritaikymas ES atokiausiuose regionuose

Sutartyje aiškiai leidžiama pritaikyti ES politiką jos atokiausiuose regionuose. Iki šiol 
konkrečios POSEI įgyvendinimo priemonės buvo sėkmingos, ypač žemės ūkio ir 
žuvininkystės srityse, sprendžiant problemas dėl sunkumų, susijusių su priklausomumu nuo 
mažo produktų kiekio. Reikėtų apsvarstyti ir įvertinti tai, ar būtų galima pradėti kitas tokias 
programas, kad būtų išjudinta tolesnė potencialių sektorių, pvz., energijos ir atsinaujinančiųjų 
energijos išteklių, plėtra, kaip tai pabrėžiama ir Pedro Solbeso ataskaitoje dėl atokiausių 
regionų2. 

Be to, be strategijoje „Europa 2020“ išskirtų naujovių ir mokslo tyrimų prioritetų, turi būti 
imamasi atitinkamų priemonių tokiai strategijai remti atokiausiuose regionuose, ypač 
pasinaudojant mainų tinklais. Dėl prieinamumo stokos atokiausi regionai neturi geresnių ryšių 
galimybių, todėl ypatingas dėmesys skirtinas transporto ir telekomunikacijų klausimams. Taip 
pat Europos politiką reikia pritaikyti ir kitiems sektoriams, pvz., turizmo, muitinės, fiskalinės 
politikos, laisvosios prekybos zonų, prekybos politikos. Tik taikant specialią programą ES 
politikos sritims šie regionai pasiektų geresnius ekonominės, socialinės ir teritorinės 
sanglaudos tikslus ir geriau integruotųsi į ES vidaus rinką.

                                               
1 COM(2008) 642 final, 2008 10 17.
2 „Atokiausi Europos regionai ir bendroji rinka: ES įtaka pasaulyje“, ataskaita Komisijos nariui M. Barnier, 
pristatė Pedro Solbes Mira, 2011 10 12.
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3.3. Geresnė atokiausių regionų integracija Europos Sąjungoje ir jų geografinėse 
teritorijose 
Siekiant geriau integruoti atokiausius regionus Europos Sąjungoje reikia veiksmingesnės 
valdysenos dalyvaujant visų – Europos, nacionaliniams, regioniniams ir vietos lygmenų –
atstovams. Daugiapakopis valdymas reiškia tvirtesnę partnerystę ir darnaus ES politikos 
įgyvendinimo atokiausiuose regionuose poreikį. Tai būtina skirtingoms ir bendroms 
atokiausiems regionams taikomoms sąlygoms ir tai padės nuolatiniam šių regionų ir Europos 
Sąjungos dialogui. Svarbu ir tai, kad Sutartyje yra nuostata dėl pereigos, kuria siūloma 
galimybė kitoms, t. y. užjūrio, teritorijoms pasirinkti labiau jų tikrovę atitinkantį statutą.  
Kadangi šios teritorijos gali teikti paraiškas tapti atokiausiais regionais ir pasinaudoti šių 
regionų statuto teikiama nauda, šiuo atžvilgiu dabartiniai atokiausi regionai gali atlikti 
lemiamą vaidmenį pritraukdami naujus narius ir garsindami savo statutą. 

Galutinė atokiausių regionų integracija į bendrąją rinką ir jų atitinkamą geografinį regioną 
išlieka siektinas tikslas. Taip pat svarbūs spręstini klausimai išlieka ir teritorinis bei 
skaitmeninis tęstinumas. Todėl reikia imtis tinkamų veiksmų, kad atokiausiems regionams 
būtų sudarytos geresnės galimybės pasinaudoti bendrosios rinkos nauda ir plėtoti savo 
regioninę integraciją pagal darnią kaimynystės politiką.

Kadangi atokiausi regionai yra geografiškai nutolę nuo pagrindinių Europos teritorijų, jie yra 
aktyvios Europos pasienio teritorijos, kurios svarbios geopolitiniu požiūriu. Todėl reikalingas 
ypatingas dėmesys, ypač teritorinio bendradarbiavimo programoms, santykiams su 
trečiosiomis šalimis ir šalimis, su kuriomis sieja išskirtiniai kultūriniai ir istoriniai ryšiai. 

Kaip teigiama Pedro Solbeso ataskaitoje „<...> ES turi atnaujinti savo integracijos paktą ir 
suteikti pagrindo SESV 349 straipsniui ne tik iš naujo atrasdama savo sektorių politiką, bet ir 
sustiprindama valdyseną ir veiklos aiškumą atokiausių regionų atžvilgiu. Taip pat būtina 
pabrėžti ir išorinį bendrosios rinkos aspektą, įtraukiant atokiausių regionų suvaržymus į 
Europos prekybos politiką, ir reikėtų visiškai išnaudoti kaimynystės politikos, kurios 
pagrindinis dėmesys būtų skiriamas tinkamai integruotoms regioninėms rinkoms, plėtojimo 
pranašumus.“

4. Išvada

Naujausiame atokiausių regionų memorandume1 buvo prisiminta, kad 1999 m. nustatyti 
Kajenos principai vis dar išlieka svarbiausias ES veiksmų atokiausių regionų atžvilgiu 
pagrindas. Vadovaujantis šiais principais, lygių galimybių principu, galimybių vertės 
principu, Europos politikos darnumo principu ir partnerystės principu, Europa turi imtis 
veiksmų, ypač pasitelkdama specialias priemones, kad atokiausi regionai savo galimybes 
galėtų paversti realiu ekonomikos augimu.

Čia apibrėžtas veiksmų planas atitinka gaires, kurios sudaro ES teiginių dėl atokiausių regionų 

                                               
1 Memorandumas dėl atnaujintos atokiausiems regionams skirtos Europos strategijos vizijos, Las Palmas, 
2010 m. gegužės mėn.
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pagrindą. Tai bus pagrindas pranešimui savo iniciatyva, kuriame tikimasi pasiūlyti darnesnį 
sanglaudos politikos atsaką atokiausiuose regionuose kylantiems iššūkiams atsižvelgiant į 
strategiją „Europa 2020“.


