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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie optymalnego rozwijania potencjału regionów najbardziej oddalonych 
poprzez tworzenie synergii między funduszami strukturalnymi i innymi programami 
UE
(2013/2178(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w którym 
uznano szczególny status regionów najbardziej oddalonych,

– uwzględniając art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE dotyczący systemu pomocy państwa dla tych 
regionów,

– uwzględniając art. 174 i następne TFUE, ustanawiające jako cel spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną i definiujące strukturalne instrumenty finansowe służące osiągnięciu 
tego celu,

– uwzględniając wszystkie komunikaty Komisji Europejskiej w sprawie regionów najbardziej 
oddalonych, szczególnie komunikat z dnia 17 października 2008 r. zatytułowany „Regiony 
najbardziej oddalone atutem Europy” (COM(2008)0642),

– uwzględniając wszystkie rezolucje w sprawie regionów najbardziej oddalonych, szczególnie 
rezolucję z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie strategii w sprawie regionów najbardziej 
oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłość1,

– uwzględniając komunikat wyspy Reunion z dnia 7 lipca 2008 r. z konferencji „Unia 
Europejska i jej terytoria zamorskie: strategie przyjmowane w obliczu zmiany klimatu i utraty 
różnorodności biologicznej” oraz uwzględniając konkluzje Rady Unii Europejskiej z dnia 25 
czerwca 2009 r. dotyczące „Śródokresowej oceny wykonania unijnego planu działania na 
rzecz różnorodności biologicznej” i „W kierunku strategii Unii Europejskiej w sprawie 
egzotycznych gatunków inwazyjnych”,

– uwzględniając wspólną platformę z dnia 6 lipca 2010 r. przesłaną do przewodniczącego 
Komisji Europejskiej José Manuela Durão Barroso przez konferencję posłów do Parlamentu 
Europejskiego z regionów najbardziej oddalonych,

– uwzględniając wspólne memorandum Hiszpanii, Francji, Portugalii i regionów najbardziej 
oddalonych z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie odnowionej wizji europejskiej strategii w 
zakresie regionów najbardziej oddalonych,

– uwzględniając wspólny wkład regionów najbardziej oddalonych z dnia 28 stycznia 2011 r. 
dotyczący piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej,

– uwzględniając sprawozdanie dla komisarza Michela Barniera z dnia 12 października 2011 r. 
zatytułowane „Najbardziej oddalone regiony Europy a jednolity rynek:wpływ UE na świat”, 
przedstawione przez Pedra Solbesa Mirę,

                                               
1 Dz.U. C 279 E z 19.11.2009, s. 12.



PE524.718v01-00 4/14 PR\1011920PL.doc

PL

– uwzględniając „Pakt Wysp”, w którym pewna liczba wysp Unii Europejskiej uzgodniła 
przynajmniej 20% redukcję emisji CO2 na swoim terytorium i podjęła decyzję o 
przygotowaniu planu działania na rzecz zrównoważonej energii słonecznej, oraz 
uwzględniając oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie 
uznania Paktu Wysp za oficjalną inicjatywę europejską,

– uwzględniają rezolucję z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie roli polityki spójności w 
najbardziej oddalonych regionach Unii Europejskiej w kontekście strategii „Europa 2020”1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 20 czerwca 2012 r. zatytułowany „Najbardziej 
oddalone regiony Unii Europejskiej: w kierunku partnerstwa na rzecz inteligentnego, trwałego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2012)0287),

– uwzględniające sprawozdanie przygotowane przez posła Serge’a Letchimy’ego dla premiera 
Republiki Francuskiej, zatytułowane „Art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: 
wkład w stosowanie trybu odstępstw w służbie ogólnej koncepcji rozwoju regionów 
najbardziej oddalonych”,

– uwzględniając wszystkie deklaracje końcowe przyjęte podczas konferencji prezydentów 
najbardziej oddalonych regionów Unii Europejskiej oraz uwzględniając deklarację końcową 
przyjętą podczas 19. Konferencji Prezydentów najbardziej oddalonych regionów Unii 
Europejskiej, która miała miejsce w dniach 17 – 18 października 2013 r.,

– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A7–0000/2013),

A. mając na uwadze, że przedstawione przez Komisję Europejską w strategii z 2008 r. i 
komunikacie z 2012 r. atuty, zasoby i możliwości regionów najbardziej oddalonych wykazują 
zgodność z kluczowymi dla Unii Europejskiej dziedzinami w przedmiocie badań, innowacji i 
wzrostu, oraz mając na uwadze daleko niewystarczający, z wyjątkiem polityki spójności, 
polityki rolnej i polityki rybołówstwa, poziom ich wspierania i finansowania z funduszy i 
programów europejskich;

B. mając na uwadze, że w kontekście zadań, które UE wyznaczyła sobie w celu zrealizowania 
strategii „Europa 2020” na rzecz wzrostu, strategii „Horyzont 2020”, strategii „Enegia 2020”, 
programów LIFE+ i Natura 2000, transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych, 
transportowych i energetycznych, regiony najbardziej oddalone to obszary o szczególnej 
wartości, które mogą w sposób znaczący przyczynić się do sprostania tym wyzwaniom;

