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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o optimalizaci rozvoje potenciálu nejvzdálenějších regionů vytvářením synergií mezi 
strukturálními fondy a ostatními programy EU
2013/2178(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který přiznává 
nejvzdálenějším regionům zvláštní status,

– s ohledem na čl. 107 odst. 3 písm. a) SFEU, který se týká režimu státních podpor určených 
těmto regionům,

– s ohledem na článek 174 a násl. SFEU, které stanovují cíl hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a které definují strukturální finanční nástroje k jejímu dosažení,

– s ohledem na všechna sdělení Evropské komise týkající se nejvzdálenějších regionů, zejména 
pak na sdělení ze dne 17. října 2008 nazvané „Nejvzdálenější regiony: přínos pro Evropu“ 
(COM(2008)0642),

– s ohledem na všechna svá usnesení týkající se nejvzdálenějších regionů, zejména pak na 
sdělení ze dne 20. května 2008 o strategii pro nejvzdálenější regiony: výsledky a výhledy do 
budoucnosti1,

– s ohledem na zprávu ostrova Réunion ze dne 7. července 2008 přijaté v závěru konference 
„Evropská unie a její zámoří: Strategie boje proti změně klimatu a ztrátě biologické 
rozmanitosti“ a s ohledem na závěry Rady Evropské unie ze dne 25. června 2009 
k „Hodnocení provádění akčního plánu EU pro biologickou rozmanitost v polovině 
období a plánu strategie EU pro invazivní druhy“,

– s ohledem na společnou platformu ze dne 6. července 2010, kterou konference evropských 
poslanců nejvzdálenějších regionů v Evropském parlamentu adresovala předsedovi Evropské 
komise Josému Manuelovi Durãu Barrosovi,

– s ohledem na společné memorandum Španělska, Francie, Portugalska a nejvzdálenějších 
regionů ze dne 7. května 2010 o obnovené vizi evropské strategie pro nejvzdálenější regiony,

– s ohledem na společný příspěvek nejvzdálenějších regionů ze dne 28. ledna 2011 týkající se 
páté zprávy o ekonomické, sociální a územní soudržnosti,

– s ohledem na zprávu pro člena Evropské komise Michela Barniera s názvem „Nejvzdálenější 
evropské regiony a jednotný trh: vliv EU ve světě“ ze dne 12. října 2011, kterou předložil 
Pedro Solbes Mira,

– s ohledem na „pakt ostrovů“, v němž se některé z ostrovů Evropské unie dohodly, že na svém 
území sníží emise CO2 nejméně o 20 % a že zavedou akční plán pro udržitelnou energii 
ostrovů, a s ohledem na prohlášení Evropského parlamentu ze dne 19. ledna 2012 o zřízení 

                                               
1 Úř. věst. C 279 E, 19.11.2009, s. 12.
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„paktu ostrovů“ jakožto oficiální evropské iniciativy,

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. dubna 2012 o úloze politiky soudržnosti v 
nejvzdálenějších regionech Evropské unie v souvislosti se strategií Evropa 20201,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 20. června 2012 nazvané „Nejvzdálenější regiony 
Evropské unie: na cestě k partnerství pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ 
(COM(2012)0287,

– s ohledem na zprávu poslance Serge Letchimyho pro předsedu vlády Francouzské republiky, 
nazvanou „Článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie: příspěvek k uplatňování 
odchylek ve prospěch globálního projektu rozvoje nejvzdálenějších regionů“,

– s ohledem na všechna závěrečná prohlášení konference předsedů nejvzdálenějších regionů 
Evropské unie a na závěrečné prohlášení XIX. konference předsedů nejvzdálenějších regionů 
Evropské unie konané ve dnech 17. a 18. října 2013,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A7-0000/2013),

A. vzhledem k tomu, že přínos, zdroje a potenciál nejvzdálenějších regionů, které uznala 
Evropská komise ve své strategii z roku 2008 a ve svém sdělení z roku 2012, se týkají 
oblastí, které jsou z hlediska výzkumu, inovací a růstu pro Evropskou unii klíčové, a že 
jsou jen velmi nedostatečně podporovány a financovány prostřednictvím evropských 
fondů a programů, s výjimkou politiky soudržnosti a zemědělské a rybářské politiky,

B. vzhledem k tomu, že nejvzdálenější regiony představují regiony excelence, jež by mohly 
významně přispět ke splnění cílů, které EU vymezila v rámci provádění strategie Evropa 2020 
v oblasti růstu, strategie Horizont 2020, strategie Energie 2020, programů LIFE+ a Natura 
2000 a transevropských telekomunikačních, dopravních a energetických sítí,

