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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl sanglaudos politikos vaidmens atokiausiuose Europos Sąjungos regionuose 
atsižvelgiant į strategiją „Europa 2020“
(2011)2195 (INI).

EUROPOS PARLAMENTAS,

– atsižvelgdamas į sujungtas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), kurioje 
pripažįstamas ypatingas atokiausių regionų statusas, 355 ir 349 straipsnių nuostatas ir 
SESV 107 straipsnio 3 dalies a punktą dėl šiems regionams teikiamos valstybės pagalbos 
schemos,

– atsižvelgdamas į SESV 174 straipsnį ir paskesnius straipsnius, kuriuose nurodomas 
ekonominės, socialinės bei teritorinės sanglaudos tikslas ir nustatomos struktūrinės 
finansinės priemonės šiam tikslui įgyvendinti,

– atsižvelgdamas į 2004 m. gegužės 26 d. Komisijos komunikatą „Stipresnė partnerystė su 
atokiausiais regionais“ (COM(2004) 0343),

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. rugsėjo 28 d. rezoliuciją dėl glaudesnės partnerystės su 
atokiausiais regionais1,

– atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 12 d. Komisijos komunikatą „Atokiausiems regionams 
skirta strategija: rezultatai ir perspektyvos“ (COM(2007) 0507) ir prie šio komunikato 
pridėtą 2007 m. rugsėjo 12 d. Komisijos tarnybų darbinį dokumentą „Atokiausiems 
regionams skirta strategija: rezultatai ir perspektyvos“ (SEC(2007) 1112),

– atsižvelgdamas į savo 2008 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl atokiausiems regionams 
skirtos strategijos: rezultatai ir perspektyvos“2,

– atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 17 d. Komisijos komunikatą „Atokiausi regionai –
Europos turtas“ (COM(2008) 0642),

– atsižvelgdamas į 2009 m. balandžio 22 d. Komisijos žaliąją knygą „Bendrosios 
žuvininkystės politikos reforma“ (COM(2009) 0163),

– atsižvelgdamas į 2009 m. spalio 14 d. bendrą atokiausių regionų memorandumą 
„Atokiausi regionai 2020 m.“,

– atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 6 d. Komisijos komunikatą „Naujos ES ir užjūrio šalių 
ir teritorijų (UŠT) partnerystės aspektai“ (COM(2009) 0623),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. vasario 25 d. rezoliuciją dėl Žaliosios knygos dėl bendros 
žuvininkystės politikos reformos3,

                                               
1 OL C 227 E, 2006 9 21, p. 512.
2 Priimti tekstai, P6_TA(2008)0210.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0039.
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– atsižvelgdamas į 2010 m. kovo 3 d. Komisijos komunikatą „2020 M. EUROPA. 
Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“ (COM(2010) 2020),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 20 d. rezoliuciją dėl sanglaudos politikos indėlio 
siekiant Lisabonos ir 2020 m. ES strategijos tikslų1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. gegužės 7 d. Ispanijos, Prancūzijos, Portugalijos ir atokiausių 
regionų memorandumą „Atnaujinta atokiausiems regionams skirtos Europos strategijos 
vizija“,

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 14 d. Bendrųjų reikalų tarybos 3022-ojo posėdžio 
išvadas2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. birželio 30 d. Komisijos komunikatą „Turistų lankomiausias 
žemynas – Europa. Nauja turizmo politika“ (COM(2010) 0352),

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugpjūčio 26 d. Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninė 
darbotvarkė“ (COM(2010) 0245),

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 15 d. Komisijos komunikatą „Judus jaunimas“ –
iniciatyva išlaisvinti jaunimo potencialą, kad Europos Sąjungos ekonomikos augimas būtų 
pažangus, tvarus ir integracinis“ (COM(2010) 0477),

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 24 d. pirmąją Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui 
ir Tarybai „Pirmoji 2006 m. POSEI sistemos reformos poveikio ataskaita“ 
(COM(2010) 0501),

– atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo 24 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatomos specialios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos 
regionams (COM(2010) 0498),

