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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par kohēzijas politikas nozīmi Eiropas Savienības attālākajos reģionos stratēģijas 
„ES 2020” kontekstā
(2011)/2195 (INI).

EIROPAS PARLAMENTS,

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 355. un 349. panta apvienotos 
noteikumus, kuros atzīts tālāko reģionu īpašais statuss, kā arī LESD 107. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu par valsts atbalstu šajos reģionos,

– ņemot vērā LESD 174. pantu un turpmākos pantus, kuros noteikts ekonomiskās, sociālās 
un teritoriālās kohēzijas mērķis un kuros minēti strukturālie finanšu instrumenti šā mērķa 
sasniegšanai,

– ņemot vērā Komisijas 2004. gada 26. maija paziņojumu „Ciešāka partnerība attiecībā uz 
attālākajiem reģioniem” (COM(2004) 0343),

– ņemot vērā 2005. gada 28. septembra rezolūciju par ciešākām partnerattiecībām ar 
nomaļajiem reģioniem1,

– ņemot vērā Komisijas 2007. gada 12. septembra paziņojumu „Stratēģija nomaļajiem 
reģioniem: sasniegumi un nākotnes perspektīvas” (COM(2007) 0507) un Komisijas 
dienestu 2007. gada 12. septembra darba dokumentu „Stratēģija nomaļajiem reģioniem: 
sasniegumi un nākotnes perspektīvas” (SEC(2007) 1112) šā paziņojuma pielikumā,

– ņemot vērā 2008. gada 20. maija rezolūciju par stratēģiju nomaļajiem reģioniem: 
sasniegumi un nākotnes perspektīvas2,

– ņemot vērā Komisijas 2008. gada 17. oktobra paziņojumu „Tālākie reģioni: Eiropas 
priekšrocība” (COM(2008) 0642),

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 22. aprīļa Zaļo grāmatu „Kopējās zivsaimniecības 
politikas reforma” (COM(2009) 163),

– ņemot vērā 2009. gada 14. oktobra kopīgo memorandu par tālākajiem reģioniem „Tālāko 
reģionu nākotne līdz 2020. gadam”,

– ņemot vērā Komisijas 2009. gada 6. novembra paziņojumu „Elementi jaunai partnerībai 
starp ES un aizjūras zemēm un teritorijām (AZT)” (COM(2009)0623),

– ņemot vērā 2010. gada 25. februāra rezolūciju par Zaļo grāmatu „Kopējās zivsaimniecības 
politikas reforma”3,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 3. marta paziņojumu „Eiropa 2020 — stratēģija gudrai, 
                                               
1 OV C 227 E, 21.9.2006., 512. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P6_TA(2008)0210.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0039.
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ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei” (COM(2010) 2020),

– ņemot vērā tā 2010. gada 20. maija rezolūciju par kohēzijas politikas ieguldījumu 
Lisabonas mērķu un stratēģijas „ES 2020” mērķu sasniegšanā1,

– ņemot vērā Spānijas, Francijas, Portugāles un tālāko reģionu 2010. gada 7. maija 
memorandu „Eiropas stratēģijas tālākiem reģioniem atjaunotā perspektīva (redzējums)”,

– ņemot vērā Vispārējo lietu padomes 3022. sanāksmes (2010. gada 14. jūnijs) 
secinājumus2,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 30. jūnija paziņojumu „Eiropa, tūristu apmeklētākā 
vieta pasaulē — jaunas Eiropas tūrisma nozares politiskās pamatnostādnes” 
(COM(2010) 0352),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 26. augusta paziņojumu „Digitālā programma Eiropai” 
(COM(2010) 0245),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 15. septembra paziņojumu „„Jaunatne kustībā”. 
Iniciatīva jauniešu potenciāla izmantošanai, lai Eiropas Savienībā panāktu gudru, 
ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi” (COM(2010) 0477),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 24. septembra pirmo ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par 2006. gada POSEI reformas ietekmi (COM(2010) 0501),

– ņemot vērā 2010. gada 24. septembra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes 
regulai, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas 
Savienības reģioniem (COM(2010) 0498),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 6. oktobra paziņojumu „Stratēģijas „Eiropa 2020” 
pamatiniciatīva „Inovācijas Savienība”” (COM(2010) 0546),

– ņemot vērā 2010. gada 12. decembra rezolūciju par labu pārvaldību attiecībā uz ES 
reģionālo politiku, Eiropas Komisijas palīdzības un kontroles procedūras3,