C. vzhledem k tomu, že je důležité prosazovat dlouhodobé investice a podporovat inovační 
schopnost nejvzdálenějších regionů, s cílem umožnit trvalý hospodářský a sociální 
rozmach těchto regionů a zvýšit naděje na úspěch různých strategií EU,

D. vzhledem k tomu, že strukturální a investiční fondy určené nejvzdálenějším regionům 
nemohou postačit k tomu, aby v rámci provádění těchto strategií umožnily těmto 
regionům využít veškerých svých možností k tomu, aby přispěly k řešení hlavních 
problémů Evropské unie, 

E. vzhledem k tomu, že dalším ustanovením, které lze využít k tomu, aby bylo nejvzdálenějším 
regionům umožněno nalézt odpovídající místo v různých programech EU, které jim mohou 
napomoci v rozvoji konkrétních možností, je článek 349,

F. vzhledem k tomu, že nejvzdálenější regiony mohou představovat regiony excelence, které 
mohou být přínosem pro celou Unii v takových oblastech, jako je biologická rozmanitost, 
životní prostředí, přizpůsobení změně klimatu, řízení a pozorování extrémních jevů 

                                               
1 Úř. věst. C 258 E, 7.9.2013, s.1.
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souvisejících s klimatem, výzkum, inovace, vesmír, letecký a kosmický průmysl, oceány, 
námořní správa, vulkanologie, zdravotnictví, energie z obnovitelných zdrojů, doprava, 
telekomunikace, schopnost naléhavého humanitárního zásahu ve třetích zemích a kultura,

G. vzhledem k tomu, že nejvzdálenější regiony a ZZÚ se nacházejí v oblastech Karibského moře, 
Indického oceánu, Tichého oceánu, Severního ledového oceánu a Jižního ledového oceánu; že 
Evropská unie má díky nim největší námořní oblast na světě o velikosti 25 milionů km2

výlučné ekonomické zóny; vzhledem k tomu, že jejich geostrategická poloha přispívá ke 
globální povaze EU a že se tyto regiony vyznačují mimořádným bohatstvím přírodních, 
mořských a rybolovných zdrojů, které představují více než 50 % celosvětové biologické 
rozmanitosti,

H. vzhledem k tomu, že nejvzdálenější regiony a zámořské země a území mají velmi osobitý 
charakter a vytvářejí společný prostor nacházející se současně uvnitř Evropské unie 
i mimo ni; vzhledem k tomu, že Evropská komise by měla prosazovat a podporovat přiblížení 
nejvzdálenějších regionů a zámořských zemí a území, a to zejména zaváděním společných 
politik, 

I. vzhledem k tomu, že aby mohl být v nejvyšší možné míře využit potenciál nejvzdálenějších 
regionů a zámořských zemí a území, musí být co nejvíce vytvářeny synergie mezi všemi 
unijními nástroji, fondy a programy,

Nové vyhlídky nejvzdálenějších regionů

1. je přesvědčen, že přínos, potenciál, zdroje a zkušenosti nejvzdálenějších regionů jsou pro 
Unii další příležitostí k vyřešení problémů, jimž čelí v souvislosti s globalizací, schopností 
inovace, růstem, sociální soudržností, demografickými tlaky, změnou klimatu, energií, 
udržitelným řízením vlastních přírodních zdrojů a biologickou rozmanitostí;

2. je přesvědčen, že nedostatečný přístup nejvzdálenějších regionů k různým unijním fondům 
poškozuje nepřímo a z dlouhodobého hlediska celou Unii;

3. podporuje Evropskou komisi v jejím záměru zavádět politiky zaměřené na posílení 
autonomie, hospodářské konsolidace a vytváření trvalých pracovních míst v nejvzdálenějších 
regionech, s důrazem na využití přínosu těchto regionů, konkrétní a nápaditá opatření podle 
článku 349 SFEU, nástroje ad hoc v rámci jednotlivých fondů a programy sledující cíle, které 
by mohly pomoci zlepšit stav hospodářství v nejvzdálenějších regionech;

4. vybízí Komisi, aby vytvořila skupinu složenou z evropských komisařů a z poslanců 
Evropského parlamentu za nejvzdálenější regiony, která se bude každý druhý rok scházet, aby 
upřesnila konkrétní programy určené pro nejvzdálenější regiony;

5. zdůrazňuje, že stejně jako zámořské země a území mohou i nejvzdálenější regiony díky své 
vzdálenosti od evropského světadílu zajistit šíření vlivu Evropské unie, která si je vědoma 
svého globálního rozměru a úlohy, kterou hraje ve světě procházejícím zásadními změnami;

