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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o čim boljšem izkoriščanju potenciala najbolj oddaljenih regij z ustvarjanjem sinergije 
med strukturnimi skladi in drugimi programi EU
2013/2178(INI)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ki najbolj oddaljenim 
regijam priznava poseben status, 

– ob upoštevanju člena 107(3)(a) PDEU v zvezi s sistemom državnih pomoči za te regije,

– ob upoštevanju člena 174 in naslednjih členov PDEU, ki določajo cilj ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije ter finančne strukturne instrumente za njihovo uresničevanje,

– ob upoštevanju vseh sporočil Evropske komisije o najbolj oddaljenih regijah, zlasti sporočila z 
dne 17. oktobra 2008, naslovljenega „Najbolj oddaljene regije: prednost Evrope 
(COM(2008)0642)“,

– ob upoštevanju vseh svojih resolucij o najbolj oddaljenih regijah, zlasti resolucije z dne 
20. maja 2008 o strategiji za najbolj oddaljene regije: dosežki in prihodnji izzivi1,

– ob upoštevanju sporočila Réuniona z dne 7. julija 2008 s konference, naslovljene „Evropska 
unija in njene čezmorske države in ozemlja: strategije za boj proti podnebnim spremembam in 
izgubljanju biotske raznovrstnosti“, in ob upoštevanju sklepa Sveta Evropske unije z dne 
25. junija 2009 o srednjeročni oceni izvajanja akcijskega načrta EU za biotsko raznovrstnost 
in razvoju strategije EU za invazivne tuje vrste,

– ob upoštevanju skupne platforme z dne 6. julija 2010, naslovljene na predsednika Evropske 
komisije Joséja Manuela Durăa Barrosa s strani konference poslancev Evropskega parlamenta 
iz najbolj oddaljenih evropskih regij,

– ob upoštevanju skupnega memoranduma Španije, Francije, Portugalske in najbolj oddaljenih 
regij z dne 7. maja 2010 o prenovljeni viziji evropske strategije za najbolj oddaljene regije,

– ob upoštevanju skupnega prispevka najbolj oddaljenih regij z dne 28. januarja 2011 k Petemu 
poročilu o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji,

– ob upoštevanju poročila z naslovom „Najbolj oddaljene evropske regije in enotni trg: vpliv 
EU v svetu“ z dne 12. oktobra 2011 članu Evropske komisije Michelu Barnierju, ki ga je 
predstavil Pedro Solbes Mira,

– ob upoštevanju „pakta med otoki“, s katerim so se nekateri otoki Evropske unije dogovorili za 
vsaj 20-odstotno zmanjšanje emisij CO2 na svojem ozemlju in za sprejetje akcijskega načrta za 
trajnostno otoško energijo, ter ob upoštevanju izjave Evropskega parlamenta z dne 
19. januarja 2012 o sklenitvi pakta med otoki kot uradne evropske pobude,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. aprila 2012 o vlogi kohezijske politike v najbolj 
                                               
1 UL C 279 E, 19.11.2009, str. 12.
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oddaljenih regijah Evropske unije v okviru EU 20201,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. junija 2012 z naslovom „Najbolj oddaljene regije 
Evropske unije: na poti k partnerstvu za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ 
(COM(2012)0287),

– ob upoštevanju poročila poslanca Sergea Letchimyja za premiera Francoske republike, 
naslovljenega „Člen 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije: prispevek k uporabi okvira 
odstopanja za namene splošnega projekta razvoja najbolj oddaljenih regij“,

– ob upoštevanju vseh sklepnih deklaracij konferenc predsednikov najbolj oddaljenih regij 
Evropske unije in ob upoštevanju sklepne deklaracije 19. konference predsednikov najbolj 
oddaljenih regij Evropske unije, ki je potekala 17. in 18. oktobra 2013,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A7-0000/2013),

A. ker prednosti, viri in potenciali najbolj oddaljenih regij, ki jih Evropska komisija priznava v 
svoji strategiji iz leta 2008 in sporočilu iz leta 2012, zajemajo ključna področja za Evropsko 
unijo z vidika raziskav, inovacij in rasti ter se te regije z izjemo kohezijske, kmetijske in 
ribiške politike premalo podpirajo in financirajo iz evropskih skladov in programov,

B. ker so ob upoštevanju ciljev, ki si jih je EU postavila za uresničitev strategije Evropa 2020 za 
rast, strategije Obzorje 2020, strategije Energija 2020, programov LIFE+ in Natura 2000 ter 
vseevropskih telekomunikacijskih, prometnih in energetskih omrežij, najbolj oddaljene regije 
vzorčni primer regij, ki lahko bistveno pripomorejo k uresničitvi teh izzivov,