C. mając na uwadze, że z tego względu należy popierać inwestycje długoterminowe i promować 
innowacyjność regionów najbardziej oddalonych w celu trwałego wzmocnienia ich rozwoju 
gospodarczego i społecznego oraz zwiększenia szans powodzenia poszczególnych strategii 
unijnych;

D. mając na uwadze, że w kontekście realizacji tych strategii fundusze strukturalne i 
inwestycyjne przeznaczone dla regionów najbardziej oddalonych na cele związane z 
nadrabianiem zaległości w rozwoju gospodarczym i społecznym okażą się niewystarczające, 

                                               
1 Dz.U. C 258 E z 7.9.2013, s. 1.
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aby zapewnić tym regionom możliwość partycypowania w najważniejszych wyzwaniach Unii 
Europejskiej na miarę ich potencjału;

E. mając na uwadze, że art. 349 może być również użyty w celu zapewnienia regionom 
najbardziej oddalonym należnej im pozycji w poszczególnych programach UE stwarzających 
możliwość konkretnego rozwoju ich uznanego potencjału;

F. mając na uwadze, że regiony najbardziej oddalone są obszarami, które stwarzają doskonałą 
sposobność do czerpania ogólnounijnych korzyści w dziedzinach takich jak: różnorodność 
biologiczna, środowisko, przystosowanie do zmiany klimatu, obserwacja ekstremalnych 
zjawisk klimatycznych i zarządzanie takimi zjawiskami, działalność badawcza, innowacje, 
przestrzeń kosmiczna, astronautyka, oceanografia, gospodarka morska, wulkanologia, 
zdrowie, energie odnawialne, transport, telekomunikacja, zdolność do natychmiastowych 
interwencji humanitarnych w państwach trzecich oraz kultura;

G. mając na uwadze, że regiony najbardziej oddalone, jak również kraje i terytoria zamorskie 
położone są w basenach Morza Karaibskiego, Oceanu Indyjskiego, Oceanu Spokojnego, 
Arktycznego i Antarktycznego, oraz że dzięki nim Unia Europejska jest posiadaczem 
największego obszaru morskiego na świecie obejmującego 25 mln km2 wyłącznej strefy 
ekonomicznej i że ich geostrategiczne położenie wzmacnia pozycję UE na świecie, a co 
więcej charakteryzują się one wyjątkowością zasobów naturalnych, morskich i rybnych, 
stanowiących ponad 50% różnorodności biologicznej świata;

H. mając na uwadze, że regiony najbardziej oddalone oraz kraje i terytoria zamorskie znajdują 
się w wyjątkowej sytuacji i tworzą wspólną całość zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i 
poza nią; mając na uwadze, że Komisja Europejska powinna promować i wspierać zbliżanie 
regionów najbardziej oddalonych oraz krajów i terytoriów zamorskich poprzez wdrażanie 
wspólnych strategii politycznych;

I. mając na uwadze, że optymalizacja potencjałów regionów najbardziej oddalonych oraz 
krajów i terytoriów zamorskich wymaga osiągnięcia maksymalnego stopnia synergii między 
wszystkimi instrumentami, funduszami i programami unijnymi;

Nowe perspektywy dla regionów najbardziej oddalonych

1. wyraża przekonanie, że atuty, potencjał, zasoby i doświadczenia regionów najbardziej 
oddalonych stwarzają dodatkową szansę podjęcia wyzwań, które stoją przed Unią w
dziedzinie globalizacji, innowacyjności, wzrostu, spójności społecznej, problemów 
demograficznych, zmiany klimatu, energii, zrównoważonego zarządzania zasobami 
naturalnymi i różnorodnością biologiczną;

2. wyraża przekonanie, że pozbawienie regionów najbardziej oddalonych dostępu do 
poszczególnych funduszy unijnych działa, w sposób pośredni i w perspektywie długofalowej, 
na szkodę całej Unii;

3. popiera Komisję Europejską, która zamierza realizować politykę na rzecz wzmocnienia 
autonomii, konsolidacji gospodarczej i tworzenia stałych miejsc pracy w regionach 
najbardziej oddalonych poprzez wykorzystanie ich atutów oraz stosowanie praktycznych i 
pomysłowych środków w oparciu o art. 349 TFUE i instrumenty ad hoc przewidziane dla 
każdego z funduszy i programów, których cele mogą przekształcić rzeczywistość gospodarczą 
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tych regionów w atuty;

4. wzywa Komisję do utworzenia zbierającej się co dwa lata grupy kontaktowej spośród 
komisarzy europejskich i posłów do Parlamentu Europejskiego z regionów najbardziej 
oddalonych, która dokonywałaby oceny programów wdrażanych w tych regionach;