6. je přesvědčen, že existuje úzká souvislost mezi tím, že si Unie uvědomuje svou příležitost hrát 
významnou úlohu v celosvětovém měřítku, a pozorností, kterou věnuje svým nejvzdálenějším 
regionům a zámořským zemím a územím; je přesvědčen, že Unie si dostatečně neuvědomuje 
vlastní globální a mezinárodní rozměr, neboť opomíjí a podceňuje váhu a budoucí dosah 
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svých strategických rozhodnutí týkajících se investic do nejvzdálenějších regionů 
a zámořských zemí a území; 

7. vybízí Komisi, aby prosadila zavedení globální strategie pro „Evropské zámořské oblasti“ 
a prvního společného fóra EU, nejvzdálenějších regionů a zámořských zemí a území;

Součinnost s programem Horizont 2020

8. domnívá se, že nejvzdálenější regiony mají šanci dosáhnout špičkové úrovně výzkumu 
a technologií v oblastech zahrnutých mezi cíle programu Horizont 2020, mezi něž patří 
vesmír, letecký a kosmický průmysl, biotechnologie, zjišťování přírodních rizik, námořní 
výzkum, biologická rozmanitost, energie z obnovitelných zdrojů, zdravotnictví, přizpůsobení
se změně klimatu a inteligentní doprava;

9. připomíná, že hlavním cílem nové politiky soudržnosti je posílení výzkumu, rozvoje 
technologií a inovací;

10. lituje toho, že v rámcovém programu pro výzkum a rozvoj na období 2007–2013 nebyla 
nejvzdálenějším regionům poskytnuta dostatečná podpora, což se projevilo nejen nízkou 
účastí a úspěšností, ale i nedostatečným zapojením nejvzdálenějších regionů do evropských 
výzkumných sítí;

11. zastává názor, že na to, aby bylo možné splnit všechny cíle vymezené v rámci politiky 
soudržnosti a strategií EU 2020 a Horizont 2020, nestačí prostředky z EFRR, a proto by měla 
Evropská komise umožnit, zajistit a prosadit přístup nejvzdálenějších regionů k programu 
Horizont 2020, a to vytvářením zvláštních programů, které by mohly přispět k lepšímu 
začlenění těchto regionů do evropských a mezinárodních sítí výzkumu a inovací;

12. vyzývá ke zhodnocení a strukturálnímu rozvoji univerzit v nejvzdálenějších regionech s cílem 
přispět v souladu s programem Horizont 2020 ke zvyšování evropského i mezinárodního 
věhlasu univerzit v nejvzdálenějších regionech a jejich výzkumných středisek, vědeckých 
pracovníků a studentů;

13. konstatuje, že všechny nejvzdálenější regiony se nacházejí v sopečných a tropických 
oblastech;

Synergie s vnitřním trhem

14. vybízí Komisi, aby se řídila závěry vyplývajícími ze Solbesovy zprávy s cílem zvýšit účast 
a uplatnění nejvzdálenějších regionů na vnitřním trhu;

15. vyzývá Komisi, aby v nejvzdálenějších regionech prosazovala větší dodržování ustanovení 
týkajících se hospodářské soutěže, s cílem zabránit v těchto regionech vzniku monopolů 
a kartelů; 

16. vybízí Komisi, aby se zabývala problémem vysokých životních nákladů v nejvzdálenějších 
regionech;

Synergie s programem LIFE+ a strategií Energie 2020

17. domnívá se, že potenciál nejvzdálenějších regionů v oblasti řízení, ochrany a obnovy 
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biologické rozmanitosti, přizpůsobení se změně klimatu a rozvoji obnovitelných zdrojů 
energie lze optimalizovat zavedením synergií a dodatečného financování mezi politikou 
soudržnosti, programem LIFE + a strategií Energie 2020, což současně pomůže i Unii při 
plnění jejích cílů;

18. konstatuje, že cílem programu LIFE+ na období 2014–2020 je spolufinancování inovačních 
projektů zaměřených na ochranu životního prostředí a na boj proti změně klimatu; připomíná, 
že cíle 5 a 6 nové politiky soudržnosti jsou doplňkové, a proto je nezbytné, aby byl 
nejvzdálenějším regionům skutečně umožněn přístup k programu LIFE +;

19. lituje, že Komise odmítla změnit přípravnou akci BEST ve skutečný program určený 
nejvzdálenějším regionům a zámořským zemím a územím, což je v rozporu se stanoviskem 
Evropského parlamentu a se závěry Rady přijatými dne 25. června 2009;