C. ker je treba v zvezi s tem spodbujati dolgoročne naložbe in inovativnost najbolj oddaljenih 
regij, da bi tako trajno okrepili njihov gospodarski in družbeni razcvet ter povečali 
možnosti za uspeh različnih strategij Unije,

D. ker za uresničitev teh strategij strukturni in investicijski skladi za najbolj oddaljene regije, 
namenjeni zmanjševanju njihovega zaostanka v ekonomsko-socialnem razvoju, ne bodo 
zadostovali, da bi lahko te regije z vsemi potenciali sodelovale pri premagovanju velikih 
izzivov Evropske unije,

E. ker je mogoče na podlagi člena 349 najbolj oddaljenim regijam tudi omogočiti, da poiščejo 
mesto, ki bi jim moralo pripadati v različnih programih EU, s katerimi bi lahko konkretno 
razvijali potenciale, ki se jim priznavajo,

F. ker bi bile lahko najbolj oddaljene regije vzorčni primeri ozemelj, ki koristijo celotni Uniji na 
področjih, kot so biotska raznovrstnost, okolje, prilagajanje podnebnim spremembam, 
upravljanje in opazovanje ekstremnih vremenskih pojavov, raziskave, inovacije, prostor, 
letalska in vesoljska panoga, oceani, pomorsko upravljanje, vulkanologija, zdravje, obnovljivi 
viri energije, promet, telekomunikacije, zmožnost nudenja človekoljubne pomoči v izrednih 
razmerah v tretjih državah ter kultura,

G. ker se najbolj oddaljene regije ter čezmorske države in ozemlja (ČDO) nahajajo v morskih 
                                               
1 UL C 258E, 7.9.2013, str. 1.
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bazenih Karibov, Indijskega, Atlantskega in Tihega oceana, Arktike in Antarktike ter ima 
Evropska unija že samo zaradi njih status največjega svetovnega pomorskega prostora s 
25 milijoni km2 izključne ekonomske cone, hkrati pa njihova geostrateška lega pripomore k 
svetovni razsežnosti EU ter so ta območja izjemno bogata z naravnimi, morskimi in 
ribolovnimi viri, ki predstavljajo 50 % svetovne biotske raznovrstnosti,

H. ker so najbolj oddaljene regije in ČDO edinstveni ter tvorijo skupno celoto, ki je hkrati v 
Evropski uniji in zunaj nje; ker mora Evropska komisija spodbujati in podpirati približevanje 
najbolj oddaljenih regij in ČDO, zlasti z izoblikovanjem skupnih politik,

I. ker je treba za optimizacijo potencialov najbolj oddaljenih regij in ČDO ustvariti čim boljše 
sinergije med vsemi instrumenti, skladi in programi Unije,

Nove možnosti za najbolj oddaljene regije

1. je prepričan, da so prednosti, potenciali, viri in izkušnje najbolj oddaljenih regij dodatna 
možnost za Unijo pri spopadanju z izzivi, s katerimi se srečuje na področjih globalizacije, 
inovativnosti, rasti, socialne kohezije, demografskih pritiskov, podnebnih sprememb, 
energetike, trajnostnega upravljanja svojih naravnih virov in svoje biotske raznovrstnosti,

2. je prepričan, da zaradi premajhnega dostopa najbolj oddaljenih regij do različnih sredstev 
Unije posredno nastaja dolgoročna škoda za celotno Unijo;

3. podpira prizadevanja Evropske komisije za izoblikovanje politik, s katerimi bi okrepili 
avtonomijo, utrdili gospodarstvo in ustvarjali trajnostna delovna mesta v najbolj oddaljenih 
regijah, pri čemer je treba izkoristiti njihove prednosti ter praktične in domiselne ukrepe na 
podlagi člena 349 PDEU ter ad hoc instrumente za vsakega od skladov in programov, ki 
vključujejo cilje, s katerimi je mogoče prednosti najbolj oddaljenih regij spremeniti v 
ekonomsko resničnost;

4. poziva Komisijo, naj izoblikuje dvoletno kontaktno skupino med različnimi evropskimi 
komisarji in izvoljenimi poslanci najbolj oddaljenih regij v Evropskem parlamentu, da bi tako 
omogočili pregled nad izvajanjem programov za najbolj oddaljene regije;

5. poudarja, da so najbolj oddaljene regije zaradi svoje oddaljenosti od evropske celine skupaj s 
ČDO prenašalci vpliva Evropske unije, ki se zaveda svoje svetovne razsežnosti in vpliva v 
svetu, v katerem potekajo korenite spremembe;