5. podkreśla, że regiony najbardziej oddalone oraz kraje i terytoria zamorskie są, z uwagi na 
oddalenie od kontynentu europejskiego, narzędziem oddziaływania Unii Europejskiej, która 
zyskuje świadomość swojego globalnego wymiaru i roli w świecie ulegającym głębokim 
przeobrażeniom;

6. jest przekonany o istnieniu ścisłej współzależności między świadomością roli, jaką Unia może 
odegrać w świecie, a uwagą poświęcaną regionom najbardziej oddalonym oraz krajom i 
terytoriom zamorskim; stwierdza, że lekceważenie lub niedocenianie przez Unię wagi i 
znaczenia, jakie dla przyszłości mają jej strategiczne wybory inwestycyjne w regionach 
najbardziej oddalonych oraz krajach i terytoriach zamorskich, wskazuje na niedoinwestowanie 
własnego międzynarodowego i globalnego wymiaru;

7. wzywa Komisję do zainicjowania ogólnej strategii dla „europejskich regionów zamorskich” i 
pierwszego wspólnego forum UE, regionów najbardziej oddalonych oraz krajów i terytoriów 
zamorskich.

Synergia z programem „Horyzont 2020”

8. uważa, że regiony najbardziej oddalone dysponują środkami umożliwiającymi osiągnięcie 
szczytowego poziomu badawczego i technologicznego w dziedzinach objętych celami 
programu „Horyzont 2020”, takich jak: przestrzeń kosmiczna, aeronautyka, biotechnologie, 
obserwacja zagrożeń naturalnych, badania morskie, różnorodność biologiczna, energie 
odnawialne, zdrowie, przystosowanie do zmiany klimatu i inteligentny transport;

9. przypomina, że wsparcie działalności badawczej, rozwoju technologicznego i innowacyjności 
jest pierwszym celem nowej polityki spójności; 

10. wyraża ubolewanie z powodu niewystarczającego wsparcia projektów regionów najbardziej 
oddalonych w kontekście programu ramowego na rzecz badań naukowych i rozwoju na lata 
2007 – 2013, co było przyczyną niskiego stopnia uczestnictwa i niewielkich sukcesów, jak 
również nieznacznej obecności regionów najbardziej oddalonych na forum europejskich sieci 
badawczych;

11. uważa, że aby w pełni zrealizować cele polityki spójności, strategii „Europa 2020” i 
„Horyzont 2020”, czego nie można dokonać jedynie w ramach EFRR, Komisja Europejska 
powinna ułatwić, zagwarantować i wesprzeć dostęp regionów najbardziej oddalonych do 
programu „Horyzont 2020” poprzez stworzenie specjalnych programów przyczyniających się 
do skuteczniejszego włączenia regionów najbardziej oddalonych do europejskich i 
międzynarodowych sieci badań naukowych i innowacji;

12. wzywa do uwydatnienia roli i strukturalnej rozbudowy uniwersytetów w regionach 
najbardziej oddalonych w celu zwiększenia, w interakcji z programem „Horyzont 2020”, 
europejskiego i międzynarodowego oddziaływania uniwersytetów w tych regionach, ich 
ośrodków badawczych, naukowców i studentów;
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13. zauważa, że wszystkie regiony najbardziej oddalone położone są na obszarach wulkanicznych 
i tropikalnych;

Synergia z rynkiem wewnętrznym

14. wzywa Komisję Europejską do uwzględnienia poszczególnych wniosków ze sprawozdania 
Pedra Solbesa Miry w celu zwiększenia integracji regionów najbardziej oddalonych z rynkiem 
wewnętrznym i pogłębienia ich rozwoju w obrębie tego rynku;

15. wzywa Komisję do skuteczniejszego egzekwowania w regionach najbardziej oddalonych 
przepisów dotyczących konkurencji w celu przeciwdziałania zjawiskom monopolowym i 
zawieraniu nielegalnych porozumień w tych regionach;

16. wzywa Komisję do zbadania problemu wysokiego kosztu życia w regionach najbardziej 
oddalonych;

Synergia z programem LIFE+ i strategią „Energia 2020”

17. uważa, że potencjał regionów najbardziej oddalonych w zakresie zarządzania różnorodnością 
biologiczną, ochrony i odnowy różnorodności biologicznej, przystosowania do zmiany 
klimatu oraz rozwoju energii odnawialnych może zostać zoptymalizowany i jednocześnie 
może wspomóc Unię w osiąganiu jej własnych celów w wyniku wytworzenia 
komplementarnych efektów synergii i cyrkulacji środków finansowych między polityką 
spójności, programem LIFE+ i strategią „Energia 2020”;

18. zauważa, że celem programu LIFE+ na lata 2014 – 2020 jest współfinansowanie 
innowacyjnych projektów w zakresie ochrony środowiska i walki ze zmianą klimatu; 
przypomina, że cele nr 5 i 6 nowej polityki spójności wzajemnie się uzupełniają i dlatego też 
program LIFE+ powinien zostać rzeczywiście udostępniony regionom najbardziej oddalonym;