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 6 d. Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga“ (COM(2010) 0546),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl gero ES regioninės politikos 
valdymo: Europos Komisijos pagalbos ir kontrolės procedūros3,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. spalio 21 d. rezoliuciją dėl integruotos jūrų politikos (IJP). 
Padarytos pažangos vertinimas ir nauji uždaviniai4,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 27 d. Komisijos komunikatą „Kuriamas Bendrosios 
rinkos aktas. Siekiant labai konkurencingos socialinės rinkos ekonomikos. 50 pasiūlymų, 
kaip pagerinti bendrą darbą, verslą ir prekybą“ (COM(2010) 0608),

– atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 24 d. Komisijos komunikatą „Integruota globalizacijos 
                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0191.
2 Tarybos dokumentas Nr. 11021/10.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0468.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0386.
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eros pramonės politika. Didžiausias dėmesys – konkurencingumui ir tvarumui“ 
(COM(2010) 0614),

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją „Ekonominės, socialinės ir 
teritorinės sanglaudos siekis ES – visuotinio konkurencingumo būtina sąlyga?“1,

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos komunikatą „Penktosios ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos išvados. Sanglaudos politikos ateitis“ 
(COM(2010) 0642),

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 23 d. Komisijos komunikatą „Naujų įgūdžių ir darbo 
vietų darbotvarkė. Europos pastangos kiekvienam suteikti darbą“ (COM(2010) 0682),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 16 d. Komisijos komunikatą „Europos kovos su 
skurdu ir socialine atskirtimi planas. Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos bendroji 
programa“ (COM(2010) 0758),

– atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 26 d. Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ 
pavyzdinė iniciatyva „Tausiai išteklius naudojanti Europa“ (COM(2011) 0021),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl globalizacijos erai pritaikytos 
pramonės politikos2,

– atsižvelgdamas į Komisijos baltąją knygą „Bendros Europos transporto erdvės kūrimo 
planas. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos transporto sistemos 
kūrimas“ (COM(2011) 0144),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 23 d. rezoliuciją dėl 2010 m. ataskaitos dėl 2007–
2013 m. sanglaudos politikos programų įgyvendinimo3,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 23 d. rezoliuciją dėl esamos padėties ir būsimųjų 
sąveikų siekiant didesnio ERPF ir kitų struktūrinių fondų veiksmingumo4,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 12 d. rezoliuciją dėl Inovacijų sąjungos. Europos 
pertvarkymas pasaulyje po krizės5,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl BVP ir kitų rodiklių pažangai 
kintančiame pasaulyje vertinti6,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gegužės 12 d. rezoliuciją „Judus jaunimas: Europos 
švietimo ir mokymo sistemų tobulinimo pagrindas“7,

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0473.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0093.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0283.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0286.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0236.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0264.
7 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0230.
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– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl naujos Europos skaitmeninės 
darbotvarkės „2015.eu“1,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl investicijų į ateitį. Naujoji 
daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir integracinei 
Europai2,

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 29 d. Komisijos komunikatą „Strategijos „Europa 2020“ 
biudžetas“ (COM(2011) 0500; 1 ir 2 dalys),

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 29 d. pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (COM(2011) 0398),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. liepos 5 d. rezoliuciją dėl Europos Komisijos penktosios 
sanglaudos ataskaitos ir sanglaudos politikos strategijos po 2013 m.3,

– atsižvelgdamas į 2011 m. liepos 13 d. Komisijos komunikatą „Bendros žuvininkystės 
politikos reforma“ (COM(2011) 417),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl struktūrinių fondų ir 
Sanglaudos fondo lėšų panaudojimo. Ko pasimokyta siekiant ateityje įgyvendinti ES 
sanglaudos politiką?4,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 27 d. rezoliuciją dėl turistų lankomiausio žemyno –
Europos (nauja turizmo politika)5,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl naujų įgūdžių ir darbo vietų 
darbotvarkės6,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl 2011 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam 
fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros 
reikalų ir žuvininkystės fondui, kurių veiklos gairės pateiktos Bendroje strateginėje 
programoje, bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam 
fondui ir Sanglaudos fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Reglamentas 
(EB) Nr. 1083/2006 (COM(2011) 0615),