6. je prepričan, da je zavedanje svetovne razsežnosti, s katero se lahko izkaže Unija, tesno 
povezano s pozornostjo, ki jo ta namenja svojim najbolj oddaljenim regijam in ČDO; je 
prepričan, da dejstvo, da Unija zanemarja ali podcenjuje težo in pomen, ki ju bodo imele v 
prihodnosti njene strateške izbire naložb v najbolj oddaljene regije in ČDO, kaže na to, da 
premalo vlaga v lastno svetovno in mednarodno razsežnost;

7. poziva Komisijo, naj vpelje splošno strategijo za „evropske čezmorske države in ozemlja“
in naj pripravi prvi skupni forum EU, najbolj oddaljenih regij in ČDO;

Sinergije s programom Obzorje 2020

8. meni, da lahko najbolj oddaljene regije prevzamejo vodilno vlogo, kar zadeva raziskave in 
tehnologijo na področjih, opredeljenih v ciljih programa Obzorje 2020, kot so prostor, letalska 
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in vesoljska panoga, biotehnologije, opazovanje naravnih tveganj, pomorske raziskave, 
biotska raznovrstnost, obnovljivi viri energije, zdravje, prilagajanje podnebnim spremembam 
in pametni prevoz;

9. opozarja, da je prvi cilj nove kohezijske politike krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in 
inovacij; 

10. obžaluje, da projekti najbolj oddaljenih regij niso bili dovolj podprti z okvirnim programom za 
raziskave in razvoj za obdobje 2007–2013, kar je povzročilo šibko udeležbo, majhen delež 
uspešnosti in zmanjšano navzočnost najbolj oddaljenih regij v evropskih raziskovalnih 
omrežjih;

11. meni, da bi morala Evropska komisija za polno uresničitev ciljev kohezijske politike ter 
strategij Evropa 2020 in Obzorje 2020, česar ni mogoče zagotoviti le z Evropskim skladom za 
regionalni razvoj (ESRR), poenostaviti, zagotoviti in spodbujati dostop najbolj oddaljenih 
regij do programa Obzorje 2020, in sicer z vzpostavitvijo posebnih programov, ki bi lahko 
pripomogli k boljšemu vključevanju v evropska in mednarodna omrežja za raziskave in 
inovacije;

12. se zavzema za povečanje vrednosti in strukturni razvoj univerz najbolj oddaljenih regij, da bi 
tako v sinergiji s programom Obzorje 2020 pripomogli k povečanju vpliva njihovih univerz, 
raziskovalnih središč, raziskovalcev in študentov na evropski in mednarodni ravni;

13. ugotavlja, da so vse najbolj oddaljene regije sestavljene iz vulkanskih in tropskih ozemelj;

Sinergije z notranjim trgom

14. poziva Evropsko komisijo, naj upošteva različne sklepe iz Solbesovega poročila, da bi tako 
okrepila vključevanje najbolj oddaljenih regij na notranji trg in njihov razvoj na njem;

15. poziva Komisijo, naj v najbolj oddaljenih regijah upošteva določbe v zvezi s konkurenco, da 
bi tako preprečili monopole in nezakonite omejevalne sporazume v teh regijah;

16. poziva Komisijo, naj preuči problematiko visokih življenjskih stroškov v najbolj oddaljenih 
regijah;

Sinergije s programom LIFE+ in strategijo Energija 2020

17. meni, da je mogoče izboljšati potenciale najbolj oddaljenih regij pri upravljanju, ohranjanju in 
obnovi biotske raznovrstnosti, prilagajanju podnebnim spremembam in razvoju obnovljivih 
virov energije, s čimer bi hkrati Uniji pomagali pri doseganju lastnih ciljev z ustvarjanjem 
dodatnih sinergij in financiranja med kohezijsko politiko, programom LIFE+ in strategijo 
Energija 2020;

18. ugotavlja, da je namen programa LIFE+ za obdobje 2014–2020 sofinancirati inovativne 
projekte za ohranjanje okolja in boj proti podnebnim spremembam; opozarja, da se peti in 
šesti cilj nove kohezijske politike dopolnjujeta in da je zato treba program LIFE+ nujno 
resnično odpreti za najbolj oddaljene regije;

19. obžaluje, da je Komisija v nasprotju z mnenjem Evropskega parlamenta in sklepi Sveta z dne 
25. junija 2009 zavrnila preoblikovanje pripravljalnega ukrepa BEST v pravi program za 
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najbolj oddaljene regije in ČDO;

20. obžaluje, da habitati ter živalske in rastlinske vrste, ki bi jih bilo treba zaščititi v francoskih 
najbolj oddaljenih regijah, niso vpisane v Prilogo I k Direktivi 92/43/EGS o ohranjanju 
naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst, saj je tako onemogočena 
uporaba zadevne direktive v francoskih najbolj oddaljenih regijah in so bile te izključene iz 
omrežij in programov Natura 2000;