19. wyraża ubolewanie, że wbrew opinii Parlamentu Europejskiego i konkluzjom Rady z dnia 25 
czerwca 2009 r. Komisja odmówiła przekształcenia działania przygotowawczego BEST w 
pełnowartościowy program przeznaczony dla regionów najbardziej oddalonych oraz krajów i 
terytoriów zamorskich;

20. wyraża ubolewanie, że podlegające ochronie siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt 
zamieszkujące francuskie regiony najbardziej oddalone nie zostały wymienione w załączniku 
I do dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i 
flory, co uniemożliwiło wykonanie postanowień dyrektywy we francuskich regionach 
najbardziej oddalonych i wykluczyło możliwość uczestnictwa tych regionów w sieciach i 
programach NATURA 2000;

21. wzywa Komisję do opracowania programu Natura 2000 przeznaczonego dla regionów 
najbardziej oddalonych w oparciu o art. 349 i dorobek działania przygotowawczego BEST;

22. wzywa Komisję do przygotowania strategii na rzecz rozwoju energii odnawialnych w 
regionach najbardziej oddalonych w celu uzyskania autonomii energetycznej i zrealizowania 
celów strategii „Energia 2020”;

Synergia z europejskimi programami dla młodzieży
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23. podkreśla, że cele nr 8, 9 i 10 nowej polityki spójności to: zatrudnienie, włączenie społeczne, 
walka z ubóstwem, edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe;

24. podkreśla, że regiony najbardziej oddalone należą do regionów europejskich o najwyższym 
wskaźniku bezrobocia wśród młodych ludzi; dlatego też wyraża zadowolenie z powodu 
możliwości zakwalifikowania regionów najbardziej oddalonych do programu „gwarancja dla 
młodych” i utworzenia „inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych osób”;

25. wyraża zaniepokojenie drenażem kompetencji, z którym borykają się regiony najbardziej 
oddalone, spowodowanym wysokimi wskaźnikami bezrobocia i niedostatkami dostępnych 
systemów nauczania, w sytuacji gdy wykształcona i wykwalifikowana siła robocza niezbędna 
jest do zapewnienia zrównoważonego rozwoju;

26. zauważa, że rozwój społeczeństwa wiedzy to cel nowego programu Erasmus; podkreśla, że 
osiągnięcie tego celu jest niezbędne, aby zrealizować strategię „Europa 2020”, która z wiedzy 
czyni główną siłę napędową gospodarki europejskiej; podkreśla więc konieczność stworzenia 
większej synergii między programem Erasmus i EFS w regionach najbardziej oddalonych w 
taki sposób, by doprowadzić do uaktywnienia zasobów ludzkich i lokalnej wiedzy będących 
bardzo skutecznymi czynnikami wzrostu;

27. popiera rozwój potencjału akademickiego regionów zamorskich i sektorów przewagi 
konkurencyjnej w celu zwiększenia atrakcyjności i oddziaływania uniwersytetów w regionach 
najbardziej oddalonych w Europie; popiera rozwój partnerstwa między uniwersytetami, jak 
również jego rozszerzenie na uczelnie z państw trzecich, z którymi regiony zamorskie 
utrzymują uprzywilejowane stosunki; domaga się również, by program ERASMUS przejął 
koszty transportu związane z programami wymiany między regionami najbardziej 
oddalonymi a UE;

Synergia z sieciami transeuropejskimi (transport, telekomunikacja, energia)

28. podkreśla konieczność rozwijania w regionach najbardziej oddalonych synergii między 
sieciami transeuropejskimi, instrumentem „Łącząc Europę”, programami Civitas, „Horyzont 
2020” oraz inwestycjami EFRR w dziedzinie transportu, telekomunikacji i energii;

29. wyraża uznanie dla przedstawionego przez Komisję zamiaru zintegrowania regionów 
najbardziej oddalonych z sieciami transeuropejskimi; 

30. ubolewa z powodu jednak niedostatecznego stopnia zaawansowania projektów autostrad 
morskich z racji przyznania priorytetu połączeniom krótkodystansowym, co wiąże się z 
dyskryminującym wykluczeniem regionów najbardziej oddalonych; 

31. uważa, że tworzenie obustronnych połączeń między Europą kontynentalną a regionami 
najbardziej oddalonymi w ramach sieci transeuropejskich jest rzeczą podstawowej wagi; 
uważa, że z powodu znaczenia gospodarki cyfrowej przepaść cyfrowa między regionami 
najbardziej oddalonymi a Europą stanowi przeszkodę dla rozwoju i konkurencyjności 
regionów najbardziej oddalonych; zauważa, że opóźnienie we wdrażaniu i modernizacji 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w regionach najbardziej oddalonych sprawia, że 
obok dystansu geograficznego istnieje również dystans cyfrowy; sugeruje intensyfikację 
rozwoju tych technologii poprzez rozbudowę i modernizację sieci, współdziałanie z EFRR i 
ułatwienie tym projektom dostępu do środków finansowych z EBI;
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Synergia z unijną polityką morską (WPRyb, EFMR)