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 6 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl konkrečių su Europos regioninės plėtros fondu ir investicijų į ekonomikos 
augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas 
(EB) Nr. 1080/2006 (COM(2011) 0614),

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0133.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0316.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0403.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0407.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0466.
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– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 6 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1084/2006 (COM(2011) 0612),

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 6 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Europos socialinio fondo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1081/2006 (COM(2011) 0607),

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 6 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Europos Sąjungos socialinių pokyčių ir inovacijų programos 
(COM(2011) 0609),

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 6 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslui nuostatų (COM(2011) 0611),

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 6 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1082/2006 dėl Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės 
(ETBG) atsižvelgiant į patikslintas, supaprastintas ir pagerintas tokių grupių steigimo ir jų 
veiksmų įgyvendinimo sąlygas (COM(2011) 0610),

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 12 d. ataskaitą „Atokiausi Europos regionai ir bendroji 
rinka: ES įtaka pasaulyje“, kurią Europos Komisijos nariui M. Barnier pateikė Pedro 
Solbes Mira,

– atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 18 d. Komisijos komunikatą Europos Vadovų Tarybai 
„Komisijos nuomonė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 355 straipsnio 6 dalį. 
Prancūzijos vyriausybės iniciatyva iš dalies keisti Sen Bartelemi statusą Sąjungos 
atžvilgiu“ (COM(2010) 0559) ir 2010 m. spalio 29 d. Europos Vadovų Tarybos sprendimą 
2010/718/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sen Bartelemi salos statusas Europos Sąjungos 
atžvilgiu1,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl Europos kovos su skurdu ir 
socialine atskirtimi plano2,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 3 ir 4 d. vykusios Septynioliktosios Europos Sąjungos 
atokiausių regionų prezidentų konferencijos baigiamąją deklaraciją,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 15 d. 2012 m. Komisijos darbo programą „Siekiant 
Europos atsinaujinimo“ (COM(2011) 0777),

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 1255/2011, kuriuo sukuriama integruotos jūrų politikos tolesnio vystymo paramos 

                                               
1 OL L 325, 2010 12 9, p. 4.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0495.
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programa1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos komunikatą „Bendroji mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (COM(2011) 0808), 2011 m. lapkričio 
30 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama 
Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.), 
(COM(2011) 0809) ir 2011 m. lapkričio 30 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos Bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų 
programos „Horizontas 2020“ (2014–2020 m.) dalyvavimo ir sklaidos taisyklės
(COM(2011) 0810),

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 15 d. rezoliuciją dėl bendros Europos transporto 
erdvės kūrimo plano. Konkurencingos efektyviu išteklių naudojimu grindžiamos 
transporto sistemos kūrimas2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. sausio 15 d. atokiausių regionų nuomonę dėl viešų konsultacijų, 
susijusių su Komisijos darbiniu dokumentu „Konsultacijos dėl būsimosios 2020 m. 
Europos Sąjungos strategijos“ (COM(2009) 647),

– atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 28 d. bendrą atokiausių regionų nuomonę dėl Penktosios 
ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos,

– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 28 d. ES atokiausių regionų nuomonę „Kuriamas 
Bendrosios rinkos aktas“ (COM(2010) 0608, 2010 m. spalio 27 d.),

– atsižvelgdamas į 2010 m. liepos 6 d. dokumentą dėl sanglaudos politikos prioritetų 
atokiausiuose regionuose po 2013 m., kurį atokiausiems regionams atstovaujantys 
Europos Parlamento nariai pateikė Europos Komisijos pirmininkui José Manueliui Durão 
Barroso,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir į Biudžeto bei Pramonės, 
mokslinių tyrimų ir energetikos komitetų nuomones (A7-0000/2011),

A. kadangi Sutartyje nustatomas diferencijuotas Sutarčių taikymas atokiausiems regionams, 
pagal SESV 349 straipsnį jiems taikoma speciali tvarka ir jie atskirai reglamentuojami 
suteikiant atokiausio regiono statusą;