20. lituje, že stanoviště a druhy zvířat a rostlin, které mají být chráněny na území francouzských 
nejvzdálenějších regionů, nebyly zapsány do přílohy I směrnice 92/43/EHS o stanovištích, 
živočiších a rostlinách, což vedlo k tomu, že tato směrnice nemůže být ve francouzských 
nejvzdálenějších regionech uplatňována a tyto regiony jsou současně vyňaty i z účasti v sítích 
a programech NATURA 2000;

21. vybízí Komisi, aby vypracovala zvláštní program Natura 2000 určený nejvzdálenějším 
regionům, a to na základě článku 349 a s využitím výsledků přípravné akce BEST;

22. vybízí Komisi, aby zavedla strategii rozvoje obnovitelných zdrojů energie v nejvzdálenějších 
regionech s cílem dosáhnout energetické soběstačnosti a splnění cílů vymezených v rámci 
strategie Energie 2020;

Synergie s evropskými programy pro mládež

23. zdůrazňuje, že cíle 8, 9 a 10 nové politiky soudržnosti se zaměřují na zaměstnanost, sociální 
začlenění, boj proti chudobě, vzdělávání a odbornou přípravu;

24. zdůrazňuje, že nejvzdálenější regiony patří mezi evropské regiony s nejvyšší mírou 
nezaměstnanosti mladých osob; vítá v této souvislosti, že nejvzdálenější regiony jsou 
způsobilé pro účast v programu „záruk pro mladé lidi“ a pro vytvoření „Iniciativy na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí“;

25. je znepokojen snižováním odborné úrovně, k němuž v nejvzdálenějších regionech dochází 
v důsledku vysoké nezaměstnanosti a nedostatečné nabídky možností vzdělávání v době, kdy 
je existence vzdělaných a kvalifikovaných pracovních sil nezbytnou podmínkou trvalého 
růstu;

26. uvádí, že cílem nového programu Erasmus je rozvoj společnosti založené na znalostech;
zdůrazňuje, že splnění tohoto cíle je nezbytné pro uskutečnění strategie Evropa 2020, podle 
níž jsou znalosti hlavní hybnou silou evropského hospodářství; poukazuje proto na to, že 
v nejvzdálenějších regionech musí být vytvářeno více synergií mezi programem Erasmus 
a ESF, aby byly rozvíjeny lidské zdroje a místní zkušenosti, které jsou významnou hybnou 
silou růstu;

27. podporuje rozvoj akademických kapacit v zámořských regionech a také nových oborů 
excelence, které posílí přitažlivost a věhlas univerzit z nejvzdálenějších regionů v Evropě;



PE524.718v01-00 8/14 PR\1011920CS.doc

CS

podporuje rozvoj partnerských vztahů mezi univerzitami, které by měly být rozšířeny i na 
univerzity ve třetích zemích, s nimiž udržují zámořské regiony přednostní styky; žádá také, 
aby náklady na dopravu spojené s výměnnými pobyty mezi nejvzdálenějšími regiony a EU 
byly hrazeny z programu ERASMUS;

Synergie s transevropskými sítěmi (dopravními, telekomunikačními, energetickými)

28. zdůrazňuje, že v nejvzdálenějších regionech musí být zaváděny synergie mezi 
transevropskými sítěmi, nástrojem pro propojení Evropy, programy Civitas a Horizont 2020 
a investičními zdroji z EFRR týkajícími se dopravy, telekomunikací a energetiky;

29. vítá záměr Komise začlenit nejvzdálenější regiony do transevropských sítí;

30. lituje, že projekty námořních dálnic zatím příliš nepokročily, neboť je dávána přednost spojům 
na krátkou vzdálenost, což diskriminačním způsobem vylučuje nejvzdálenější regiony;

31. domnívá se, že zásadní záležitostí je propojení kontinentální Evropy s nejvzdálenějšími 
regiony v rámci telekomunikačních transevropských sítí; domnívá se, že s ohledem na úlohu, 
kterou hraje digitální ekonomika, je problém digitální propasti mezi nejvzdálenějšími regiony 
a Evropou brzdou rozvoje a konkurenceschopnosti nejvzdálenějších regionů; konstatuje, že 
v důsledku zpoždění nejvzdálenějších regionů při zavádění a modernizaci IKT jsou tyto 
regiony kromě zeměpisné vzdálenosti znevýhodněny i zpožděním v digitální oblasti; 
navrhuje, aby byl rozvoj těchto regionů posílen rozšířením a modernizací sítí, zaváděním 
synergií s EFRR a usnadněním přístupu těchto projektů k finančním prostředkům EIB;

Synergie s námořní politikou EU (SRP, EMFF)