32. przypomina, że regiony najbardziej oddalone oraz kraje i terytoria zamorskie nadają Unii 
Europejskiej status największej potęgi morskiej na świecie;

33. wzywa Komisję do szerszego uwzględnienia tego globalnego wymiaru morskiego, jak 
również znaczenia, jakie dla UE mają morza, oceany i „niebieski” wzrost, strategicznej 
pozycji zajmowanej przez regiony najbardziej oddalone i kraje i terytoria zamorskie, roli, jaką 
mogą one odegrać w zrównoważonej eksploatacji mórz, oceanów i stref przybrzeżnych, w 
zarządzaniu wodami morskimi na skalę globalną i w rozwoju gospodarki opartej na 
znajomości morza;

34. stwierdza brak synergii między polityką spójności a WPRyb, która nie uwzględnia jeszcze w 
wystarczającym stopniu rzeczywistości tych regionów; 

35. zwraca uwagę na zależność regionów najbardziej oddalonych od zasobów rybnych swoich 
wyłącznych stref ekonomicznych, które pod względem biologicznym odznaczają się wysokim 
stopniem delikatności; podkreśla konieczność zagwarantowania zrównoważonej eksploatacji 
zasobów w tych regionach; domaga się, by unijne porozumienia w sprawie połowów były 
negocjowane i zawierane również z uwzględnieniem długoterminowych interesów lokalnej 
ludności;

36. ubolewa, że nowa WPRyb nie przewiduje pomocy na cele związane z odnowieniem flot 
regionów najbardziej oddalonych;

Synergia ze wspólną polityką rolną

37. podkreśla, że rolnictwo to dynamiczny, dostarczający miejsc pracy sektor, który bierze udział 
w rozwijaniu działalności o wysokiej wartości dodanej; przypomina, że wzmocnienie MŚP w 
sektorze rolniczym jest trzecim celem nowej polityki spójności;

38. zaznacza, że rolnictwo regionów najbardziej oddalonych stawia czoła wyzwaniom związanym 
z dywersyfikacją i konkurencją ze strony krajów sąsiednich oraz nowym problemom w 
zakresie samowystarczalności żywnościowej i zrównoważonego rozwoju;

39. podkreśla, że Program szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich 
okazał się skuteczny i szczególnie dobrze przystosowany do realiów regionów najbardziej 
oddalonych;

40. wzywa do tworzenia synergii między polityką spójności a EFRROW w celu zagwarantowania 
zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi poprzez modernizację i rozbudowę 
systemów nawadniających;

41. wzywa Komisję do pobudzania endogennej produkcji rolnej i sprzedaży w obiegu lokalnym;

42. wyraża poparcie dla tworzenia chronionych i zastrzeżonych nazw pochodzenia oraz lokalnych 
oznaczeń w regionach najbardziej oddalonych;

Synergia z Europejskim Funduszem Rozwoju

43. ubolewa nad systematycznym brakiem powiązań między EFR a EFRR, również w dziedzinie 
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projektów współpracy transgranicznej i to pomimo jej podstawowego znaczenia dla osiągania 
celów, do których dążą te fundusze;

44. wzywa Komisję do zainicjowania konsultacji między państwami członkowskimi UE, 
regionami najbardziej oddalonymi, krajami i terytoriami zamorskimi oraz państwami AKP w 
celu rozszerzenia dialogu i ułatwienia integracji regionów najbardziej oddalonych z ich 
basenami geograficznymi;

Synergia z unijną polityką zewnętrzną

45. wzywa Komisję Europejską do szerszego uwzględnienia pozycji geostrategicznej regionów 
najbardziej oddalonych oraz krajów i terytoriów zamorskich ze względu na usytuowanie tych 
regionów w sąsiedztwie wielu kontynentów; 

46. wzywa Komisję do sfinalizowania prac nad planem działania na rzecz szerszego sąsiedztwa, 
które trwają od 1999 r.; 

47. wzywa Komisję do zwrócenia większej uwagi na wpływ porozumień handlowych zawartych 
z państwami trzecimi na gospodarki regionów najbardziej oddalonych;

48. ubolewa, że porozumienia zawarte z krajami Ameryki Łacińskiej i państwami AKP nie 
uwzględniły interesów regionów najbardziej oddalonych i że przed negocjacjami w sprawie 
tych porozumień nie sporządzono żadnej oceny skutków;

49. wzywa Komisję Europejską do podejmowania, w ramach porozumień handlowych 
zawieranych z państwami AKP sąsiadującymi z regionami najbardziej oddalonymi, 
systematycznych negocjacji w sprawie specjalnego rozdziału dotyczącego utworzenia 
wyłącznego rynku regionów najbardziej oddalonych i AKP w celu ściślejszego zintegrowania 
regionów najbardziej oddalonych z ich środowiskiem geograficznym;

