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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o úloze politiky soudržnosti v nejvzdálenějších regionech Evropské unie v souvislosti se 
strategií Evropa 2020
(2011)2195 (INI)

Evropský parlament,

– s ohledem na společná ustanovení článků 355 a 349 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU), která přiznávají nejvzdálenějším regionům zvláštní postavení, a na čl. 107
odst. 3 písm. a) SFEU o režimu státních podpor pro tyto regiony,

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

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. května 2004 nazvané „Posílené partnerství pro 
nejvzdálenější regiony“ (KOM(2004)0343),

– s ohledem na své usnesení ze dne 28. září 2005 o posíleném partnerství pro nejvzdálenější 
regiony1,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 12. září 2007 nazvané „Strategie pro nejvzdálenější 
regiony: výsledky a výhledy do budoucnosti“ (KOM(2007)0507) a na pracovní dokument 
útvarů Komise ze dne 12. září 2007, který doprovází toto sdělení, nazvaný „Strategie pro 
nejvzdálenější regiony: výsledky a výhledy do budoucnosti“ (SEK(2007)1112),

– s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2008 o strategii pro nejvzdálenější regiony: 
výsledky a výhledy do budoucnosti2,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 17. října 2008 nazvané „Nejvzdálenější regiony: 
přínos pro Evropu“ (KOM(2008)0642),

– s ohledem na zelenou knihu Komise ze dne 22. dubna 2009 o reformě společné rybářské 
politiky (KOM(2009)0163),

– s ohledem na společné memorandum nejvzdálenějších regionů ze dne 14. října 2009 
o nejvzdálenějších regionech v horizontu roku 2020,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. listopadu 2009 nazvané „Složky nového 
partnerství mezi EU a zámořskými zeměmi a územími“ (KOM(2009)0623),

– s ohledem na své usnesení ze dne 25. února 2010 o zelené knize o reformě společné 
rybářské politiky3,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvané „Evropa 2020 – Strategie pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (KOM(2010)2020),

                                               
1 Úř. věst. C 227E, 21.9.2006, s. 512.
2 Přijaté texty, P6_TA(2008)0210.
3 Přijaté texty, P7_TA(2010)0039.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o přispění politiky soudržnosti 
k dosahování cílů Lisabonské strategie a strategie EU 20201,

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

– s ohledem na závěry 3022. schůze Rady ve složení pro obecné záležitosti ze dne 
14. června 20102,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. června 2010 nazvané „Evropa jako přední 
světová destinace cestovního ruchu – nový politický rámec pro evropský cestovní ruch“ 
(KOM(2010)0352),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. srpna 2010 s názvem „Digitální agenda pro 
Evropu“ (KOM(2010)0245),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 15. září 2010 nazvané „Mládež v pohybu: iniciativa 
zaměřená na rozvinutí potenciálu mladých lidí, aby mohla Evropa růst rozumným 
a udržitelným způsobem, ze kterého budou mít prospěch všichni“ (KOM(2010)0477),

– s ohledem na první zprávu Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 24. září 2010 
o účincích reformy programu POSEI z roku 2006 (KOM(2010)0501),

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. září 2010, kterým 
se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů 
Unie (KOM(2010)0498),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. října 2010 s názvem „Stěžejní iniciativa strategie 
Evropa 2020 – Unie inovací“ (KOM(2010)0546),

– s ohledem na své rozhodnutí ze dne 14. prosince 2010 o řádné správě s ohledem na 
regionální politiku EU: postupy podpory a kontroly ze strany Evropské komise3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. října 2010 o integrované námořní politice EU –
hodnocení dosaženého pokroku a nové výzvy4,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 27. října 2010 nazvané „Na cestě k Aktu o jednotném 
trhu – pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství: 50 návrhů pro lepší 
společnou práci, podnikání a obchod“ (KOM(2010)0608),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 24. ledna 2011 nazvané „Integrovaná průmyslová 
politika pro éru globalizace – konkurenceschopnost a udržitelnost ve středu zájmu“ 
(KOM(2010)0614),

