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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o maximalizovaní rozvoja potenciálu najvzdialenejších regiónov vytvorením súčinnosti 
medzi štrukturálnymi fondmi a inými programami EÚ
(2013/2178(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), ktorým sa uznáva 
osobitný štatút najvzdialenejších regiónov,

– so zreteľom na článok 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ o schéme štátnej pomoci pre tieto regióny,

– so zreteľom na článok 174 a nasledovné články ZFEÚ, v ktorých sa stanovuje cieľ 
hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a v ktorých sa vymedzujú štrukturálne finančné 
nástroje na jej dosiahnutie,

– so zreteľom na všetky oznámenia Európskej komisie týkajúce sa najvzdialenejších regiónov 
a najmä na oznámenie zo 17. októbra 2008 s názvom Najvzdialenejšie regióny: prínos pre 
Európu (COM(2008)0642),

– so zreteľom na všetky uznesenia týkajúce sa najvzdialenejších regiónov a najmä na uznesenie 
z 20. mája 2008 o stratégii pre najvzdialenejšie regióny: výsledky a vyhliadky1,

– so zreteľom na správu ostrova Réunion zo 7. júla 2008 z konferencie „Európska únia a jej 
zámorské územia: stratégie boja proti zmenám klímy a strate biodiverzity“ a so zreteľom na 
závery zasadnutia Rady Európskej únie z 25. júna 2009 o priebežnom hodnotení vykonávania 
akčného plánu EÚ pre biodiverzitu a stratégii EÚ v oblasti invazívnych cudzích druhov,

– so zreteľom na spoločnú platformu zo 6. júla 2010 adresovanú predsedovi Európskej komisie 
Josému Manuelovi Durãovi Barrosovi od Konferencie európskych poslancov 
najvzdialenejších regiónov v Európskom parlamente,

– so zreteľom na spoločné memorandum Španielska, Francúzska, Portugalska 
a najvzdialenejších regiónov zo 7. mája 2010 o obnovenej vízii európskej stratégie voči 
najvzdialenejším regiónom,

– so zreteľom na spoločný príspevok najvzdialenejších regiónov z 28. januára 2011 o piatej 
správe o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti,

– so zreteľom na správu určenú členovi Európskej komisie Michelovi Barnierovi o pozícii 
najvzdialenejších európskych regiónov na jednotnom trhu a vplyve EÚ vo svete z 12. októbra 
2011, ktorú predložil Pedro Solbes Mira,

– so zreteľom na Pakt ostrovov, v ktorom sa niektoré ostrovy Európskej únie dohodli na znížení 
emisií CO2 na svojom území aspoň o 20 % a na vypracovaní akčného plánu pre udržateľnú 
ostrovnú energiu, a so zreteľom na vyhlásenie Európskeho parlamentu z 19. januára 2012 
o vytvorení Paktu ostrovov ako oficiálnej európskej iniciatívy,

– so zreteľom na uznesenie z 18. apríla 2012 o úlohe politiky súdržnosti v najvzdialenejších 

                                               
1 Ú. v. EÚ C 279 E, 19.11.2009, s. 12.
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regiónoch Európskej únie v súvislosti so stratégiou Európa 20201,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. júna 2012 s názvom Najvzdialenejšie regióny 
Európskej únie: smerom k zabezpečeniu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu 
(COM(2012)0287),

– so zreteľom na správu, ktorú vypracoval poslanec Serge Letchimy pre predsedu vlády 
Francúzskej republiky, s názvom Článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie: príspevok 
k uplatňovaniu výnimočného rámca v službách globálneho projektu rozvoja najvzdialenejších 
regiónov,

– so zreteľom na všetky záverečné vyhlásenia Konferencie predsedov najvzdialenejších 
regiónov Európskej únie a so zreteľom na záverečné vyhlásenie 19. konferencie predsedov 
najvzdialenejších regiónov Európskej únie zo 17. a 18. októbra 2013,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A7-0000/2013),

A. keďže prednosti, zdroje a potenciál najvzdialenejších regiónov, ktoré Európska komisia 
uznala vo svojej stratégii z roku 2008 a vo svojom oznámení z roku 2012, pokrývajú kľúčové 
oblasti EÚ, pokiaľ ide o výskum, inovácie a rast, a sú, s výnimkou politiky súdržnosti, 
poľnohospodárskej politiky a politiky rybného hospodárstva, nedostatočne podporované 
a financované z európskych fondov a programov; 

B. keďže so zreteľom na ciele, ktoré si EÚ stanovila v snahe realizovať stratégiu Európskej únie 
pre rast – Európa 2020, stratégiu Horizont 2020, stratégiu Energia 2020, programy LIFE+ 
a Natura 2000 a transeurópske telekomunikačné, dopravné a energetické siete, sú 
najvzdialenejšie regióny oblasťami excelentnosti, ktoré môžu významným spôsobom prispieť 
k realizácii týchto výziev;