21. poziva Komisijo, naj na podlagi člena 349 in dosežkov pripravljalnega ukrepa BEST pripravi 
poseben program Natura 2000 za najbolj oddaljene regije;

22. poziva Komisijo, naj izoblikuje strategijo za razvoj obnovljivih virov energije v najbolj 
oddaljenih regijah, da bi tako zagotovili energetsko avtonomijo in uresničili cilje strategije 
Energija 2020; 

Sinergije z evropskimi programi za mlade 

23. poudarja, da se osmi, deveti in deseti cilj nove kohezijske politike nanašajo na delovna mesta, 
socialno vključevanje, boj proti revščini, izobraževanje, usposabljanje in poklicno 
usposabljanje; 

24. poudarja, da se najbolj oddaljene regije uvrščajo med evropske regije, ki se spopadajo z 
najvišjo stopnjo brezposelnosti med mladimi; v zvezi s tem pozdravlja možnost sodelovanja 
najbolj oddaljenih regij v programu „jamstvo za mlade“ in izoblikovanje „pobude za 
zaposlovanje mladih“;

25. je zaskrbljen zaradi velikega odtekanja strokovnega znanja iz najbolj oddaljenih regij zaradi 
visokih stopenj brezposelnosti in nezadostne ponudbe usposabljanj, čeprav je usposobljena in 
kvalificirana delovna sila nujno potrebna za trajnostno rast;

26. opozarja, da je cilj novega programa Erasmus razvijati družbo znanja; poudarja, da je 
uresničitev tega cilja nujna za izvedbo strategije Evropa 2020, v okviru katere je znanje 
glavno gonilo evropskega gospodarstva; zato poudarja, da je treba ustvariti več sinergij med 
programom Erasmus in Evropskim socialnim skladom (ESS) v najbolj oddaljenih regijah, da 
bi tako povečali dinamičnost človeških virov in lokalnih strokovnih znanj, ki so močna 
gonilna sila rasti; 

27. podpira razvoj univerzitetnih zmogljivosti čezmorskih regij in novih panog odličnosti, da bi 
tako okrepili privlačnost in vpliv univerz najbolj oddaljenih regij v Evropi; podpira razvoj 
partnerstev med univerzami, ki jih je treba razširiti tudi na univerze tretjih držav, s katerimi 
čezmorske regije vzdržujejo prednostne odnose; hkrati poziva, naj se iz programa Erasmus 
krijejo tudi stroški prevoza, povezani s programi izmenjav med najbolj oddaljenimi regijami 
in EU;

Sinergije z vseevropskimi omrežji (prometnim, telekomunikacijskim in energetskim)

28. poudarja, da je treba v najbolj oddaljenih regijah razvijati sinergije med vseevropskimi 
omrežji, mehanizmom za medsebojno povezovanje v Evropi, programoma Civitas in 
Obzorje 2020 ter naložbami ESRR, ki se navezujejo na promet, telekomunikacije in energijo; 

29. pozdravlja prizadevanja Komisije za vključitev najbolj oddaljenih regij v vseevropska 
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omrežja; 

30. vendar hkrati obžaluje, da projekti pomorskih avtocest niso v naprednejši fazi, saj se 
prednostno obravnavajo povezave na kratke razdalje, s čimer se diskriminatorno izključujejo 
najbolj oddaljene regije; 

31. meni, da je medsebojno povezovanje celinske Evrope z najbolj oddaljenimi regijami na 
področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij bistvenega pomena; meni, da ob 
upoštevanju položaja, ki ga zavzema digitalno gospodarstvo, vrzel med najbolj oddaljenimi 
regijami in Evropo zavira razvoj in konkurenčnost najbolj oddaljenih regij; ugotavlja, da 
zamuda pri uvajanju in posodabljanju informacijskih in komunikacijskih tehnologij v najbolj 
oddaljenih regijah geografsko oddaljenost podkrepljuje še z digitalnim zaostankom; predlaga 
krepitev razvoja na tem področju s širitvijo in posodobitvijo omrežij, uporabo sinergij z ESRR 
in poenostavitvijo dostopa teh projektov do sredstev Evropske investicijske banke;

Sinergije s pomorskimi politikami EU (skupno ribiško politiko ter Evropskim skladom za 
pomorstvo in ribištvo)

32. opozarja, da ima Evropska unija po zaslugi najbolj oddaljenih regij in ČDO status največje 
svetovne pomorske velesile;