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2010 o dosažení skutečné územní, sociální 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0191.
2 Dokument Rady č. 11021/10.
3 Přijaté texty, P7_TA(2010)0468.
4 Přijaté texty, P7_TA(2010)0386.
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a hospodářské soudržnosti v EU – nezbytné podmínky konkurenceschopnosti na světové 
úrovni?1,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. listopadu 2010 nazvané „Závěry páté zprávy 
o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnosti“ 
(KOM(2010)0642),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. listopadu 2010 nazvané „Agenda pro nové 
dovednosti a pracovní místa: evropský příspěvek k plné zaměstnanosti“ 
(KOM(2010)0682),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 16. prosince 2010 nazvané „Evropská platforma pro 
boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní 
soudržnost“ (KOM(2010)0758),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. ledna 2011 nazvané „Evropa účinněji využívající 
zdroje – stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020“ (KOM(2011)0021),

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. března 2011 o průmyslové politice pro éru 
globalizace2,

– s ohledem na bílou knihu Komise nazvanou „Plán jednotného evropského dopravního 
prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího 
zdroje“ (KOM(2011)0144),

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. června 2011 ke zprávě za rok 2010 o provádění 
programů politiky soudržnosti na období 2007–20133,

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. června 2011 o současné situaci a budoucí 
součinnosti mezi EFRR a ostatními strukturálními fondy v zájmu větší účinnosti4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2011 o Unii inovací: proměna Evropy pro 
svět po krizi5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. června 2011 o překročení HDP – měření pokroku 
v měnícím se světě6,

– s ohledem na své usnesení ze dne 12. května 2011 o iniciativě Mládež v pohybu – rámec 
pro zlepšení evropských systémů vzdělávání a odborné přípravy7,

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. května 2010 o nové digitální agendě pro Evropu: 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0473.
2 Přijaté texty, P7_TA(2011)0093.
3 Přijaté texty, P7_TA(2011)0283.
4 Přijaté texty, P7_TA(2011)0286.
5 Přijaté texty, P7_TA(2011)0236.
6 Přijaté texty, P7_TA(2011)0264.
7 Přijaté texty, P7_TA(2011)0230.
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2015.eu1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 8. června 2011 o investování do budoucnosti: nový 
víceletý finanční rámec (VFR) pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzívní 
Evropu2,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 29. června 2011 nazvané „Rozpočet – Evropa 2020“ 
(KOM(2011)0500 – část 1 a 2),

– s ohledem na návrh nařízení Rady ze dne 29. června 2011, kterým se stanoví víceletý 
finanční rámec na období 2014–2020 (KOM(2011)0398),

– s ohledem na své usnesení ze dne 5. července 2011 o páté zprávě Komise o soudržnosti 
a o strategii politiky soudržnosti po roce 20133,

– s ohledem sdělení Komise ze dne 13. července 2011 o reformě společné rybářské politiky 
(KOM(2011)0417),

– s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2011 o využívání prostředků ze strukturálních 
fondů a z Fondu soudržnosti: ponaučení pro budoucí politiku soudržnosti EU4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 27. září 2011 o Evropě jako přední světové destinaci 
cestovního ruchu – nový politický rámec pro evropský cestovní ruch5,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. října 2011 o Agendě pro nové dovednosti a pracovní 
místa6,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. října 2011 
o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského 
sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj 
venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický 
rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006 
(KOM(2011)0615),

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. října 2011 
o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle 
Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006 
(KOM(2011)0614),

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. října 2011 o Fondu 
soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1084/2006 (KOM(2011)0612),

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0133.
2 Přijaté texty, P7_TA(2011)0266.
3 Přijaté texty, P7_TA(2011)0316.
4 Přijaté texty, P7_TA(2011)0403.
5 Přijaté texty, P7_TA(2011)0407.
6 Přijaté texty, P7_TA(2011)0466.
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– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. října 2011 
o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č. 1081/2006 (KOM(2011)0607),

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. října 2011 
o programu Evropské unie pro sociální změny a inovace (KOM(2011)0609),

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. října 2011 
o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
pro cíl Evropská územní spolupráce (KOM(2011)0611),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. října 2011, kterým se 
mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 ze dne 5. července 2006 
o evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), pokud jde o vyjasnění, 
zjednodušení a zlepšení zřizování a provádění takovýchto seskupení (KOM(2011)0610),