C. keďže v tejto súvislosti je dôležité podporovať dlhodobé investície a inovačné kapacity 
najvzdialenejších regiónov s cieľom udržateľne posilniť ich hospodársky a sociálny rozvoj 
a zvýšiť šance na úspech jednotlivých stratégií Únie;

D. keďže štrukturálne a investičné fondy pre najvzdialenejšie regióny zamerané na vyrovnávanie 
rozdielov ich hospodárskeho a sociálneho rozvoja nebudú, v súvislosti s realizovaním týchto 
stratégií, stačiť najvzdialenejším regiónom, aby pri účasti na realizácii veľkých výziev 
Európskej únie naplno využili svoj potenciál;

E. keďže aj článok 349 možno použiť na to, aby boli najvzdialenejšie regióny schopné nájsť 
svoje miesto, ktoré by im malo patriť v rôznych programoch EÚ umožňujúcich konkrétne 
rozvinúť ich uznaný potenciál; 

F. keďže najvzdialenejšie regióny môžu predstavovať územia excelentnosti s významom pre 
celú Úniu v oblastiach ako: biodiverzita, ochrana životného prostredia, prispôsobovanie sa 
zmene klímy, manažment a sledovanie extrémnych klimatických javov, výskum, inovácie, 
vesmír, letectvo, oceány, námorné riadenie, vulkanológia, zdravotníctvo, obnoviteľné zdroje 
energie, doprava, telekomunikácie, schopnosť núdzových humanitárnych zásahov v tretích 
krajinách a kultúra;

                                               
1 Ú. v. EÚ C 258 E, 7.9.2013, s. 1.
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G. keďže najvzdialenejšie regióny a zámorské krajiny a územia sa nachádzajú v prímorských 
oblastiach Karibských ostrovov, Indického oceánu, Atlantického oceánu, Tichého oceánu, 
Arktídy a Antarktídy, ktoré samotné dávajú EÚ štatút najväčšieho námorného priestoru na 
svete s 25 miliónmi km2 výhradných hospodárskych zón, keďže ich strategická poloha 
prispieva ku globálnemu rozmeru EÚ a keďže sa vyznačujú výnimočnými prírodnými, 
morskými a rybolovnými zdrojmi, ktoré predstavujú viac ako 50 % svetovej biodiverzity;

H. keďže najvzdialenejšie regióny a zámorské krajiny a územia predstavujú jedinečnú situáciu 
a tvoria spoločný celok v rámci EÚ, ako aj mimo nej; keďže približovanie sa 
najvzdialenejších regiónov a zámorských krajín a území musí presadzovať a podporovať 
Európska komisia a to najmä prostredníctvom spoločných politík;

I. keďže maximalizovanie potenciálu najvzdialenejších regiónov a zámorským krajín a území 
vyzýva na vytvorenie maximálnej súčinnosti všetkých nástrojov, fondov a programov Únie;

Nové vyhliadky pre najvzdialenejšie regióny

1. je presvedčený, že prednosti, potenciál, zdroje a skúsenosti najvzdialenejších regiónov sú 
ďalšou nádejou pre Úniu pri riešení výziev, ktorým čelí v oblasti globalizácie, inovácií, rastu, 
sociálnej súdržnosti, demografického tlaku, zmeny klímy, energetiky, udržateľného riadenia 
svojich prírodných zdrojov a biodiverzity;

2. je presvedčený, že nedostatočný prístup najvzdialenejších regiónov k rôznym fondom Únie je 
nepriamo a dlhodobo na úkor celej Únie;

3. podporuje zámer Európskej komisie zaviesť politické opatrenia, ktoré posilnia sebestačnosť, 
hospodársku konsolidáciu a vytváranie udržateľných pracovných miest v najvzdialenejších 
regiónoch za pomoci ich predností a konkrétnych a dômyselných opatrení opierajúcich sa 
o článok 349 ZFEÚ a ad hoc nástroje pre každý z fondov a programov vzťahujúcich sa 
na ciele, ktoré sú schopné premeniť prednosti najvzdialenejších regiónov na hospodársku 
realitu;

4. žiada Komisiu, aby vytvorila dvojročnú kontaktnú skupinu tvorenú jednotlivými európskymi 
komisármi a zvolenými poslancami z najvzdialenejších regiónov v Európskom parlamente, 
ktorá bude hodnotiť programy realizované pre najvzdialenejšie regióny;