B. kadangi strategijoje „Europa 2020“ siekiama pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo ir 
turi būti tinkamai aptariamas atokiausių regionų aspektas; kadangi atokiausiame regione 
pradinės sąlygos šiems tikslams pasiekti yra sunkesnės negu kituose regiuose; kadangi 
atokiausi regionai ketina bendradarbiauti įgyvendindami penkis tikslus, kurie turi būti 
pasiekti iki 2020 m. (užimtumo, inovacijų, švietimo, socialinės įtraukties, klimato ir 
energetikos);

                                               
1 OL L 321, 2011 12 5, p. 1.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0584.
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C. kadangi šiuose regionuose sanglaudos politika yra svarbi siekiant sumažinti skirtumus, 
integruoti šiuos regionus į vidaus rinką ir stiprinti juos atitinkamoje geografinėje 
teritorijoje, taip pat siekti strategijos „Europa 2020“ tikslų, nes Europos fondai yra labai 
svarbi priemonė;

D. kadangi svarbiausias atokiausių regionų ekonomikos uždavinys – ribotas jų galimybes 
paversti potencialu ir augimo galimybėmis; kadangi dėl naujų pasaulinių iššūkių, 
pavyzdžiui, globalizacijos, klimato kaitos, energijos tiekimo, atsinaujinančiosios energijos 
vystymo ir demografinio spaudimo, Europos Sąjungos politika ir priemonės turi būti 
derinamos;

Skirtingų ir bendrų sąlygų taikymas atokiausiems regionams

1. pabrėžia, kad pagal Sutartį suteikiama teisė atokiausiems regionams taikyti skirtingas ir 
bendras sąlygas – tai reiškia, kad turi būti kuo labiau panaudojama pagalba neatsižvelgiant 
į išsivystymo lygį ir pakankamai atsižvelgiama į šių regionų išskirtinumą, kuris turi būti 
saugomas, nes požiūris į tokius regionus negali būti toks pat kaip į kitus Europos regionus;

2. ragina taikyti kitokius kriterijus, susijusius su atokiausių regionų tinkamumo gauti 
struktūrinių fondų lėšų nustatymu, nes BVP vienam gyventojui rodiklis neatspindi 
konkrečios šių regionų tikrovės ir neatitinka atokumo statuso bei pačios Sutarties 
nuostatų; todėl reikalauja, kad atokiausiems regionams būtų taikoma 85 proc. bendro 
finansavimo, skiriamo pagal visas pagalbos šiems regionams priemones, norma; ragina 
pratęsti lėšų naudojimo atokiausiuose regionuose terminą, kad jos būtų panaudotos geriau;

3. apgailestauja, kad numatant papildomą dotaciją iš ERPF sumažintos atokiausiems 
regionams skirtinos sumos, pasiūlytos 2014–2020 m. finansiniam laikotarpiui, ir ragina 
užtikrinti, kad skiriant su strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimu susijusias lėšas būtų 
suteikta galimybė gauti tokią Europos pagalbą, kuri bent prilygtų pagal dabartinę 
finansinę programą skiriamai pagalbai; siūlo taikyti kitus dotacijos skirstymo kriterijus, 
kad šiems regionams sumos būtų paskirstytos teisingiau, ir šiuos kriterijus įtraukti kaip 
nuolatinę nuostatą, kuri šiems regionams turi būti taikoma vienodai;

4. pabrėžia, kad būtina suderinti Europos mokesčių ir muitų tarifų politiką siekiant didinti 
atokiausių regionų ekonomikos konkurencingumą, ir pažymi labai didelę laisvųjų zonų 
svarbą atokiausiuose regionuose įvairinant ekonominę veiklą ir kuriant darbo vietas 
kvalifikuotiems darbuotojams;

5. ragina išlaikyti atokiausiems regionams taikomas skirtingas sąlygas, susijusias su 
valstybės pagalba, ir ištaisyti nuostatas, kuriomis diskriminuojami atokiausi regionai, nes 
pagal šių regionų BVP nevienodai padidinus sumas sutrikdoma šių regionų pusiausvyra;