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

– s ohledem na sdělení Komise Evropské radě ze dne 18. října 2010 nazvané „Stanovisko 
Komise podle čl. 355 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie k návrhu francouzské 
vlády na změnu statusu ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské unii“ (KOM(2010)0559) 
a na rozhodnutí Evropské rady 2010/718/EU ze dne 29. října 2010, kterým se mění status 
ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské unii1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. listopadu 2011 o Evropské platformě pro boj proti 
chudobě a sociálnímu vyloučení2,

– s ohledem na závěrečné prohlášení XVII. konference předsedů nejvzdálenějších regionů 
Evropské unie, která se konala ve dnech 3. a 4. listopadu 2011,

– s ohledem na pracovní program Komise na rok 2012 „Cesta k obnově Evropy“ ze dne 
15. listopadu 2011 (KOM(2011)0777),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 ze dne 
30. listopadu 2011 o zavedení programu na podporu dalšího rozvoje integrované námořní 
politiky3,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. listopadu 2011 nazvané „Horizont 2020 –
rámcový program pro výzkum a inovace“ (KOM(2011)0809) a na návrh nařízení 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. listopadu 2011, kterým se stanoví pravidla pro 
účast a šíření výsledků Horizontu 2020 – rámcového programu pro výzkum a inovace 
(2014–2020) (KOM(2011)0810),

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. prosince 2011 na téma „Plán jednotného evropského 
dopravního prostoru – vytvoření konkurenčního dopravního systému účinně využívajícího 

                                               
1 Úř. věst. L 325, 9.12.2010, s. 4.
2 Přijaté texty, P7_TA(2011)0495.
3 Úř. věst. L 321, 5.12.2011, s. 1.
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zdroje“1,

– s ohledem na příspěvek nejvzdálenějších regionů ze dne 15. ledna 2010 k veřejné 
konzultaci o pracovním dokumentu útvarů Komise – Konzultace o budoucí strategii „EU 
2020“ (KOM(2009)647),

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

– s ohledem na příspěvek nejvzdálenějších regionů EU ze dne 28. února 2011: Na cestě 
k Aktu o jednotném trhu (KOM(2010)0608 ze dne 27. října 2010),

– s ohledem na dokument ze dne 6. července 2010 adresovaný předsedovi Evropské komise, 
José Manuelu Durão Barrosovi, poslanci nejvzdálenějších regionů v Evropském 
parlamentu o prioritách politiky soudržnosti v těchto regionech na období po roce 2013,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a na stanoviska Rozpočtového výboru 
a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že Smlouva stanoví diferencované uplatňování smluv na nejvzdálenější 
regiony a prostřednictvím článku 349 SFEU, v němž se stanoví statut nejvzdálenějšího 
regionu, stanoví pro tyto regiony zvláštní zacházení a vlastní rámec;

B. vzhledem k tomu, že strategie EU 2020 předpokládá inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění, a jejím cílem musí být vhodná dimenze nejvzdálenějších regionů, 
vzhledem k tomu, že počáteční podmínky nejvzdálenějšího regionu pro dosažení těchto 
cílů jsou složitější než podmínky ostatních regionů, a vzhledem k tomu, že nejvzdálenější 
regiony jsou svolné se spoluprácí na konkretizaci pěti cílů, jichž má být dosaženo do roku 
2020 v oblasti zaměstnanosti, inovací, vzdělávání, sociálního začlenění, klimatu 
a energetiky;

C. vzhledem k významu politiky soudržnosti v těchto regionech pro omezení rozdílů, pro 
integraci těchto regionů do jednotného trhu a pro jejich utvrzení v jejich příslušné 
zeměpisné oblasti, stejně jako pro sledování cílů strategie EU 2020, přičemž prvořadými 
nástroji jsou evropské fondy;

D. vzhledem k tomu, že velkým úkolem ekonomik nejvzdálenějších regionů je přeměna 
jejich omezení na potenciál a na možnosti růstu, a vzhledem k tomu, že nové celosvětové 
problémy, jako je globalizace, změna klimatu, dodávky energie, rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie a demografické tlaky, vyžadují koordinaci politik a nástrojů Evropské unie; 

Diferencovaný a společný přístup pro nejvzdálenější regiony

1. trvá na skutečnosti, že na základě Smlouvy mají nejvzdálenější regiony nárok na 
diferencovaný a společný přístup, který se musí projevit maximální dostupností podpor 
bez ohledu na stupeň rozvoje, a že jejich ojedinělost musí být dostatečně zohledňována 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0584.