32. připomíná, že díky nejvzdálenějším regionům a zámořským zemím a územím je Evropská 
unie největší námořní mocností na světě;

33. vybízí Komisi, aby více zohledňovala celosvětový námořní rozměr, výzvy, které celé EU 
přinášejí moře, oceány a „modrý růst“, strategickou polohu jejích nejvzdálenějších regionů 
a zámořských zemí a území, úlohu, kterou mohou tyto regiony hrát při udržitelném využívání 
moří, oceánů a pobřežních oblastí, v celosvětové námořní správě a v rozvoji znalostní 
ekonomiky založené na mořích;

34. konstatuje, že neexistuje součinnost mezi politikou soudržnosti a společnou rybářskou 
politikou, v níž zatím není v dostatečné míře zohledněn skutečný stav těchto regionů; 

35. zdůrazňuje, že nejvzdálenější regiony jsou závislé na svých výlučných ekonomických zónách, 
které jsou z biologického hlediska velmi zranitelné; zdůrazňuje, že je nezbytné v těchto 
regionech zaručit udržitelné využívání zdrojů; vyzývá k tomu, aby EU své budoucí dohody 
o rybolovu projednávala a koncipovala také s ohledem na dlouhodobé zájmy místních 
obyvatel; 

36. lituje, že v rámci nové společné rybářské politiky nebyly povoleny podpory na obnovu 
loďstev v nejvzdálenějších regionech;

Synergie se společnou zemědělskou politikou

37. konstatuje, že zemědělství je dynamickým odvětvím, které je zdrojem pracovních míst 
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a podporuje rozvoj činností s vysokou přidanou hodnotou; připomíná, že třetím cílem nové 
politiky soudržnosti je posílení úlohy malých a středních podniků v odvětví zemědělství;

38. uvádí, že zemědělství v nejvzdálenějších regionech čelí jednak problémům týkajícím se 
diverzifikace a konkurenceschopnosti ve vztahu k sousedním zemím, jednak novým výzvám 
zejména v souvislosti s potravinovou soběstačností a s udržitelným rozvojem; 

39. zdůrazňuje, že POSEI je osvědčeným programem, který je velmi dobře přizpůsoben 
skutečnému stavu nejvzdálenějších regionů;

40. vybízí k zavádění synergií mezi politikou soudržnosti a EZFRV, které umožní zajistit 
udržitelné řízení vodních zdrojů díky modernizaci a rozšíření zavlažovacích sítí;

41. vyzývá Komisi, aby podnítila rozvoj samostatné zemědělské produkce a drobný prodej;

42. navrhuje zavádění chráněných označení původu a místních označení v nejvzdálenějších 
regionech;

Součinnost s Evropským rozvojovým fondem

43. lituje, že zatím nedošlo k dostatečnému propojení ERF a EFRR, přestože se jedná o zásadní 
předpoklad splnění cílů, které tyto fondy zahrnující projekty přeshraniční spolupráce sledují;

44. vybízí Komisi, aby podpořila součinnost členských států EU, nejvzdálenějších regionů, 
zámořských zemí a území a zemí AKT s cílem posílit dialog a prosadit začlenění 
nejvzdálenějších regionů do jejich geografických území; 

Synergie s vnější politikou EU

45. vybízí Evropskou komisi, aby věnovala větší pozornost geostrategické poloze, kterou 
nejvzdálenější regiony a zámořské země a území mají díky své blízkosti k různým 
světadílům;

46. vybízí Komisi, aby dokončila akční plán pro širší sousedství, na němž pracuje od roku 1999;

47. vybízí Komisi, aby ve větší míře zohledňovala dopad obchodních dohod uzavíraných se 
třetími zeměmi na hospodářství nejvzdálenějších regionů;

48. lituje, že dohody uzavřené se zeměmi Latinské Ameriky a se zeměmi AKT nebraly v úvahu 
zájmy nejvzdálenějších regionů a že před projednáváním těchto dohod nebyla prováděna 
žádná studie dopadu;

49. vybízí Evropskou komisi, aby do jednání o obchodních dohodách uzavíraných se zeměmi 
AKT, které sousedí s nejvzdálenějšími regiony, systematicky začleňovala zvláštní bod týkající 
se zřízení výlučného trhu pro nejvzdálenější trhy a země AKT, což nejvzdálenějším regionům 
umožní lépe se začlenit do jejich zeměpisného prostředí;

50. připomíná, že nejvzdálenější regiony a zámořské země a území mají zájem na tom, aby bylo 
Evropské unii umožněno rozvíjet a prokazovat vlastní možnosti humanitárních zásahů při 
výskytu přírodních katastrof; vybízí tedy ke zřízení evropských civilních bezpečnostních sil;
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Součinnost s programy zaměřenými na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