5. zdôrazňuje, že najvzdialenejšie regióny spolu so zámorskými krajinami a územiami sú pre 
svoju vzdialenosť od európskeho kontinentu faktormi vplyvu Európskej únie uvedomujúcej si 
svoj globálny rozmer a svoju úlohu vo svete, ktorý prechádza významnými zmenami;

6. je presvedčený o úzkom vzťahu medzi uvedomovaním si globálneho rozmeru Únie 
a pozornosťou, ktorú Únia venuje svojim najvzdialenejším regiónom a zámorským krajinám 
a územiam; je presvedčený, že znevažovanie alebo podceňovanie váhy a budúceho dosahu 
strategických investičných rozhodnutí v najvzdialenejších regiónoch a v zámorských 
krajinách a územiach zo strany Únie je znakom nedostatočného investovania Úniou do 
vlastného globálneho a medzinárodného rozmeru;

7. vyzýva Komisiu, aby iniciovala celosvetovú stratégiu pre európske zámorské územia a prvé 
spoločné fórum EÚ, najvzdialenejších regiónov a zámorských krajín a území;

Súčinnosť s programom Horizont 2020
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8. domnieva sa, že najvzdialenejšie regióny majú schopnosť byť na špici vo výskume 
a technológiách v oblastiach, na ktoré sa zameriava program Horizont 2020, ako napr. vesmír, 
letectvo, biotechnológie, pozorovanie prírodných rizík, morský výskum, biodiverzita, 
obnoviteľné zdroje energie, zdravotníctvo, prispôsobovanie sa zmene klímy a inteligentné 
dopravné riešenia;

9. pripomína, že hlavným cieľom novej politiky súdržnosti je posilňovanie výskumu, 
technického rozvoja a inovácií;

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že najvzdialenejšie regióny neboli dostatočne podporené 
rámcovým programom pre výskum a vývoj na obdobie 2007 – 2013, čo malo za následok 
nízku účasť a nízku mieru úspešnosti, ako aj nižšiu účasť najvzdialenejších regiónov 
v európskych výskumných sieťach;

11. domnieva sa, že Európska komisia by mala v záujme plnohodnotného dosiahnutia cieľov 
politiky súdržnosti, stratégií Európa 2020 a Horizont 2020, na čo samotný EFRR stačiť 
nemôže, uľahčiť, garantovať a podporiť prístup najvzdialenejších regiónov k programu 
Horizont 2020 vytváraním špecializovaných programov, ktoré môžu prispieť k lepšiemu 
začleneniu týchto regiónov do európskych a medzinárodných sietí pre výskum a inovácie;

12. vyzýva na zlepšenie a štrukturálny rozvoj univerzít z najvzdialenejších regiónov s cieľom 
prispieť, v súčinnosti s programom Horizont 2020, k zvýšeniu ich vplyvu, ako aj vplyvu ich 
výskumných stredísk, výskumných pracovníkov a študentov na európskej aj medzinárodnej 
úrovni;

13. poznamenáva, že všetky najvzdialenejšie regióny sú tvorené vulkanickými a tropickými 
oblasťami;

Súčinnosť s vnútorným trhom

14. žiada Európsku komisiu, aby sa inšpirovala jednotlivými závermi správy Pedra Solbesa 
s cieľom zvýšiť mieru začlenenia a rozvoja najvzdialenejších regiónov v rámci vnútorného 
trhu;

15. žiada Komisiu, aby v najvzdialenejších regiónoch zabezpečila lepšie dodržiavania ustanovení 
v oblasti hospodárskej súťaže s cieľom predchádzať vzniku monopolov a kartelových dohôd
v najvzdialenejších regiónoch;

16. žiada Komisiu, aby sa zaoberala problémom vysokých životných nákladov 
v najvzdialenejších regiónoch;

Súčinnosť s programom LIFE+ a stratégiou Energia 2020

17. domnieva sa, že potenciál najvzdialenejších regiónov pri riadení, ochrane a obnove 
biodiverzity, prispôsobovaní sa zmene klímy a rozvoji obnoviteľných zdrojov energie možno 
zlepšiť za súčasnej pomoci Únii pri dosahovaní jej vlastných cieľov vytváraním súčinnosti 
a doplnkového financovania medzi politikou súdržnosti, programom LIFE+ a stratégiou 
Energia 2020;

18. poznamenáva, že cieľom programu LIFE+ na obdobie 2014 – 2020 je spolufinancovanie 
inovatívnych projektov so zameraním na ochranu životného prostredia a boj proti zmene 
klímy; pripomína, že ciele 5 a 6 novej politiky súdržnosti sa navzájom dopĺňajú, a preto je 
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nevyhnutné, aby sa program LIFE+ skutočne otvoril pre najvzdialenejšie regióny;

19. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia, v rozpore so stanoviskom Európskeho 
parlamentu a závermi Rady z 25. júna 2009, odmietla premenu prípravnej akcie BEST na 
skutočný program určený pre najvzdialenejšie regióny a zámorské krajiny a územia;

20. vyjadruje poľutovanie nad tým, že biotopy a živočíšne a rastlinné druhy, ktoré majú byť 
predmetom ochrany vo francúzskych najvzdialenejších regiónoch, neboli zapísané do prílohy 
I k smernici 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov 
a rastlín, čo znemožňuje uplatňovanie tejto smernice vo francúzskych najvzdialenejších 
regiónoch a vylučuje účasť francúzskych najvzdialenejších regiónov na sústave a programe 
Natura 2000;

21. žiada Komisiu, aby vypracovala osobitný program Natura 2000 pre najvzdialenejšie regióny 
s využitím článku 349 ZFEÚ a výsledkov prípravnej akcie BEST;

22. žiada Komisiu, aby vypracovala stratégiu pre rozvoj obnoviteľných zdrojov energie 
v najvzdialenejších regiónoch s cieľom dosiahnuť energetickú sebestačnosť a ciele stratégie 
Energia 2020;

Súčinnosť s európskymi programami pre mládež

23. zdôrazňuje, že ciele 8, 9 a 10 novej politiky súdržnosti sú zamestnanosť, sociálne začlenenie, 
boj proti chudobe, výchova, vzdelávanie a odborná príprava;

24. zdôrazňuje, že najvzdialenejšie regióny patria medzi európske regióny s najvyššou mierou 
nezamestnanosti mladých ľudí; v tejto súvislosti víta oprávnenosť najvzdialenejších regiónov 
využívať program záruky pre mladých ľudí a vznik iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí;

25. je znepokojený významným odlivom kvalifikovaných pracovných síl, ktorému musia čeliť 
najvzdialenejšie regióny pre vysokú nezamestnanosť a nedostatočnú ponuku vzdelávania, 
pričom vzdelaná a kvalifikovaná pracovná sila má zásadný význam pre udržateľný rast;

26. poznamenáva, že nový program Erasmus má za cieľ rozvoj znalostnej spoločnosti; 
zdôrazňuje, že dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné na plnenie stratégie Európa 2020, ktorá 
považuje vedomosti za hlavnú hybnú silu európskeho hospodárstva; tvrdí, že je potrebné 
vytvoriť väčšiu súčinnosť medzi programom Erasmus a ESF v najvzdialenejších regiónoch 
s cieľom zvýšiť dynamiku ľudských zdrojov a miestneho know-how, ktoré sú hybnou silou 
rastu;

27. podporuje rozvoj akademických kapacít zámorských regiónov a nových odvetví excelentnosti 
s cieľom zvýšiť príťažlivosť a vplyv univerzít z najvzdialenejších regiónov v Európe; 
podporuje rozvoj medziuniverzitných partnerstiev ich rozširovaním aj na univerzity z tretích 
krajín, s ktorými zámorské regióny udržiavajú úzke vzťahy; požaduje tiež, aby sa z programu 
Erasmus hradili aj náklady na dopravu spojené s výmennými programami medzi 
najvzdialenejšími regiónmi a EÚ;

Súčinnosť s transeurópskymi sieťami (doprava, telekomunikácie, energetika)

28. zdôrazňuje, že v najvzdialenejších regiónoch je potrebné rozvíjať súčinnosť medzi 
transeurópskymi sieťami, Nástrojom na prepojenie Európy, programami Civitas, Horizont 
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2020 a investíciami EFRR, ktoré sa týkajú dopravy, telekomunikácií a energetiky;

29. víta vôľu Komisie začleniť najvzdialenejšie regióny do transeurópskych sietí;

30. vyjadruje poľutovanie nad tým, že projekty námorných diaľnic nenapredujú rýchlejšie pre 
uprednostnenie spojení na krátke vzdialenosti, ktoré diskriminačne vylučujú najvzdialenejšie 
regióny;

31. domnieva sa, že prepojenie kontinentálnej Európy a najvzdialenejších regiónov v oblasti 
telekomunikačných transeurópskych sietí je kľúčové; myslí si, so zreteľom na význam 
digitálneho hospodárstva, že digitálna priepasť medzi najvzdialenejšími regiónmi a Európou 
je brzdou rozvoja a konkurencieschopnosti najvzdialenejších regiónov; konštatuje, že 
oneskorené zavádzanie a modernizácia informačných a komunikačných technológií 
v najvzdialenejších regiónoch pridáva k zemepisnej odľahlosti aj digitálne oneskorenie; 
navrhuje zintenzívniť ich rozvoj rozšírením a modernizovaním sietí, dosiahnutím väčšej 
súčinnosti s EFRR a uľahčením prístupu k financovaniu prostredníctvom EIB;