PR\888622CS.doc 9/12 PE478.701v01-00

CS

a chráněna, a nelze k nim tedy přistupovat stejně jako k jiným evropským regionům;

2. žádá o využívání dalších kritérií na posuzování způsobilosti nejvzdálenějších regionů pro 
přidělování strukturálních fondů, neboť kritérium HDP „na obyvatele“ neodráží jejich 
specifickou situaci a je v rozporu s duchem statutu nejvzdálenějších regionů a se 
samotnou Smlouvou; trvá na tom, aby tak míra spolufinancování nejvzdálenějších regionů 
činila 85 % u všech nástrojů pomoci těmto regionům; požaduje prodloužení lhůty na 
provádění fondů v nejvzdálenějších regionech s cílem jejich lepšího využívání;

3. lituje, že v rámci dodatečných dotací z EFRR byly sníženy částky, které mají být 
přiděleny nejvzdálenějším regionům ve finančním období 2014 až 2020, a žádá, aby 
finanční investice na uskutečnění strategie EU 2020 zahrnovaly přístup k evropským 
podporám alespoň ve stejné výši jako stávající finanční rámec; navrhuje, aby se pro 
spravedlivější rozdělování dotací mezi tyto regiony používala jiná kritéria rozdělování, 
jako je například pevná složka jednotně přidělovaná těmto regionům;

4. zdůrazňuje nezbytnost přizpůsobit evropské fiskální a celní politiky s cílem posílit 
konkurenceschopnost hospodářství nejvzdálenějších regionů a zásadní význam existence 
svobodných celních pásem při diverzifikaci hospodářské činnosti a při vytváření 
kvalifikovaných pracovních míst v nejvzdálenějších regionech;

5. požaduje zachování zvláštního přístupu k nejvzdálenějším regionům, pokud jde o státní 
podpory, a vyzývá k nápravě diskriminace mezi jednotlivými nejvzdálenějšími regiony, 
neboť nerovné přídavky na základě HDP těchto regionů jsou faktorem způsobujícím jejich 
nerovnováhu jako celku;

Vhodný a specifický rámec pro evropské politiky v nejvzdálenějších regionech

6. vyzývá k posílení opatření na podporu zemědělství v rámci programu POSEI s cílem 
reagovat na konkurenci výrobců, kteří mají nižší výrobní náklady, a požaduje zachování 
výjimek udělených nejvzdálenějším regionům v rámci SZP;

7. zdůrazňuje, že je nezbytné zachovat opatření na řízení a ochranu mořských zdrojů, na 
rozvoj akvakultury a na opětovné zavedení možnosti poskytovat podpory na obnovu 
loďstva, a vyzývá k posílení náhrad za zvýšené náklady v rámci programu POSEI pro 
rybolov;

8. trvá na námořní dimenzi nejvzdálenějších regionů a na významu rybolovu s ohledem na 
výlučnou hospodářskou oblast těchto regionů, jejichž potenciál je třeba přeměnit pomocí 
konkrétních opatření na skutečné námořní hospodářství a řádně jej zohledňovat v rámci 
programu integrované námořní politiky Evropské unie;

9. připomíná význam odvětví cestovního ruchu a vyzývá Komisi, aby urychlila zavádění 
evropského akčního plánu a zaručila lepší koordinaci stávajících zásad pro financování se 
zvláštní pozorností věnovanou nejvzdálenějším regionům;

10. trvá na skutečnosti, že nejvzdálenější regiony se shodují na tom, že vsadí na strategii 
výzkumu a inovací a na růst své podnikové sítě; vyzývá k vytvoření technologických 
infrastruktur a center inovace, rozvoji projektů a partnerství subjektů z oblasti vědy 
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a techniky a k výměně myšlenek a osvědčených postupů prostřednictvím evropských sítí 
pro podporu a inovace;

11. zdůrazňuje, že jednotný evropský dopravní prostor musí přispět k růstu podporujícímu 
začlenění nejvzdálenějších regionů a zlepšit jejich dostupnost; vyzývá k vytvoření 
specifického rámce pro podporu dopravy v nejvzdálenějších regionech a k vybudování 
logistických platforem a požaduje uskutečňování projektů, jako jsou námořní dálnice; 
zdůrazňuje potenciál programu Marco Polo pro nejvzdálenější regiony, žádá Komisi, aby 
zmírnila jeho podmínky a prodloužila jej i po roce 2013 a aby nástroj pro propojení 
Evropy specificky odkazoval na nejvzdálenější regiony;