Atskiras ir konkretus atokiausiuose regionuose vykdomos Europos politikos 
reglamentavimas

6. ragina stiprinti pagal sistemą POSEI teikiamos pagalbos žemės ūkiui priemones siekiant 
užtikrinti konkurenciją su gamintojais, kurių gamybos sąnaudos mažesnės, ir ragina 
išlaikyti pagal BŽŪP atokiausiems regionams taikomas išimtis;
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7. pabrėžia, kad būtina tęsti jūrų išteklių valdymo ir apsaugos bei akvakultūros produktų 
vertės didinimo priemones ir priemones, pagal kurias vėl teikiama galimybė skirti pagalbą 
laivyno atnaujinimui, ir ragina didinti papildomų išlaidų kompensavimą pagal sistemos 
POSEI žuvininkystės programą;

8. pabrėžia, kad atokiausius regionus supa jūra ir kad žvejybos veikla yra svarbi atsižvelgiant 
į šių regionų išskirtinę ekonominę zoną, kurios potencialas turi būti užtikrinamas taikant 
konkrečias priemones, skirtas tikrai jūrų ekonomikai kurti, ir į kurią reikia deramai 
atsižvelgti Europos integruotos jūrų politikos programoje;

9. primena turizmo sektoriaus svarbą ir ragina Komisiją greičiau įgyvendinti Europos 
veiksmų planą ir labiau derinti dabartines finansavimo gaires, ypatingą dėmesį skiriant 
atokiausiems regionams;

10. pabrėžia, kad atokiausi regionai ketina įgyvendinti mokslinių tyrimų ir inovacijų strategiją 
ir siekti įmonių plėtros; ragina kurti technologijų infrastruktūrą ir inovacijų centrus, plėtoti 
projektus ir partnerystę su mokslo bei technologijų sistemoje veikiančiais subjektais ir 
keistis idėjomis bei gerąja patirtimi Europos inovacijų rėmimo tinkluose;

11. pabrėžia, kad bendra Europos transporto erdvė turi padėti užtikrinti atokiausių regionų 
integracinį augimą ir geresnes galimybes susisiekti su šiais regionais; ragina kurti 
konkrečią pagalbos atokiausių regionų transportui sistemą bei logistikos programas ir 
įgyvendinti tam tikrus projektus, pavyzdžiui, jūrų greitkelių; pabrėžia galimybes, kurios 
atokiausiems regionams teikiamos vykdant programą Marco Polo, ragina Komisiją 
sušvelninti šios programos taisykles, pratęsti jos galiojimą po 2013 m. ir užtikrinti, kad 
Europos infrastruktūros tinklų priemonėje būtų konkrečiai minimi atokiausi regionai;

12. primena, kad dėl atokiausių regionų priklausomybės nuo importuojamo iškastinio kuro 
labai padidėja papildomos išlaidos; siūlo stiprinti atsinaujinančiosios energijos sektorių ir 
energijos srityje kurti konkrečią programą, kad būtų sumažintos išlaidos, susijusios su 
regionų atokumu, infrastruktūra ir teikiamomis paslaugomis;

13. ragina Komisiją energijos, transporto ir informacinių bei ryšių technologijų srityje kurti į 
sistemą POSEI panašią konkrečią programą, kuri turės būti įgyvendinama kartu su kitais 
šiose srityje veikiančiais Europos fondais;

Geresnis atokiausių regionų valdymas ir integracija į Europos Sąjungą bei jos 
geografinę teritoriją

14. ragina užtikrinti, kad atokiausių regionų regioninės valdžios institucijos daugiau dalyvautų 
rengiant ir įgyvendinant Europos programas pagal daugiapakopio valdymo ir partnerystės 
sistemas ir kad šie regionai būtų geriau žinomi Europos institucijose;