Súčinnosť s námornou politikou EÚ (SPRH, ENRF)

32. pripomína, že najvzdialenejšie regióny a zámorské krajiny a územia zabezpečujú Európskej 
únii postavenie vedúcej svetovej námornej veľmoci;

33. žiada Komisiu, aby si viac uvedomovala svoj globálny námorný rozmer, výzvu, ktorú pre celú 
EÚ predstavujú moria, oceány a modrý rast, strategickú polohu svojich najvzdialenejších 
regiónov a zámorských krajín a území a úlohu, ktorú tieto oblasti môžu zohrávať pri 
udržateľnom využívaní morí, oceánov a pobrežných oblastí, pri svetovom námornom riadení 
a pri rozvoji znalostnej ekonomiky založenej na moriach;

34. konštatuje nedostatok súčinnosti medzi politikou súdržnosti a SPRH, ktorá zatiaľ neberie 
dostatočne do úvahy realitu týchto regiónov;

35. zdôrazňuje, že najvzdialenejšie regióny sú závislé od rybolovných zdrojov svojich 
výhradných hospodárskych zón, ktoré sú biologicky veľmi krehké; zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť udržateľné využívanie týchto zdrojov; žiada, aby sa pri rokovaniach a návrhoch 
týkajúcich sa budúcich dohôd o rybolove EÚ dbalo na dlhodobý záujem miestneho 
obyvateľstva;

36. vyjadruje poľutovanie nad tým, že opatrenia pomoci na obnovu rybárskych flotíl neboli 
v novej SPRH schválené pre najvzdialenejšie regióny;

Súčinnosť so spoločnou poľnohospodárskou politikou 

37. konštatuje, že poľnohospodárstvo je dynamické odvetvie, ktoré je zdrojom pracovných miest 
a podieľa sa na rozvoji činností s vysokou pridanou hodnotou; pripomína, že tretím cieľom 
novej politiky súdržnosti je posilnenie MSP v poľnohospodárskom odvetví;

38. konštatuje, že poľnohospodárstvo v najvzdialenejších regiónoch čelí výzvam v oblasti 
diverzifikácie a konkurencieschopnosti voči susedným krajinám, ako aj novým výzvam 
týkajúcim sa predovšetkým potravinovej sebestačnosti a udržateľného rozvoja;

39. zdôrazňuje, že POSEI je program, ktorý sa osvedčil a ukázal, že je obzvlášť prispôsobený 
realite najvzdialenejších regiónov;
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40. podporuje vytváranie súčinnosti medzi politikou súdržnosti a EPFRV s cieľom zabezpečiť 
udržateľné riadenie vodných zdrojov prostredníctvom modernizácie a rozširovania 
zavlažovacích systémov;

41. žiada Komisiu, aby zvýšila dynamiku endogénnej poľnohospodárskej výroby a predaja 
založeného na krátkom cykle;

42. podporuje vznik CHOP a miestnych značiek v najvzdialenejších regiónoch;

Súčinnosť s Európskym rozvojovým fondom

43. vyjadruje poľutovanie nad pretrvávaním nedostatočného vzťahu medzi ERF a EFRR vrátane 
projektov cezhraničnej spolupráce, ktorá je kľúčová na dosahovanie cieľov týchto fondov;

44. žiada Komisiu, aby iniciovala dohodu medzi členskými štátmi EÚ, najvzdialenejšími 
regiónmi, zámorskými krajinami a územiami a krajinami AKT s cieľom posilniť dialóg 
a podporiť začlenenie najvzdialenejších regiónov v ich zemepisom prostredí;

Súčinnosť so zahraničnou politikou EÚ

45. žiada Európsku komisiu, aby väčšmi zohľadňovala geostrategickú polohu najvzdialenejších 
regiónov a zámorských krajín a území pre ich blízkosť k mnohým kontinentom;

46. žiada Komisiu, aby dokončila akčný plán širšieho susedstva, na ktorom pracuje od roku 1999;

47. vyzýva Komisiu, aby lepšie zohľadňovala vplyv medzinárodných dohôd uzatvorených 
s tretími krajinami na hospodárstvo najvzdialenejších regiónov;

48. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v dohodách uzatvorených s krajinami Južnej 
Ameriky a s krajinami AKT sa neprihliadalo na záujmy najvzdialenejších regiónov a že sa 
pred rokovaním o uvedených dohodách nevykonalo žiadne posúdenie vplyvu;