50. przypomina o znaczeniu regionów najbardziej oddalonych oraz krajów i terytoriów 
zamorskich dla unijnych możliwości podejmowania i prowadzenia akcji humanitarnych w 
czasie katastrof naturalnych; wzywa zatem do utworzenia europejskich sił obrony cywilnej;

Synergia z programami na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

51. podkreśla, że regiony zamorskie borykają się z poważnym problemem wykluczenia 
społecznego, ubóstwa i przemocy; przypomina, że promocja włączenia społecznego, walka z 
ubóstwem i z wszelkimi przejawami dyskryminacji jest celem nr 9 nowej polityki spójności, 
oraz że wsparcie najuboższej ludności ma w EFRR status priorytetu inwestycyjnego;  

52. wyraża zadowolenie z powodu przyjęcia FEAD i domaga się jego szczególnie efektywnego 
wykorzystania w regionach najbardziej oddalonych;

53. zaznacza, że regiony najbardziej oddalone stoją przed problemem zwiększonego 
zapotrzebowania mieszkaniowego z powodu wysokiego wzrostu demograficznego na tych 
obszarach; wzywa do ustanowienia ram inwestycyjnych dla mieszkań socjalnych i stworzenia 
specjalnych przepisów, które umożliwią wspieranie inwestycji w mieszkania socjalne ze 
środków pomocy państwa w regionach najbardziej oddalonych;

Synergia z programem COSME i instrumentem mikrofinansowym Progress
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54. zauważa, że środowisko regionów najbardziej oddalonych cechuje się silną konkurencją w 
dziedzinie przemysłu, szczególnie z powodu niskiego kosztu siły roboczej i obfitego 
występowania surowców w krajach sąsiednich; przypomina, że zwiększenie konkurencyjności 
MŚP oraz promocja stałego zatrudnienia wysokiej jakości to cele nr 3 i 8 nowej polityki 
spójności;

55. zaznacza, że mikroprzedsiębiorstwa oraz MŚP z regionów zamorskich, które mimo kryzysu 
powstają w znacznym tempie, muszą zmagać się z utrudnieniami w dostępie do środków 
finansowych, co zagraża ich rozwojowi i trwałości;

56. w tym kontekście wyraża zadowolenie z powodu celów przyszłego programu COSME, który 
wesprze europejskie MŚP, szczególnie w kwestiach związanych z finansowaniem i podbojem 
nowych rynków; z zadowoleniem przyjmuje kontynuację instrumentu mikrofinansowego 
Progress; wzywa Komisję do zagwarantowania wdrożenia tych programów w regionach 
najbardziej oddalonych;

57. podkreśla, że rozwój gospodarczy każdego regionu najbardziej oddalonego powinien być 
dostosowany do jego możliwości; zauważa na przykład, że niedostatek środków w zakresie 
przetwarzania odpadów oznacza duże możliwości rozwoju zarówno w dziedzinie 
zatrudnienia, jak i środowiska;

58. wyraża zadowolenie z powodu rozpoczęcia konsultacji społecznych zatytułowanych „Zielony 
plan działań dla MŚP”; wzywa zatem Komisję do umieszczenia problematyki i kompetencji 
MŚP z regionów najbardziej oddalonych w swoich przyszłych wnioskach;

59. podkreśla, że turystyka jest jedną z sił napędowych gospodarki regionów zamorskich; z tego
względu uważa, że w celu zdywersyfikowania i poszerzenia oferty turystycznej regionów 
najbardziej oddalonych należy dokonać rozbudowy i renowacji nieruchomości hotelowych w 
tych regionach przy pomocy połączonych środków EFRR i programu COSME;

60. sugeruje uproszczenie polityki wizowej dla państw członkowskich UE i niektórych państw 
trzecich w celu ułatwienia turystyki i promowania turystyki wielokierunkowej między 
regionami najbardziej oddalonymi i sąsiednimi krajami;

Synergia z programem „Kreatywna Europa”

61. zauważa, że regiony najbardziej oddalone charakteryzują się wysokim stopniem 
wielokulturowości i że środowisko kulturalne tych regionów musi mieć możliwość 
inspirowania środowiska kulturalnego w Europie, jak również czerpania z niego inspiracji; 
wzywa Komisję Europejską do umożliwienia projektom z regionów najbardziej oddalonych 
udziału w programie „Kreatywna Europa”;

62. wzywa Komisję Europejską do zdefiniowania strategii na rzecz rozwoju i oddziaływania 
zamorskiego dziedzictwa kulturowego inspirowanej programem Euromed Heritage IV;

63. zobowiązuje swoją przewodniczącą do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.
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UZASADNIENIE

Do chwili obecnej historia strategii politycznych, które łączyły Unię Europejską i regiony 
najbardziej oddalone, tworzyła się wokół wdrażania centralnej i podstawowej polityki 
solidarności za pośrednictwem instrumentów polityki spójności i wsparcia dla rolnictwa oraz 
rybołówstwa. 