51. upozorňuje na závažné problémy v oblasti sociálního vyloučení, chudoby a násilí, které se 
v zámořských regionech projevují; připomíná, že cíl 9 nové politiky soudržnosti se týká 
podpory sociálního začlenění a boje proti chudobě a veškerým formám diskriminace, a že 
EFRR stanoví, že investiční prioritou je podpora nejchudších skupin obyvatelstva; 

52. vítá přijetí Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a požaduje, aby byl zvláště účinně 
uplatňován v nejvzdálenějších regionech;

53. poukazuje na to, že nejvzdálenější regiony čelí vysoké poptávce v oblasti bydlení, která je 
důsledkem rychlého populačního růstu na těchto územích; vybízí k vytvoření investičního 
rámce pro sociální bydlení a k zavedení zvláštních nástrojů, které v nejvzdálenějších 
regionech umožní využít investic ze státních podpor pro účely sociálního bydlení;

Součinnost s programem COSME a s nástrojem mikrofinancování Progress

54. konstatuje, že prostředí v nejvzdálenějších regionech je typické vysokou konkurencí v oblasti 
průmyslu, a to zejména z důvodu nízké ceny pracovní síly a bohatých surovinových zdrojů 
v sousedních zemích; připomíná, že cíle 3 a 8 nové politiky soudržnosti se týkají posílení 
konkurenceschopnosti malých a středních podniků a podpory udržitelných kvalitních 
pracovních míst;

55. poukazuje na to, že navzdory krizi je v zámořských regionech nadále zakládáno značné 
množství velmi malých podniků a malých a středních podniků, které však mají obtížný přístup 
k finančním prostředkům, což ohrožuje jejich rozvoj i životaschopnost; 

56. v tomto ohledu vítá cíle budoucího programu COSME, který je určen k podpoře evropských 
malých a středních podniků, zejména v oblasti financování a pronikání na nové trhy; vítá další 
pokračování nástroje mikrofinancování Progress; vybízí Komisi, aby zajistila rozvoj těchto 
programů v nejvzdálenějších regionech;

57. zdůrazňuje, že je zapotřebí přizpůsobit hospodářský rozvoj jednotlivých nejvzdálenějších 
regionů konkrétním možnostem daného regionu; jako příklad uvádí to, že nedostatečná 
kapacita v oblasti nakládání s odpadem poskytuje určitý prostor pro rozvoj v oblasti 
zaměstnanosti a ochrany životního prostředí;

58. vítá nedávné zahájení veřejné konzultace na téma „Zelený akční plán pro malé a střední 
podniky“; vybízí proto Komisi, aby do svých budoucích závěrů začlenila rovněž problémy 
a kompetence v dané oblasti, které se týkají malých a středních podniků v nejvzdálenějších 
regionech;

59. zdůrazňuje, že jednou z hlavních hybných sil hospodářství zámořských regionů je cestovní 
ruch; v této souvislosti se domnívá, že předpokladem pro splnění cílů týkajících se 
diverzifikace a rozvoje nabídky cestovního ruchu v nejvzdálenějších regionech je rozvoj 
a renovace hotelových komplexů v nejvzdálenějších regionech, které budou financovány 
současně z EFRR a z programu COSME;

60. navrhuje zjednodušit vízové politiky určené pro členské státy EU i pro některé třetí státy, což 
usnadní rozvoj cestovního ruchu a podpoří zavádění cestovního ruchu zaměřeného na větší 
počet destinací v nejvzdálenějších regionech i sousedních zemích;
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Součinnost s programem Tvůrčí Evropa

61. uvádí, že pro nejvzdálenější regiony je typická vysoká míra multikulturalismu, a že je 
zapotřebí, aby se kulturní zdroje nejvzdálenějších regionů navzájem promísily s evropskými 
kulturními zdroji; vyzývá Evropskou komisi, aby umožnila projektům předkládaným 
z nejvzdálenějších regionů přístup k programu Tvůrčí Evropa;

62. vybízí Evropskou komisi, aby definovala strategii rozvoje a šíření kulturního dědictví 
zámořských zemí po vzoru programu Euromed Heritage IV;

63. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě a Komisi.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Historii politik, které spojovaly Evropskou unii s nejvzdálenějšími regiony, až do dnešního 
dne utvářela ústřední a směrodatná politika solidarity, která využívala nástroje politiky 
soudržnosti a podpory odvětví zemědělství a rybolovu.