33. poziva Komisijo, naj se bolje zave svoje svetovne pomorske razsežnosti, pomena morij, 
oceanov in modre rasti za celotno EU, strateškega položaja, ki ga imajo njene najbolj 
oddaljene regije in ČDO, ter vloge, ki jo lahko te regije in ozemlja odigrajo pri trajnostnem 
izkoriščanju morij, oceanov in obalnih območij, svetovnem pomorskem upravljanju in razvoju 
gospodarstva znanja, ki temelji na morju;

34. ugotavlja, da primanjkuje sinergij med kohezijsko politiko in skupno ribiško politiko, ki še ne 
upošteva dovolj dejanskega stanja v teh regijah; 

35. poudarja, da so najbolj oddaljene regije odvisne od ribolovnih virov v svojih izključnih 
ekonomskih conah, ki so z biološkega vidika zelo krhke; poudarja, da je treba zagotoviti 
trajnostno izkoriščanje njihovih virov; poziva k vključitvi dolgoročnega interesa lokalnih 
prebivalcev v pogajanja o prihodnjih ribiških sporazumih EU in razmislek o njih;

36. obžaluje, da v novi skupni ribiški politiki za najbolj oddaljene regije niso bile odobrene 
pomoči za obnovo ladjevja;

Sinergije s skupno kmetijsko politiko

37. ugotavlja, da je kmetijstvo dinamičen sektor, ki zagotavlja delovna mesta in pripomore k 
razvoju dejavnosti z veliko dodano vrednostjo; opozarja, da je tretji cilj nove kohezijske 
politike krepitev malih in srednjih podjetij (MSP) v kmetijskem sektorju;

38. opozarja, da se kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah srečuje z izzivi diverzifikacije in 
konkurenčnosti v primerjavi s sosednjimi državami ter z novimi izzivi, povezanimi zlasti s 
prehransko neodvisnostjo in trajnostnim razvojem;

39. poudarja, da se je program možnosti za oddaljene in otoške regije (POSEI) izkazal kot posebej 
prilagojen dejanskemu stanju v najbolj oddaljenih regijah;
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40. spodbuja izoblikovanje sinergij med kohezijsko politiko in Evropskim kmetijskim skladom za 
razvoj podeželja, da bi zagotovili trajnostno upravljanje vodnih virov s posodobitvijo in 
razširitvijo namakalnih omrežij;

41. poziva Komisijo, naj poveča dinamičnost endogene kmetijske proizvodnje in trženje v kratki 
prodajni verigi;

42. podpira izoblikovanje zaščitenih označb porekla, kontroliranih označb porekla in lokalnih 
oznak v najbolj oddaljenih regijah;

Sinergije z Evropskim razvojnim skladom

43. obžaluje, da Evropski razvojni sklad in ESRR še vedno nista dovolj povezana na področju 
projektov čezmejnega sodelovanja, čeprav je prav to bistveno za uresničitev ciljev, ki sta si jih 
zastavila ta sklada;

44. poziva Komisijo, naj spodbudi usklajevanje med državami članicami EU, najbolj oddaljenimi 
regijami, ČDO ter afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (državami AKP), da bi tako 
okrepili dialog in spodbudili vključevanje najbolj oddaljenih regij v njihove geografske 
bazene;

Sinergije z zunanjo politiko EU

45. poziva Evropsko komisijo, naj bolje upošteva geostrateški položaj, ki ga imajo najbolj
oddaljene regije in ČDO zaradi bližine z več celinami; 

46. poziva Komisijo, naj dokonča akcijski načrt za razširjeno sosedstvo, na katerem dela vse od 
leta 1999; 

47. poziva Komisijo, naj bolje upošteva vpliv trgovinskih sporazumov, sklenjenih s tretjimi
državami, na gospodarstva najbolj oddaljenih regij;

48. obžaluje, da v sporazumih, sklenjenih z latinskoameriškimi državami in državami AKP, niso 
bili upoštevani interesi najbolj oddaljenih regij ter da pred pogajanji o teh sporazumih ni bila 
izvedena nobena študija vpliva;

49. poziva Evropsko komisijo, naj v pogajanja o trgovinskih sporazumih z državami AKP v 
neposredni bližini najbolj oddaljenih regij sistematično vključuje poseben sklop za 
izoblikovanje ekskluzivnega trga med najbolj oddaljenimi regijami in državami AKP, da bi 
tako zagotovili boljše vključevanje teh regij v njihovo geografsko okolje;

50. opozarja na velik pomen, ki ga imajo najbolj oddaljene regije in ČDO pri tem, da lahko 
Evropska unija razvija in uporablja svoje sposobnosti nudenja človekoljubne pomoči ob 
naravnih nesrečah; zato poziva k vzpostavitvi evropskih sil civilne zaščite;