Niniejsze sprawozdanie ma na celu przedstawienie propozycji, które wykroczą poza obecne, 
niekiedy wyczerpane, wizje i zmienią podejście tak, by polityka inwestycyjna w regionach 
najbardziej oddalonych otworzyła się na nowe dziedziny i umożliwiła zrównoważony rozwój 
tych regionów. Powinno nas to zobligować do wyprowadzenia regionów najbardziej 
oddalonych z zamkniętego i wyłącznego kręgu polityk regionalnych i rolnych w celu ich 
optymalnej integracji i wykorzystania wszystkich europejskich strategii politycznych w jak 
najlepszy sposób. 

Wsparcie, jakiego Unia Europejska udziela regionom najbardziej oddalonym, nie jest 
zwykłym wyrazem solidarności europejskiej w praktyce – działa ono na korzyść całej Unii 
Europejskiego w procesie realizacji jej własnych celów związanych ze wzrostem, wpływami 
na świecie i udziałem w rozwiązywaniu najważniejszych planetarnych problemów. Dzięki 
temu Unia Europejska jest za sprawą swoich regionów najbardziej oddalonych silniejsza i 
łatwiej może osiągać cele związane z wyzwaniami, takimi jak dialog z państwami AKP, 
walka ze zmianą klimatu, ochrona różnorodności biologicznej i raf koralowych, zdrowie, 
zachowanie języków regionalnych, różnorodność kulturowa. Regiony zamorskie należące do 
Hiszpanii, Portugalii i Francji niosą bowiem ze sobą wyzwania i ambicje Unii Europejskiej, 
która preferuje otwartość i zwraca się w kierunku świata, oceanów, badań naukowych, 
środowiska i doskonałości.

Inwestycje w regiony najbardziej oddalone, przy zachowaniu świadomości zarówno ich 
wkładu, jak i pozycji, to inwestycje w przyszłość Unii Europejskiej, która wyjdzie naprzeciw 
planetarnym wyzwaniom. W czasie gdy Unia Europejska przechodzi kryzys, który każe 
obawiać się jej wycofania i zamknięcia na świat, należy koniecznie porzucić myślenie typu 
„ile to kosztuje?” i tym sposobem doprowadzić do uwzględnienia zasadniczego wkładu 
regionów najbardziej oddalonych w globalne ambicje kontynentu europejskiego. Właśnie taką 
drogę, pozbawioną wszelkich mizerabilistycznych zapatrywań, Komisja i Unia Europejska 
powinny dziś obrać.

Musimy jednak zauważyć, że ci, którzy pracują na rzecz Unii Europejskiej i którzy 
reprezentują ją jako całość, nazbyt często zapominają o jej najdalszych zakątkach. Nierzadko 
na stronach Komisji Europejskiej i powiązanych z nią agencji można znaleźć mapy, na 
których regiony najbardziej oddalone nie pojawiają się, oraz dokumenty techniczne dotyczące 
rejonów złożonych z państw trzecich, takich jak Karaiby, Ameryka Łacińska, Ocean Indyjski, 
Afryka Północno-Zachodnia, w których nawet nie wspomniano o obecności Unii Europejskiej 
za pośrednictwem jej regionów najbardziej oddalonych. Nazbyt często zdarza się również, że 
regiony najbardziej oddalone są niemal celowo odsuwane od najważniejszych projektów, 
które mają doprowadzić do strukturalnego i materialnego scalenia Unii i jej części. Nazbyt 
często bardzo odległe położenie geograficzne wiąże się z niewielką uwagą, jaką Unia 
Europejska poświęca regionom najbardziej oddalonym.
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Jeżeli Unia Europejska chce być projektem o charakterze integracyjnym, to regiony 
najbardziej oddalone nie mogą być dłużej zaniedbywane i traktowane jak obciążenie przez 
tych, którzy decydują o jej przyszłości. 

Jeżeli ogromna odległość stanowi dla regionów najbardziej oddalonych utrudnienie, to dla 
Unii Europejskiej, wręcz przeciwnie, jest atutem.

Art. 349 TFUE uznaje trudności i szczególne uwarunkowania regionów najbardziej 
oddalonych, ponieważ te trudności i te uwarunkowania są namacalne i rzeczywiste. 
Szczególne i właściwe traktowanie regionów najbardziej oddalonych nie oznacza w tym 
przypadku stosowania przywilejów, mówimy bowiem o podejściu integracyjnym, jedynym 
które może zapewnić pełną i zrównoważoną integrację tych regionów z Unią. Dążenie do 
integracji regionów najbardziej oddalonych i niezastanawianie się nad tym, co w ich 
przypadku powinno zostać przyjęte na odmiennych zasadach, jest równoznaczne z 
przyczynianiem się do utrwalania i umacniania w perspektywie długofalowej ich 
niekorzystnej sytuacji wynikającej ze skrajnie odległego w stosunku do kontynentu 
europejskiego położenia. W ostatecznym rozrachunku takie postępowanie przekłada się na ich 
trwałe wykluczenie z Unii Europejskiej. Jeżeli europejskie regiony zamorskie są najbardziej 
oddalone od kontynentu, to kontynent europejski również jest najbardziej oddalonym 
obszarem z punktu widzenia europejskich regionów zamorskich.