Cílem této zprávy je navrhnout, aby byl namísto dosavadních, často zastaralých představ 
prosazován nový přístup, který umožní, aby se investiční politiky v nejvzdálenějších 
regionech otevřely novým možnostem a zajistily udržitelný rozvoj těchto regionů. Podmínkou 
však je, abychom přestali uzavírat nejvzdálenější regiony pouze do rámce regionálních 
a zemědělských politik a umožnili jim, aby se optimálním způsobem a s co nejlepším 
výsledkem začlenily do veškerých politik na evropské úrovni. 

Podpora, kterou Evropská unie poskytuje svým nejvzdálenějším regionům, není jen výrazem 
evropské solidarity, ale současně i podporou, která napomáhá celé Evropské unii při plnění 
jejích vlastních cílů v oblasti růstu, celosvětové expanze a účasti na řešení hlavních problémů 
planety. Co se týče dialogu se zeměmi AKT, boje proti změně klimatu, zachování biologické 
rozmanitosti, ochrany korálových útesů, zdravotnictví, udržení regionálních jazyků a kulturní 
rozmanitosti, Evropská unie čerpá ze svých nejvzdálenějších regionů další sílu potřebnou 
k plnění cílů, jež tyto výzvy přinášejí. Španělské, portugalské a francouzské zámořské regiony 
rovněž sdílejí problémy a ambice Unie, která se otevírá světu, stejně jako oceány, výzkum, 
životní prostředí, oblasti excelence.

Investovat do nejvzdálenějších regionů a uvědomit si jejich přínosy i úlohu, kterou hrají, 
znamená investovat do povinnosti, kterou Evropská unie má jakožto strážce největších 
problémů planety. V okamžiku, kdy Evropská unie prochází krizí a kdy se obáváme, že by mohlo 
dojít k cestě zpět směrem k izolaci před světem, je zásadní, abychom se přestali řídit otázkami 
ceny a dali přednost zásadnímu přínosu, jímž mohou nejvzdálenější oblasti přispět k naplnění 
globálních ambicí evropského světadílu. Právě po této cestě, na níž není prostor pro 
pesimistické úvahy, by se měly Komise i Evropská unie v současnosti vydat.

Současně je však třeba poukázat i na to, že ti, kdo pracují pro Evropskou unii a mají ji 
zastupovat v její celistvosti, až příliš často na nejvzdálenější regiony zapomínají. Nebývá 
výjimkou, nalezneme-li na internetových stránkách Evropské komise a souvisejících agentur 
mapy, na nichž nejsou nejvzdálenější regiony vůbec vyznačeny, nebo odborné dokumenty, 
které pojednávají o regionech, jejichž součástí jsou třetí země jako Karibik, Latinská 
Amerika, země v Indickém oceánu či severozápadní Africe, ale ani slovem se nezmiňují 
o tom, že i Evropská unie má v těchto regionech své zástupce, a sice nejvzdálenější regiony. 
Až příliš často se stává i to, že nejvzdálenější regiony jsou v podstatě záměrně vyjímány 
z velkých projektů, jejichž cílem je pomoci Unii v tom, aby byla ze strukturálního 
i materiálního hlediska vnitřně soudržná a současně vzájemně propojená se všemi oblastmi, 
které ji tvoří. A tak se stává, že nejvzdálenější regiony jsou pro Unii nejvzdálenější nejen 
z pohledu zeměpisné polohy, ale i z pohledu jejich významu.

Má-li se Evropská unie stát projektem, jehož cílem je integrace, nelze připustit, aby 
nejvzdálenější regiony stály stranou a aby je ti, kdo vytvářejí budoucí Evropskou unii, 
považovali za přítěž.
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Odlehlá poloha, která je pro nejvzdálenější regiony nevýhodou, je pro Unii naopak přínosem.

Článek 349 SFEU, který přiznává nejvzdálenějším regionům určité problémy a zvláštnosti, 
vychází z reality, neboť tyto problémy a zvláštnosti jsou skutečné a patrné. Pokud má však 
být nejvzdálenějším regionům poskytnuto zvláštní zacházení, které je upraveno podle jejich 
potřeb, neznamená to, že se jim dostane nějakého zvýhodnění. Jedná se totiž o integrační 
postoj, který je jedinou cestou k dosažení vyváženého a plného začlenění nejvzdálenějších 
regionů do Unie. Budeme-li usilovat o začlenění nejvzdálenějších regionů, aniž budeme 
věnovat pozornost jejich zvláštnostem, posílíme tím v dlouhodobém měřítku jejich 
znevýhodnění plynoucí z odlehlosti jejich polohy ve vztahu k evropskému světadílu. 
Výsledkem bude trvalé vyčlenění těchto regionů z Evropské unie. Je třeba si uvědomit, že 
považujeme-li evropské zámořské regiony za odlehlé ve vztahu ke světadílu, stejnou měrou se 
musíme domnívat, že i evropský světadíl má ve vztahu k těmto regionům odlehlou polohu.