49. vyzýva Európsku komisiu, aby v rámci obchodných dohôd uzatvorených s krajinami AKT, 
ktoré susedia s najvzdialenejšími regiónmi, systematicky rokovala o osobitnej časti zameranej 
na vytvorenie výlučného trhu medzi najvzdialenejšími regiónmi a krajinami AKT s cieľom 
lepšie začleniť najvzdialenejšie regióny v ich zemepisnom prostredí; 

50. pripomína prínos najvzdialenejších regiónov a zámorských krajín a území pri tvorbe 
a nasadzovaní kapacít humanitárnej intervencie Európskej únie v prípade prírodných 
katastrof; vyzýva preto na zriadenie európskych občianskych bezpečnostných síl; 

Súčinnosť s programami na boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu

51. upozorňuje na vážne problémy sociálneho vylúčenia, chudoby a násilia, ktorým musia čeliť 
zámorské regióny; pripomína, že cieľom 9 novej politiky súdržnosti je podpora sociálneho 
začlenenia, boj proti chudobe a všetkým formám diskriminácie a že EFRR považuje podporu 
najchudobnejších obyvateľov za investičnú prioritu;

52. víta schválenie Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby a žiada jeho obzvlášť 
účinné uplatňovanie v najvzdialenejších regiónoch;

53. konštatuje, že najvzdialenejšie regióny čelia vysokému dopytu po bývaní pre silný 
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demografický rast na týchto územiach; podporuje zavedenie rámca pre investície do 
sociálneho bývania a tvorbu osobitných ustanovení, ktoré umožnia, aby štátna pomoc 
v najvzdialenejších regiónoch mohla podporovať investície do sociálneho bývania;

Súčinnosť s programami COSME a Európskym nástrojom mikrofinancovania Progress

54. konštatuje, že najvzdialenejšie regióny sa nachádzajú v prostredí so silnou priemyselnou 
konkurenciou, a to najmä pre nízke náklady na pracovnú silu a bohatý výskyt surovín 
v susedných krajinách; pripomína, že ciele 3 a 8 novej politiky súdržnosti sú zamerané na 
posilnenie konkurencieschopnosti MSP a podporu vysokokvalitných a udržateľných 
pracovných miest;

55. konštatuje, že veľmi malé podniky a MSP zo zámorských regiónov, ktorých tempo vzniku je 
stále veľké aj napriek kríze, musia čeliť sťaženému prístupu k financovaniu, ktorý ohrozuje 
ich rozvoj a udržateľnosť;

56. v tejto súvislosti víta ciele budúceho programu COSME, ktorý je určený na podporu 
európskych MSP, a to najmä v súvislosti s uvedenými otázkami financovania a so získavaním 
nových trhov; víta pokračovanie nástroja mikrofinancovania Progress; žiada Komisiu, aby 
zabezpečila vykonávanie týchto programov v najvzdialenejších regiónoch;

57. zdôrazňuje potrebu prispôsobiť hospodársky rozvoj každého najvzdialenejšieho regiónu podľa 
jeho potenciálu; konštatuje napríklad, že nedostatok kapacít na spracovanie odpadu poskytuje 
značný priestor pre napredovanie v oblasti zamestnanosti, ako aj ochrany životného 
prostredia;

58. víta nedávny začiatok verejného konzultačného procesu s názvom Zelený akčný plán pre 
MSP; žiada Komisiu, aby do svojich budúcich záverov zapracovala problémy a právomoci 
MSP z najvzdialenejších regiónov v danej oblasti;

59. zdôrazňuje, že cestovný ruch je jedným z kľúčových prvkov hospodárstva najvzdialenejších 
regiónov; v tejto súvislosti sa domnieva, že rozvoj a obnova hotelových parkov 
najvzdialenejších regiónov so spoločnou podporou z EFRR a programu COSME sú 
nevyhnutné na dosiahnutie cieľa diverzifikácie a rozvoja ponuky cestovného ruchu 
v najvzdialenejších regiónoch;

60. navrhuje zjednodušiť politiku v oblasti víz pre členské štáty EÚ, ale aj pre niektoré tretie 
krajiny s cieľom zjednodušiť cestovný ruch a podporiť vytváranie tzv. multidestinačného 
cestovného ruchu medzi najvzdialenejšími regiónmi a susednými krajinami;

Súčinnosť s programom Tvorivá Európa

61. konštatuje, že najvzdialenejšie regióny sa vyznačujú silným multikulturalizmom a že kultúrne 
bohatstvo najvzdialenejších regiónoch by malo mať možnosť obohacovať európske kultúrne 
bohatstvo a naopak, samo z neho ťažiť; vyzýva Európsku komisiu, aby sprístupnila program 
Tvorivá Európa aj pre projekty z najvzdialenejších regiónov;

62. žiada Európsku komisiu, aby vypracovala stratégiu pre rozvoj a zvýšenie vplyvu kultúrneho 
dedičstva najvzdialenejších regiónov podľa vzoru programu Euromed Heritage IV;

63. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zbližovanie Európskej únie a najvzdialenejších regiónov doteraz zabezpečovala centrálna 
a kľúčová politika solidarity prostredníctvom nástrojov politiky súdržnosti a podpory sektorov 
poľnohospodárstva a rybného hospodárstva. 