Mówimy więc o prawdziwej zmianie, która od 2014 r. musi znaleźć praktyczny wyraz. Nie 
chodzi już tylko o podziwianie lub rozpoznanie atutów i szans, które regiony zamorskie dają 
Europie, lecz o konkretne urzeczywistnienie tych atutów i szans, które stanowią również o 
wspólnej przyszłości Europy – Europy, która rozwój regionów zamorskich traktuje jako część 
własnych wizji i właściwych sobie perspektyw. Z tej przyczyny potrzebujemy koncepcji 
europejskich regionów zamorskich, dzięki której regiony najbardziej oddalone oraz kraje i 
terytoria zamorskie będą traktowane jak uczestnicy tej samej rzeczywistości.

Regiony zamorskie nie mogą być dłużej marginalizowane w celach i priorytetach 
przedsięwzięć takich jak „Horyzont 2020”, „Energia 2020”, Life+, Erasmus oraz 
transeuropejskie sieci energetyczne, transportowe i telekomunikacyjne. Wszystkie te strategie 
i instrumenty muszą doprowadzić do uzupełnienia braków integracji regionów najbardziej 
oddalonych z Europą, jak również uwzględnienia potencjału tych regionów, który może 
znacząco wspomóc Unię w osiąganiu wyznaczonych celów. W ostatnich latach ani Komisja 
Europejska ani Unia Europejska nie zajmowały się tymi zagadnieniami, mamy więc w tej 
dziedzinie ogromne zaległości do nadrobienia i aby tę sytuację zmienić, potrzebujemy 
znacznego wysiłku wyobraźni.

Wspólna polityka rolna, wspólna polityka rybołówstwa, rynek wewnętrzny i zasady, które 
nim kierują, muszą w przyszłości stale dążyć do szerszego uwzględniania szczególnych 
uwarunkowań geograficznych, geoekonomicznych i klimatycznych regionów najbardziej 
oddalonych – w niektórych aspektach należy ten stan rzeczy osiągnąć, a w innych 
kontynuować. Bez tego ani WPR, ani WPRyb, ani rynek wewnętrzny nie stworzą możliwości 
trwałej i harmonijnej integracji regionów najbardziej oddalonych z całą Europą.

Regiony zamorskie nie mogą być również traktowane jako obszary o mniejszym znaczeniu 
dla unijnej polityki handlowej, zewnętrznej i rozwojowej. Stanowią one przedłużenie Unii w 
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świecie – nie można nieustannie poświęcać ich interesów ekonomicznych w imię 
kontynentalnych racji, które nie tylko są egoistyczne, lecz co gorsza pozbawione 
jakiejkolwiek wizji geostrategicznej i geoekonomicznej, a co więcej nie uwzględniają ani nie 
zawierają matrycy regionów najbardziej oddalonych. Istnieją jednak ścisłe współzależności 
między świadomością roli, jaką Unia może odegrać w świecie, a uwagą, jaką poświęca ona 
regionom najbardziej oddalonym oraz krajom i terytoriom zamorskim. Oczywisty brak 
zainteresowania, jaki Unia okazuje swoim regionom najbardziej oddalonym oraz krajom i 
terytoriom zamorskim w kontekście większej części polityki zagranicznej (handlowej, 
morskiej, dyplomatycznej i rozwojowej) jest wyraźną oznaką tego, że Unia nie inwestuje 
dostatecznie w swój własny globalny i międzynarodowy wymiar.

Tak więc to dzięki tworzeniu i umożliwianiu synergii między funduszami strukturalnymi 
przeznaczonymi dla regionów najbardziej oddalonych i wszystkimi innymi funduszami, 
strategiami i politykami unijnymi można doprowadzić do urzeczywistnienia się perspektyw 
Unii i regionów najbardziej oddalonych. Podjęcie nowych wspólnych wyzwań stanie się 
możliwe również dzięki stworzeniu programów i narzędzi ad hoc umożliwiających regionom 
najbardziej oddalonym zajęcie należnego im miejsca i pozycji w Unii Europejskiej, która 
szeroko otworzy się na świat i zyska świadomość własnej geografii, historii, czynników 
wzrostu i wpływu.

Jeżeli istnieje możliwość powszechnej zgody w kwestii strategicznej wizji, którą można 
zastosować w przypadku regionów najbardziej oddalonych, to w dniu dzisiejszym ważne jest, 
by przewagę zyskało pragmatyczne podejście usuwające ze wszystkich rodzajów polityki 
unijnej wszelkie przeszkody, trudności i niedogodności tak, by regiony te mogły w pełni 
uczestniczyć w tej polityce.

Nie powinniśmy dłużej zajmować się jedynie obroną regionów najbardziej oddalonych w 
Europie, ale przede wszystkim dbać o ich promocję i o to, co przynosi im korzyść.