Sinergija s programi za boj proti revščini in socialni izključenosti

51. izpostavlja velike težave s socialno izključenostjo, revščino in nasiljem, s katerimi se srečujejo 
čezmorske regije; opozarja, da je deveti cilj nove kohezijske politike spodbujanje socialne 
vključenosti ter boj proti revščini in vsem oblikam diskriminacije, ESRR pa predvideva, da bo 
imela pri naložbah prednost podpora najbolj prikrajšanim prebivalcem; 
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52. pozdravlja sprejetje Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim in poziva k posebej 
učinkoviti uporabi tega sklada v najbolj oddaljenih regijah;

53. opozarja, da se najbolj oddaljene regije zaradi hitre rasti prebivalstva na svojih ozemljih 
spopadajo z vse večjimi potrebami po stanovanjih; spodbuja vzpostavitev okvira za naložbe v 
socialna stanovanja in sprejetje posebnih določb, na podlagi katerih bo mogoče z državnimi 
pomočmi podpreti naložbe v socialna stanovanja v najbolj oddaljenih regijah;

Sinergije s programom za konkurenčnost podjetij in mala in srednja podjetja (COSME) ter 
mikrofinančnim instrumentom Progress 

54. ugotavlja, da ležijo najbolj oddaljene regije v okolju, v katerem vlada močna industrijska 
konkurenca, zlasti zaradi nizkih stroškov delovne sile in dejstva, da so sosednje države bogate 
s surovinami; opozarja, da se tretji in osmi cilj nove kohezijske politike nanašata na krepitev 
konkurenčnosti MSP in spodbujanje visokokakovostnih in trajnostnih delovnih mest;

55. opozarja, da se morajo mikropodjetja in MSP iz čezmorskih regij, ki se kljub krizi še naprej 
pogosto ustanavljajo, kljub vsemu spopadati s težavami pri dostopu do financiranja, s čimer 
sta ogrožena njihov razvoj in nadaljnji obstoj; 

56. v zvezi s tem pozdravlja cilje prihodnjega programa COSME, namenjenega podpori 
evropskim MSP, zlasti v zvezi z vprašanji financiranja in pridobivanja novih trgov; pozdravlja 
nadaljnje delovanje mikrofinančnega instrumenta Progress; poziva Komisijo, naj zagotovi 
izvajanje teh programov v najbolj oddaljenih regijah;

57. poudarja, da je treba gospodarski razvoj posameznih najbolj oddaljenih regij prilagoditi 
njihovim potencialom; ugotavlja na primer, da nezadostne zmogljivosti pri obdelavi odpadkov 
dopuščajo precej manevrskega prostora za napredek na področjih zaposlovanja in okolja;

58. pozdravlja nedavni začetek javnega posvetovanja na temo „Zeleni akcijski načrt za MSP“; 
zato poziva Komisijo, naj v svoje prihodnje sklepe vključi problematiko pristojnosti MSP v 
najbolj oddaljenih regijah na tem področju;

59. poudarja, da je turizem eno glavnih gonil gospodarstva ČDO; meni, da sta v zvezi s tem za 
uresničitev cilja diverzifikacije turistične ponudbe najbolj oddaljenih regij nujna razvoj in 
prenova hotelskih zmogljivosti najbolj oddaljenih regij s skupno podporo ESRR in programa 
COSME;

60. predlaga poenostavitev vizumskih politik za države članice EU, pa tudi nekatere tretje države, 
da bi tako olajšali turizem in spodbudili izoblikovanje turizma z več destinacijami, ki bi 
najbolj oddaljene regije povezoval s sosednjimi državami;

Sinergije s programom Ustvarjalna Evropa

61. opozarja, da je za najbolj oddaljene regije značilna izrazita večkulturnost in da je treba 
kulturni zakladnici teh regij omogočiti dvosmerne izmenjave z evropsko kulturno zakladnico; 
poziva Komisijo, naj projektom iz najbolj oddaljenih regij omogoči dostop do programa 
Ustvarjalna Evropa;

62. poziva Evropsko komisijo, naj opredeli strategijo za razvoj in širjenje vpliva čezmorske 
kulturne dediščine po zgledu programa Euromed Heritage IV;
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63. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

Zgodovina politik združevanja Evropske unije in najbolj oddaljenih regij je doslej temeljila na 
izvajanju osrednje in temeljne politike solidarnosti prek instrumentov kohezijske politike ter 
podpore kmetijskemu in ribiškemu sektorju. 