Táto správa si kladie za cieľ prekonať súčasné, občas vyčerpané vízie a navrhnúť zmenu 
prístupu tak, aby sa investičné politické opatrenia v najvzdialenejších regiónoch otvorili aj pre 
nové oblasti a umožnili ich trvalo udržateľný rozvoj. Na to budeme musieť vyslobodiť 
najvzdialenejšie regióny z pôsobnosti jedinej regionálnej a poľnohospodárskej politiky 
a využiť čo najviac zo všetkých európskych politík. 

Podpora Európskej únie pre jej najvzdialenejšie regióny nie je iba vyjadrením uplatňovania 
európskej solidarity, ale je podporou v prospech celej Európskej únie pri dosahovaní jej 
vlastných cieľov v oblasti rastu, vplyvu vo svete a účasti na riešení kľúčových globálnych 
výziev. Či ide o dialóg s krajinami AKT, boj proti zmene klímy, zachovanie biodiverzity, 
ochranu koralových útesov, zdravie, alebo o zachovanie regionálnych jazykov a kultúrnej 
rozmanitosti, Európska únia je spolu so svojimi najvzdialenejšími regiónmi pri dosahovaní 
cieľov týchto výziev silnejšia. Samotné španielske, portugalské a francúzske zámorské 
regióny predstavujú výzvy a ambície otvorenej Únie orientovanej na svet, oceány, výskum, 
životné prostredie a excelentnosť.

Investovať do najvzdialenejších regiónov s vedomím ich predností a ich miesta znamená 
investovať do budúcnosti Európskej únie stojacej pred globálnymi výzvami. V čase, keď 
Európska únia prechádza krízou, ktorá vyvoláva obavy z úniku a uzatvárania sa pred svetom, 
je nevyhnutné, aby sme sa pri uvedomovaní si kľúčového príspevku najvzdialenejších 
regiónov pre globálne ambície európskeho kontinentu prestali zaoberať hľadiskom „koľko to 
bude stáť“. Toto je cesta, zbavená akýchkoľvek pesimistických vízií, ktorou sa v súčasnosti 
musí vydať Komisia a Európska únia.

Je však nutné skonštatovať, že na najvzdialenejšie regióny až príliš často zabúdajú práve tí, 
ktorí pracujú pre Európsku úniu a ktorí ju majú reprezentovať ako celok. Nie je ťažké nájsť na 
stránkach Európskej komisie a príslušných agentúr mapy, z ktorých sa najvzdialenejšie 
regióny stratili alebo technické dokumenty o regiónoch tvorených tretími krajinami ako 
Karibik, Latinská Amerika, Indický oceán, severozápadná Afrika, v ktorých nie je ani 
zmienka o tom, že Európska únia je v nich prítomná prostredníctvom svojich 
najvzdialenejších regiónov. Najvzdialenejšie regióny sú dokonca príliš často a takmer 
úmyselne vytlačené z veľkých projektov, ktorých cieľom je štrukturálne a fyzické prepojenie 
Únie a všetkých jej častí. Veľmi často sa význam, ktorý najvzdialenejším regiónom prikladá 
Únia, končí ich zaradením k zemepisne najvzdialenejším regiónom.

Ak má byť Európska únia integračným projektom, najvzdialenejšie regióny už nemožno 
stavať na okraj a považovať ich za nevýhodu tými, ktorí budujú Európsku úniu zajtrajška. 

Ak je odľahlosť nevýhodou pre najvzdialenejšie regióny, tak pre Úniu je presným opakom: 
výhodou.

V článku 349 ZFEÚ sa uznávajú ťažkosti a špecifiká najvzdialenejších regiónov, lebo tieto 
ťažkosti a špecifiká sú tam a sú hmatateľné a skutočné. Špecifický a prispôsobený prístup sa 
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nepovažuje za preferenčný prístup, pokiaľ sa uplatňuje voči najvzdialenejším regiónom, lebo 
ide o integračný prístup, ako jediný spôsob umožňujúci vyvážené a plnohodnotné začlenenie 
najvzdialenejších regiónov do Únie. Snaha o začlenenie najvzdialenejších regiónov bez 
zohľadnenia ich osobitostí znamená budúce postupné prehlbovanie ich znevýhodnenia 
vyplývajúceho z odľahlosti voči európskemu kontinentu. V konečnom dôsledku to znamená 
ich trvalé vylúčenie z Európskej únie. Ak sú zámorské regióny najvzdialenejšími regiónmi vo 
vzťahu ku kontinentu, tak aj európsky kontinent je najvzdialenejším regiónom vo vzťahu 
k európskym zámorským regiónom.