15. atkreipia dėmesį į atokiausių regionų, kurie yra ES išorės sienos, vaidmenį ir ragina taikyti 
požiūrį, pagal kurį pripažįstama kaimynystė su trečiosiomis šalimis ir šalimis, su kuriomis 
palaikomi ypatingi istoriniai ir kultūriniai ryšiai; atkreipia dėmesį į su integracija 
susijusius sunkumus atitinkamuose geografiniuose regionuose, tarptautinių prekybos 
susitarimų poveikį ir tam tikros Europos politikos išorės aspektų poveikį;
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16. ragina tęsti atokiausiuose regionuose vykdomo teritorinio bendradarbiavimo programas ir 
didinti programoms skiriamas dotacijas, kad didesnė vieta būtų skiriama tarptautiniam 
bendradarbiavimui ir nebebūtų taikomas 150 km atstumo kriterijus vykdant tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą su atokiausiais regionais;

17. primena, kad kiti Europos Sąjungos regionai gali nuspręsti tapti atokiausiais regionais ir 
pasirinkti jiems geriausiai tinkantį statusą, ir atkreipia dabartinių atokiausių regionų 
dėmesį į lemiamą vaidmenį, kurį jie gali atlikti remdami ir stiprindami atokiausių regionų 
statusą;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybėms narėms.
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Aiškinamoji dalis

Europos Sąjungos atokiausi regionai – tai regionai, kurie dėl konkrečių ypatumų, susijusių 
su fizinėmis ir struktūrinėmis sąlygomis, atsirandančiomis dėl regionų atokumo, 
izoliuotumo, sunkių topografinių ir klimato sąlygų, sudaro konkrečią SESV 349 straipsniu 
pripažintą regionų grupę1. 

Šie regionai turi specialų Sutartyje įtvirtintą statusą, leidžiantį nukrypti nuo Sutarties 
taisyklių ir jas priderinti prie atokiausių regionų atsižvelgiant į jų ypatumus ir konkrečias 
sąlygas. Kadangi šių regionų sąlygos bei sunkumai patiriami nuolat ir dėl jų šie regionai 
išsiskiria iš kitų Europos regionų, ES taisyklės ir programos negali būti įgyvendinamos 
vienodai visoje ES teritorijoje. Jas įgyvendinant turi būti taikomas teritorinis požiūris. 

Todėl tvirtinant būsimą atokiausių regionų sanglaudos politiką būtina ir naudinga 
išnagrinėti, kaip šiuose Europos regionuose galima pasiekti į strategiją „Europa 2020“ 
įtrauktus pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo tikslus, nes šiems regionams būdingos 
nuolatinės kliūtys ir ypatumai, kurie visų pirma atsiranda dėl jų atokumo ir dėl kurių 
Europos Sąjunga pagrįstai priima konkrečias priemones.

1999 m. įtvirtinti Kajeno principai yra svarbiausias atokiausiems regionams skirtų 
Europos Sąjungos veiksmų pagrindas; pagal šiuos principus (lygių galimybių principą, 
galimybių didinimo principą, nuoseklumo principą ir partnerystės principą) vykdant ES 
veiksmus turi būti sudaromos būtinos sąlygos atokiausių regionų potencialą paversti tikru 
ekonomikos augimu, visų pirma įgyvendinant konkrečias priemones.

Šiomis aplinkybėmis 2010 m. gegužės mėn. memorandume „Atnaujinta atokiausiems 
regionams skirtos Europos strategijos vizija“ nustatomos pagrindinės gairės, kurių turi 
būti laikomasi ateityje atokiausiuose regionuose vykdant ES veiksmus, ir pažymima, kad 
būtina derinti potencialą su ribotomis galimybėmis, Europos Sąjungos politikos vidaus 
aspektus su išorės aspektais skatinant teritorinę sanglaudą ir derinamą bendro pobūdžio 
Europos Sąjungos politiką su priimamomis konkrečiomis priemonėmis, naudingomis 
atokiausiems regionams.