S tem poročilom bi želeli preseči obstoječe – včasih izčrpane – vizije in predlagati zasuk 
pristopa, da bi se tako naložbene politike v najbolj oddaljenih regijah odprle za nove možnosti 
in omogočile njihov trajnostni razvoj. Za to je treba preseči omejevanje najbolj oddaljenih 
regij le na regionalne in kmetijske politike, saj je mogoče le s takim pristopom zagotoviti čim 
boljšo vključitev teh območij in optimalni izkoristek evropske politike kot celote. 

Podpora Evropske unije njenim najbolj oddaljenim regijam ni le izraz izvajanja evropske 
solidarnosti, temveč gre za podporo, ki koristi celotni Evropski uniji pri izvajanju njenih ciljev 
v zvezi z rastjo, širjenjem vpliva v svetu in sodelovanjem pri premagovanju velikih svetovnih 
izzivov. Evropska unija je skupaj s svojimi najbolj oddaljenimi regijami lahko le še močnejša 
pri doseganju ciljev, povezanih s temi izzivi, pa naj gre pri tem za dialog z državami AKP, boj 
proti podnebnim spremembam, ohranjanje biotske raznovrstnosti, varstvo koralnih grebenov, 
zdravje ali pa ohranjanje regionalnih jezikov in kulturne raznolikosti. Španske, portugalske in 
francoske čezmorske regije namreč ponujajo izzive in ambicije za odprto Unijo, obrnjeno k 
svetu, oceanom, raziskavam, okolju in odličnosti.

Naložbe v najbolj oddaljene regije ter zavedanje njihovega doprinosa in položaja hkrati 
pomenijo naložbo v prihodnost Evropske unije, usmerjene k naprednemu premagovanju 
svetovnih izzivov. V trenutnih razmerah, ko se Evropska unija spopada s krizo, zaradi katere 
je upravičen strah pred umikanjem vase in zapiranjem pred svetom, je treba nujno izstopiti iz 
začaranega kroga vprašanja „koliko to stane“ in na prvo mesto postaviti bistveni prispevek 
najbolj oddaljenih regij k svetovnim ambicijam evropske celine. Komisija in Evropska unija 
morata že danes stopiti na to pot in se še prej znebiti negativističnega pogleda na svet.

Vendar je treba ugotoviti, da ljudje, ki delajo za Evropsko unijo in so jo dolžni predstavljati 
kot celoto, vse prepogosto pozabljajo na najbolj oddaljene regije. Na spletni strani Evropske 
komisije in z njo povezanih agencij neredko naletimo na zemljevide, na katerih najbolj 
oddaljene regije sploh niso vrisane, ali na tehnične dokumente v zvezi z regijami, 
sestavljenimi iz tretjih držav, na primer v zvezi s Karibi, Latinsko Ameriko, Indijskim 
oceanom ali severozahodno Afriko, v katerih ni niti omenjeno, da Evropsko unijo v teh 
predelih zastopajo njene najbolj oddaljene regije. Prav tako se najbolj oddaljene regije vse 
prepogosto skoraj namerno izključujejo iz velikih projektov, s katerimi naj bi dosegli 
strukturno in materialno povezanost Unije kot take in vseh njenih sestavnih delov. Tako se 
geografska „največja oddaljenost“ konec koncev vse prepogosto potencira še z „največjo 
oddaljenostjo“ v dojemanju teh regij s strani Evropske unije.

Če naj bo Evropska unija projekt, ki temelji na povezovanju, najbolj oddaljenih regij ni več 
mogoče odrivati na obrobje, pristojni za izgradnjo Evropske unije jutrišnjega dne pa jih ne 
morejo več šteti za breme. 

Odročna lega je morda res pomanjkljivost za najbolj oddaljene regije, medtem ko za Unijo 
velja ravno nasprotno: prav oddaljenost teh regij je zanjo prednost.
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S členom 349 PDEU se najbolj oddaljenim regijam priznavajo njihove težave in posebnosti, 
saj te težave in posebnosti obstajajo, so navzoče, materialne in resnične. Posebno in 
prilagojeno obravnavanje teh regij še ne pomeni prednostnega obravnavanja, saj gre za 
vključujoče obravnavanje, ki lahko edino omogoči uravnoteženo in polno vključevanje 
najbolj oddaljenih regij v Unijo. Če bi si prizadevali za njihovo vključevanje, ne da bi pri tem 
upoštevali, kaj je treba zanje prilagoditi na drugačen način, bi dolgoročno trajno okrepili 
njihove pomanjkljivosti, ki so se izoblikovale prav zaradi njihove oddaljenosti od evropske 
celine. S tem bi jih konec koncev trajno izključili iz Evropske unije. Po eni strani so evropske 
najbolj oddaljene regije tiste, ki se nahajajo na skrajnem obrobju evropske celine, po drugi 
strani pa se slednja nahaja na skrajnem obrobju teh regij.