Touto novou myšlenkou bychom se měli od roku 2014 řídit. Nemá význam, abychom pouze 
oceňovali či uznávali přínos a příležitosti, které mohou zámořské regiony Unii nabídnout. 
Namísto toho bychom měli těmto přínosům a příležitostem dát zcela konkrétní náplň, neboť 
i ony jsou součástí společného bytí Unie, která ve svých vizích a vyhlídkách bere v úvahu 
i rozvoj svých zámořských oblastí. Je třeba prosadit takové pojetí evropského zámoří, v němž 
budou nejvzdálenější regiony a zámořské země a území považovány za součást jediného 
skutečného celku.

Není nadále možné, aby priority a cíle programů Horizont 2020, Energie 2020, Life + 
a Erasmus a transevropské energetické, dopravní a telekomunikační sítě přikládaly 
zámořským regionům jen okrajový význam. Všechny tyto strategie a nástroje musí pomoci 
napravit nedostatečné začlenění nejvzdálenějších regionů do evropského prostoru a musí brát 
v úvahu skutečnost, že potenciál nejvzdálenějších regionů může Evropské unii významně 
pomoci při plnění cílů, které si vytkla. Evropská komise ani Evropská unie takto v uplynulých 
letech nejednaly a mají-li tedy tuto situaci změnit, musí překonat skutečnou propast a zcela 
převrátit svůj způsob myšlení.

V rámci společné zemědělské politiky, společné rybářské politiky, vnitřního trhu i pravidel, 
která je definují, je v budoucnu zapotřebí dospět k určitým aspektům a poté je nahradit jinými, 
aby se neustále zlepšovalo zohlednění zeměpisných, geoekonomických a klimatických 
zvláštností nejvzdálenějších regionů. V opačném případě nebudou SZP, SRP ani vnitřní trh 
s to umožnit nejvzdálenějším regionům trvalé a harmonické začlenění do evropského celku.

Není přípustné ani to, aby v rámci obchodní politiky, vnější politiky a rozvojové politiky Unie 
byly zámořské oblasti považovány za regiony, jejichž význam pro Unii je pouze druhořadý.
Zámořské oblasti zastupují Unii ve světě a jejich hospodářské zájmy nelze donekonečna 
obětovat ve prospěch kontinentálních představ, které jsou nejen sobecké, ale současně i zcela 
postrádají jakoukoliv geostrategickou a geoekonomickou vizi, přičemž specifičnost 
nejvzdálenějších regionů v nich není nijak zohledněna ani zastoupena. Přesto však existuje 
úzká souvislost mezi tím, že si Unie uvědomuje příležitost hrát významnou úlohu 
v celosvětovém měřítku, a pozorností, kterou věnuje svým nejvzdálenějším regionům 
a zámořským zemím a územím. Zjevný nezájem Unie o její nejvzdálenější regiony 
a zámořské země a území, který se projevuje v převážně většině unijních vnějších politik 
(obchodní, námořní, diplomatické a rozvojové), je nepřehlédnutelným důkazem toho, že Unie 
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podceňuje svůj vlastní globální a mezinárodní rozměr.

Vhodnou cestou k naplnění takovýchto vyhlídek pro Evropu i pro nejvzdálenější regiony je 
tedy vytváření a usnadňování synergií mezi strukturálními fondy určenými nejvzdálenějším 
regionům a veškerými ostatními unijními fondy, strategiemi a politikami. Další cestou 
k vyřešení těchto nových společných výzev je vytváření programů a nástrojů ad hoc, které 
nejvzdálenějším regionům umožní nalézt jejich místo a rozměr v Evropské unii, která se za 
všech okolností otevírá světu a která si je vědoma vlastních zeměpisných zvláštností, 
vlastních dějin i hybných sil svého růstu a vlivu. 

Shodneme-li se na tom, že nejvzdálenější regiony potřebují strategickou vizi, musí zvítězit 
pragmatický přístup, který nám usnadní odstranit z unijních politik veškerá omezení, 
překážky či bariéry a umožnit nejvzdálenějším regionům, aby se do nich v plné míře zapojily.

Není již namístě, abychom nejvzdálenější regiony v Evropě pouze hájili. Potřebují naši 
podporu na cestě k vlastnímu úspěchu.