2010 m. birželio 14 d. išvadose Bendrųjų reikalų taryba ragina Europos Komisiją šia tema 
pateikti dokumentą ir numatyti 2012 m. pradžioje paskelbti komunikatą dėl atnaujintos 
atokiausiems regionams skirtos ES strategijos. Šiame dokumente turi būti susisteminti 
pagrindiniai klausimai, į kuriuos reikia atsižvelgti numatant atokiausių regionų veiklos 
rezultatus, susijusius su strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimu.

Aptardamas pagrindinius prioritetus, į kuriuos turi būti atsižvelgiama pagal strategiją 
„Europa 2020“ atokiausiuose regionuose vykdant sanglaudos politiką, pranešėjas ragina:

1. kad Europos Sąjunga, vykdydama ES politiką, atokiausiems regionams taikytų 
skirtingas ir bendras sąlygas tinkamai atsižvelgdama į šių regionų ypatumus ir ypač 

                                               
1 Šiuo metu Europos Sąjungos atokiausi regionai yra šie: Madeiros, Azorų ir Kanarų salos, Martinika,
Gvadelupa, Reunionas, Prancūzijos Gviana ir Sen Martenas.
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didelį dėmesį skirtų sanglaudos politikai, kuri yra pagrindinis šių regionų mažos ūkio 
ramstis. Tačiau šių skirtingų sąlygų taikymas reiškia ne tik tai, kad ypatingas dėmesys 
skiriamas su atokumu susijusio poveikio kompensavimui, bet ir tai, kad taikoma 
suderinta strategija, kurioje numatomas vystymo modelis, leidžiantis pasinaudoti šių 
regionų pranašumais siekiant užtikrinti didesnį konkurencingumą bei augimą ir sukurti 
daugiau darbo vietų;

2. derinti Europos Sąjungos atokiausiuose regionuose vykdomą Europos politiką, nes tik 
konkrečiai reglamentuojant ES politiką bus galima geriau pasiekti ekonominės, 
socialinės bei teritorinės sanglaudos tikslus šiuose regionuose ir padėti įgyvendinti 
strategijos „Europa 2020“ tikslus. Kadangi žemės ūkio ir žuvininkystės politikos 
srityse konkrečios programų POSEI priemonės buvo sėkmingai įgyvendintos, galima 
apsvarstyti galimybę įgyvendinti kitas tokios rūšies programas kituose galimuose 
sektoriuose, pavyzdžiui, energijos, atsinaujinančiųjų energijos išteklių, transporto bei 
informacinių ir ryšių technologijų. Atokiausiems regionams taikant Europos politiką 
ypatingą dėmesį taip pat reikia skirti mokslinių tyrimų, inovacijų, transporto, 
telekomunikacijų, turizmo, muitų tarifų bei mokesčių politikos, laisvųjų zonų ir 
prekybos politikos sritims;

3. atokiausius regionus labiau integruoti į Europos Sąjungą – tai reiškia, kad turi būti 
vykdomas veiksmingesnis valdymas pagal daugiapakopio valdymo sistemą, 
užtikrinamas teritorinis tęstinumas siekiant didinti galimybes naudotis bendrosios 
rinkos teikiama nauda ir didinama regionų integracija pagal regioninius kaimynystės 
planus; atokiausius regionus labiau integruoti į geografinius regionus – tam reikia 
gerinti šių regionų padėtį taikant Europos politikos išorės aspektus, visų pirma 
atsižvelgiant į jų santykius su trečiosiomis šalimis ir šalimis, su kuriomis palaikomi 
ypatingi istoriniai ryšiai.

Pateikęs įvairius pasiūlymus, apibūdintus nurodant prioritetus, pranešėjas nori padėti rasti 
darnesnį sprendimą dėl ES veiksmų sprendžiant uždavinius, su kuriais susiduria Europos 
Sąjungos atokiausi regionai įgyvendindami strategijos „Europa 2020“ tikslus; jis pažymi 
sanglaudos politikos vaidmenį ir iš anksto pateikia tam tikrus klausimus, į kuriuos reikia 
atsižvelgti pasiūlyme dėl atnaujintos atokiausiems regionams skirtos ES strategijos ir 
pozicijoje, kurią Europos Parlamentas turės priimti.