12. připomíná, že závislost nejvzdálenějších regionů na dovážených fosilních palivech je 
příčinou zvýšených nákladů; navrhuje posílit odvětví obnovitelných energií a vytvořit 
v oblasti energetiky specifický program s cílem snížit náklady vznikající z důvodu 
odlehlosti, náklady na infrastruktury a na poskytované služby;

13. vyzývá Komisi, aby v oblasti energetiky, dopravy a informačních a komunikačních 
technologií vytvořila specifický program, stejný jako programy POSEI, který musí být 
v souladu s ostatními evropskými fondy v těchto oblastech;

Lepší správa a začlenění nejvzdálenějších regionů do EU a do jejich zeměpisných oblastí

14. zasazuje se o větší účast regionálních orgánů nejvzdálenějších regionů na přípravě 
a provádění evropských programů v rámci správy na různých úrovních a v rámci 
partnerství a o větší zviditelnění těchto regionů v evropských orgánech;

15. upozorňuje na úlohu nejvzdálenějších regionů jako hranice EU s okolním světem 
a vyzývá k přístupu, který by uznával sousedství se třetími zeměmi a se zeměmi 
s přednostními historickými a kulturními vztahy; upozorňuje na obtížné začlenění do 
příslušných zeměpisných oblastí, na dopad mezinárodních obchodních dohod a na účinek 
vnější složky některých evropských politik;

16. vyzývá k tomu, aby programy územní spolupráce v nejvzdálenějších regionech 
pokračovaly, a požaduje posílení dotací na programy, vyčlenění většího prostoru pro 
nadnárodní spolupráci a u nejvzdálenějších regionů odstranění kritéria 150km vzdálenosti 
v přeshraniční spolupráci;

17. připomíná, že další regiony Evropské unie se mohou rozhodnout, že se stanou 
nejvzdálenějšími regiony, a vybrat si statut, který nejlépe odpovídá jejich situaci, 
a upozorňuje stávající nejvzdálenější regiony na rozhodující úlohu, kterou mohou hrát při 
podpoře a posilování svého statutu;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nejvzdálenější regiony Evropské unie jsou tvořeny řadou regionů, které v důsledku svých 
charakteristických rysů spojených s fyzikálními a strukturálními podmínkami 
vyplývajícími z jejich odlehlosti, ostrovní povahy, složitého povrchu a podnebí tvoří 
specifickou skupinu regionů, jež jsou uznány v článku 349 SFEU1. 

Tyto regiony mají na základě Smlouvy zvláštní statut, který umožňuje odchýlit se od 
pravidel Smlouvy a přizpůsobit je nejvzdálenějším regionům v závislosti na jejich 
charakteristických rysech a specifických podmínkách. Vzhledem k tomu, že podmínky 
a obtíže těchto regionů jsou stálé a že je odlišují od ostatních evropských regionů, 
nemohou se u nich pravidla a programy EU uplatňovat stejným způsobem jako jinde 
v EU. Jejich provádění se musí řídit územním přístupem. 

Pro budoucnost politiky soudržnosti v nejvzdálenějších regionech je proto nezbytné 
a vhodné analyzovat, jak budou tyto evropské regiony moci dosáhnout cílů inteligentního 
a udržitelného růstu podporujícího začlenění, který je uveden ve strategii EU 2020, když 
mají charakteristické rysy a trvalá omezení vyplývající zejména z jejich odlehlosti, jež 
jsou důvodem pro přijímání specifických opatření ze strany Evropské unie.

Zásady z Cayenne, stanovené v roce 1999, jsou hlavní opěrné body činnosti Evropské 
unie ve prospěch nejvzdálenějších regionů. Podle těchto zásad, jimiž jsou zásada rovných 
příležitostí, zásada hodnoty potenciálu, zásada soudržnosti a zásada partnerství, musí 
činnost EU zajistit podmínky nezbytné pro to, aby byl potenciál nejvzdálenějších regionů 
přeměněn na reálné faktory hospodářského růstu, a to zejména prostřednictvím 
specifických opatření.