Od roku 2014 musí dôjsť ku skutočnej zmene. Nielen preto, aby sa prednosti európskych 
zámorských regiónov a nádej, ktorú predstavujú pre Úniu, iba proklamovali a uznali, ale 
preto, aby sa vdýchol konkrétny život týmto prednostiam a nádeji, ktoré tiež tvoria spoločnú 
budúcnosť Únie, ktorá do svojich vlastných vízií a vnútorných vyhliadok rozvoja zahŕňa svoje 
zámorské regióny. Súčasne by sa mal používať pojem európske zámorské regióny, podľa 
ktorého sa na najvzdialenejšie regióny a zámorské krajiny a územia vzťahuje rovnaká realita.

Horizont 2020, Energia 2020, LIFE+, Erasmus a transeurópske telekomunikačné, dopravné 
a energetické siete už nemôžu stavať zámorské regióny na okraj svojich priorít a cieľov. 
Všetky uvedené stratégie a nástroje musia preklenúť nedostatky v integrácii najvzdialenejších 
regiónov do európskeho priestoru a súčasne musia predvídať potenciál najvzdialenejších 
regiónov, ktorý môže významným spôsobom pomôcť Európskej únii dosahovať ciele, ktoré si 
stanovila. Keďže Európska komisia ani Európska únia toto v uplynulých rokoch 
nedodržiavali, nedostatky v integrácii, ktoré treba preklenúť, sú veľké a na zmenu situácie 
treba veľké úsilie.

Spoločná poľnohospodárska politika, spoločná politika rybného hospodárstva, vnútorný trh 
a pravidlá, ktoré ich vymedzujú, musia v budúcnosti zohľadňovať určité nové hľadiská 
a zároveň pokračovať v iných hľadiskách s cieľom vždy čo najlepšie zohľadňovať zemepisné, 
geohospodárske a klimatické osobitosti najvzdialenejších regiónov. Bez toho sa SPP, SPRH 
ani vnútornému trhu nepodarí natrvalo a harmonicky začleniť najvzdialenejšie regióny do 
európskeho celku.

Ani v obchodnej, zahraničnej a rozvojovej politike Únie sa zámorské regióny už nemôžu 
považovať za regióny s menším významom pre EÚ. Zámorské regióny sú predĺžením 
Európskej únie vo svete a ich ekonomické záujmy nemôžu byť neprestajne obetované 
v prospech kontinentálnych dôvodov, ktoré sú sebecké a zároveň, čo je oveľa tragickejšie, 
neobsahujú žiadnu geostrategickú ani geohospodársku víziu a zámorské regióny neberú do 
úvahy a ani ich nezačleňujú. Napriek tomu existuje úzky vzťah medzi uvedomovaním si 
globálneho rozmeru Únie a pozornosťou, ktorú Únia venuje svojim najvzdialenejším 
regiónom a zámorským krajinám a územiam. Zjavné zabúdanie Únie na svoje 
najvzdialenejšie regióny a zámorské krajiny a územia vo väčšine svojich vonkajších politík 
(obchodnej, námornej, diplomatickej a rozvojovej) je jasným ukazovateľom nedostatočného 
investovania Úniou do vlastného globálneho a medzinárodného rozmeru.

Práve vytváranie súčinnosti medzi štrukturálnymi fondmi pre najvzdialenejšie regióny 
a medzi všetkými ostatnými fondmi, stratégiami a politikami Únie môže dosiahnuť uvedené 
vyhliadky pre Úniu a najvzdialenejšie regióny. Takisto vytváranie programov a ad hoc
nástrojov, ktoré pomôžu najvzdialenejším regiónom zaujať miesto a rozmer, ktoré im patria 
v Európskej únii rozhodne otvorenej svetu a uvedomujúcej si svoju zemepisnú rozlohu, svoju 
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históriu a svoje hnacie prvky rastu a vplyvu, umožnia zvládnutie nových spoločných výziev.

Všetci sa zhodneme na potrebe strategickej vízie pre najvzdialenejšie regióny, ale v súčasnosti 
je najdôležitejšie dať prednosť pragmatickému prístupu, aby sa zo všetkých politík Únie 
odstránili obmedzenia, prekážky či závory a umožnilo sa najvzdialenejším regiónom 
plnohodnotne sa do nich zapojiť.

Našou úlohou nie je iba brániť najvzdialenejšie regióny v Európe, ale predovšetkým ich 
podporovať a pomôcť im napredovať.