Torej je potrebna korenita sprememba, ki jo je treba začeti izvajati že leta 2014, in sicer ne le 
zato, da bi pozdravili ali priznali prednosti in priložnosti, ki jih imajo evropska čezmorska 
ozemlja za Unijo, temveč tudi zato, da bi te prednosti in priložnosti – v katerih se hkrati zrcali 
skupna prihodnost Unije, ki v lastne vizije in možnosti razvoja vključuje tudi svoja čezmorska 
ozemlja – lahko resnično zaživele. Na podlagi tega bo treba zgraditi tudi koncept evropskih 
čezmorskih ozemelj, v okviru katerega se bodo najbolj oddaljene regije in ČDO obravnavali 
kot del iste resničnosti.

Projekti Obzorje 2020, Energija 2020, LIFE+ in Erasmus ter vseevropska energetska, 
prometna in telekomunikacijska omrežja ne smejo čezmorskih ozemelj več odrivati na skrajno 
obrobje svojih prednostnih nalog in ciljev. Z vsemi temi strategijami in instrumenti je treba 
odpraviti pomanjkljivosti pri povezovanju najbolj oddaljenih regij z evropskim prostorom, ob 
čemer je treba upoštevati tudi potenciale teh regij, ki lahko bistveno pomagajo Evropski uniji 
pri doseganju zastavljenih ciljev. Tega v zadnjih letih nista počeli niti Evropska komisija niti 
Evropska unija, zato je zazevala pravcata vrzel, ki jo je treba zapolniti, in sprožiti miselni 
preskok, da bi spremenili nastali položaj.

S skupno kmetijsko politiko, skupno ribiško politiko, notranjim trgom in pravili, ki jih ti 
projekti določajo, je treba v prihodnje v zvezi z nekaterimi vidiki zagotoviti, da se bodo vse 
bolj upoštevale geografske, geoekonomske in podnebne posebnosti najbolj oddaljenih regij, v 
zvezi z nekaterimi drugimi vidiki pa je treba tak pristop nadaljevati. Brez tega niti skupna 
kmetijska politika, niti skupna ribiška politika, niti notranji trg najbolj oddaljenim regijam ne 
bodo mogli omogočiti trajnostnega in usklajenega povezovanja z evropsko celoto.

Prav tako se te regije niti v okviru trgovinske, zunanje in razvojne politike Unije ne smejo več 
obravnavati kot regije, ki so za Unijo drugotnega pomena. Čezmorska ozemlja so podaljšek 
Unije v svetu, zato njihovih interesov ne smemo nenehno žrtvovati zaradi pomislekov celine, 
ki niso le sebični, temveč – kar je še toliko bolj tragično – odražajo pomanjkanje kakršne koli 
geostrateške in geoekonomske vizije in ne upoštevajo značilnosti najbolj oddaljenih regij niti 
te niso vključene vanje. In vendar je zavedanje svetovne razsežnosti, s katero se lahko izkaže 
Unija, tesno povezano s pozornostjo, ki jo ta namenja svojim najbolj oddaljenim regijam in ČDO. 
Očitno nezanimanje, ki ga kaže Unija v zvezi s svojimi najbolj oddaljenimi regijami in ČDO 
pri izvajanju večine svojih zunanjih politik (trgovinskih, pomorskih, diplomatskih in 
razvojnih), jasno kaže na to, da Unija premalo vlaga v lastno svetovno in mednarodno 
razsežnost.
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Torej bo mogoče te možnosti, ki se ponujajo Uniji in njenim najbolj oddaljenim regijam, 
uresničiti z izoblikovanjem in dopuščanjem sinergij med strukturnimi skladi za najbolj 
oddaljene regije ter vsemi preostalimi skladi, strategijami in politikami Unije. Poleg tega se 
bo lahko Evropska unija z novim skupnimi izzivi, s katerimi se sooča, spopadla prav z 
izoblikovanjem programov in ad hoc orodij, s katerimi bo najbolj oddaljenim regijam podelila 
položaj in pomen, ki jim pripadata v Uniji, ki se odločno odpira svetu in se zaveda svojih 
geografskih značilnosti, zgodovine ter gonil svoje rasti in vpliva.

Če se lahko vsi strinjamo glede strateške vizije, ki jo je mogoče izoblikovati za najbolj 
oddaljene regije, je treba že danes v ospredje postaviti pragmatični pristop, da bi tako iz vseh 
politik Unije odstranili omejitve, ovire in okove ter omogočili polno sodelovanje teh regij v 
zadevnih politikah.

Ne moremo več le braniti najbolj oddaljenih regij v Evropi, temveč jih moramo zlasti 
spodbujati in jim zagotoviti zmago.