Memorandum o obnovené vizi evropské strategie vůči nejvzdálenějším regionům z května 
2010 definuje hlavní směry, jimiž se má činnost EU v souvislosti s nejvzdálenějšími 
regiony v budoucnosti ubírat. Dále zdůrazňuje, že je nezbytné dodržovat rovnováhu mezi 
potenciálem a omezeními, mezi vnitřními a vnějšími složkami politik Evropské unie při 
podpoře územní soudržnosti a rovnováhu mezi přizpůsobením obecných politik Evropské 
unie a přijetím specifických nástrojů ve prospěch nejvzdálenějších regionů.

Rada ve složení pro obecné záležitosti žádá ve svých závěrech ze dne 14. června 2010 
Evropskou komisi, aby předložila dokument na toto téma a aby na začátek roku 2012 
naplánovala zveřejnění sdělení o obnovené strategii EU pro nejvzdálenější regiony. Tento 
dokument by se měl systematicky věnovat otázkám, jež je třeba zohlednit při předvídání 
úspěšnosti nejvzdálenějších regionů při konkretizaci cílů strategie EU 2020.

Co se týče hlavních priorit, které je v nejvzdálenějších regionech třeba zohlednit v politice 
soudržnosti v souvislosti se strategií EU 2020, zpravodaj požaduje:

                                               
1 V současné době jsou nejvzdálenějšími regiony Evropské unie Madeira, Azory, Kanárské ostrovy, Martinik, 
Guadeloupe, Réunion, Francouzská Guayana a Svatý Martin.
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1. Diferencovaný a společný přístup k nejvzdálenějším regionům ze strany EU tak, aby 
byly řádně zohledněny jejich specifické rysy v rámci politik EU se zvláštním důrazem 
na politiku soudržnosti jako hlavní páku jejich malých ekonomik. Tato diferenciace 
však neznamená pouze věnovat zvláštní pozornost kompenzaci dopadů jejich 
odlehlosti, ale i začlenění přizpůsobené strategie, která předpokládá takový model 
rozvoje, jenž může využít výhod těchto regionů pro zvýšení konkurenceschopnosti, 
větší růst a tvorbu pracovních míst.

2. Přizpůsobené uplatňování evropských politik v nejvzdálenějších regionech EU, neboť 
jen díky tomuto specifickému rámci politik EU budou tyto regiony moci lépe splnit 
cíle hospodářské, sociální a územní soudržnosti a přispět ke splnění cílů strategie EU 
2020. V oblastech zemědělské a rybářské politiky byla specifická opatření programů 
POSEI korunována úspěchem, díky čemuž lze potvrdit, že lze uvažovat o možnosti 
spustit další programy tohoto typu v jiných vhodných odvětvích, jako je energetika 
a obnovitelné zdroje energie, doprava a informační a komunikační technologie. Při 
uplatňování evropských politik v nejvzdálenějších regionech si zvláštní pozornost 
zaslouží rovněž oblasti výzkumu a inovací, dopravy, telekomunikací, cestovního 
ruchu, celní a fiskální politiky, svobodných celních pásem a obchodních politik.

3. Lepší integraci nejvzdálenějších regionů do EU, což znamená účinnější správu pomocí 
systému správy na různých úrovních, územní kontinuitu s cílem zlepšit přístup 
k výhodám jednotného trhu a rozvoj integrace nejvzdálenějších regionů v souvislosti 
s regionálními plány sousedství. Lepší začlenění nejvzdálenějších regionů do jejich 
zeměpisných oblastí, které by probíhalo formou zapojení těchto regionů do vnější 
složky evropských politik, zejména se zřetelem k jejich vztahům se třetími zeměmi 
a se zeměmi s přednostními historickými vztahy.

Prostřednictvím různých návrhů souvisejících s uvedenými prioritami chce zpravodaj 
přispět k nalezení vyváženější odpovědi EU na problémy, jimž musí čelit nejvzdálenější 
regiony Evropské unie v souvislosti s cíli strategie EU 2020, poukázat na úlohu politiky 
soudržnosti a předjímat některé otázky, které je třeba zohlednit v návrhu obnovené 
strategie EU vůči nejvzdálenějším regionům ve stanovisku, které musí přijmout Evropský 
parlament.