– ņemot vērā 2010. gada 21. oktobra rezolūciju par integrēto jūrniecības politiku —
sasniegtā progresa novērtēšana un jauni uzdevumi4,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 27. oktobra paziņojumu „Ceļā uz aktu par vienoto tirgu. 
Par augsti konkurētspējīgu tirgus sociālo ekonomiku. 50 priekšlikumi, lai uzlabotu mūsu 
darbu, darījumus un savstarpējo apmaiņu” (COM(2010) 0608),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 24. janvāra paziņojumu „Integrēta rūpniecības politika 
globalizācijas laikmetam — prioritāte konkurētspējai un ilgtspējībai” (COM(2010) 0614),

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0191.
2 Padomes dokuments Nr. 11021/10.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0468.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0386.
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– ņemot vērā 2010. gada 14. decembra rezolūciju par patiesas teritoriālās, sociālās un 
ekonomikas kohēzijas sasniegšanu Eiropas Savienībā — nepieciešams priekšnoteikums 
pasaules mēroga konkurētspējai?1,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 9. novembra paziņojumu „Secinājumi piektajā ziņojumā 
par ekonomikas, sociālo un teritoriālo kohēziju — kohēzijas politikas nākotne” 
(COM(2010) 0642),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 23. novembra paziņojumu „Jaunu prasmju un darba 
vietu programma: Eiropas ieguldījums ceļā uz pilnīgu nodarbinātību” (COM(2010) 0682),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada paziņojumu „Eiropas platforma cīņai pret nabadzību un 
sociālo atstumtību: Eiropas pamatprogramma sociālai un teritoriālai kohēzijai” 
(COM(2010) 0758),

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 26. janvāra paziņojumu „Resursu ziņā efektīva 
Eiropa — pamatiniciatīva saskaņā ar stratēģiju „Eiropa 2020”” (COM(2011) 0021),

– ņemot vērā 2011. gada 9. marta rezolūciju par rūpniecības politiku globalizācijas 
laikmetā2,

– ņemot vērā Komisijas Balto grāmatu „Ceļvedis uz Eiropas vienoto transporta telpu —
virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu” (COM(2011) 0144),

– ņemot vērā 2011. gada 23. jūnija rezolūciju par 2010. gada ziņojumu par kohēzijas 
politikas 2007.–2013. gada programmu īstenošanu3,

– ņemot vērā 2011. gada 23. jūnija rezolūciju par ERAF un pārējo struktūrfondu pašreizējo 
stāvokli un uz efektivitātes paaugstināšanu vērstas turpmākas sinerģijas veidiem4,

– ņemot vērā 2011. gada 12. maija rezolūciju par Inovācijas Savienību — pārveidojot 
Eiropu pēckrīzes pasaulei5,

– ņemot vērā 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par IKP un ne tikai — progresa novērtējums 
mainīgā pasaulē6,

– ņemot vērā 2011. gada 12. maija rezolūciju par iniciatīvu „Jaunatne kustībā” — pamats 
Eiropas izglītības un apmācības sistēmu uzlabošanai7,

– ņemot vērā 2010. gada 5. maija rezolūciju par jaunu Eiropas digitālo programmu —

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

– ņemot vērā 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par ieguldījumu nākotnē — jaunu daudzgadu 
finanšu shēmu (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai2,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 29. jūnija paziņojumu „Budžets stratēģijai „Eiropa 
2020”” (COM(2011) 0500 — 1. un 2. daļa),

– ņemot vērā 2011. gada 29. jūnija priekšlikumu Padomes regulai, ar ko nosaka daudzgadu 
finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (COM(2011) 0398),

– ņemot vērā 2011. gada 5. jūlija rezolūciju par Komisijas Piekto ziņojumu par kohēziju un 
kohēzijas politikas stratēģiju laikposmā pēc 2013. gada,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 13. maija paziņojumu par kopējās zivsaimniecības 
politikas reformu (COM(2011) 417),

– ņemot vērā 2011. gada 27. septembra rezolūciju par Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 
līdzekļu apgūšanu — pieredze turpmākas ES kohēzijas politikas veidošanai3,

– ņemot vērā 2011. gada 27. septembra rezolūciju par Eiropu, tūristu apmeklētāko vietu 
pasaulē — jaunas Eiropas tūrisma nozares politiskās pamatnostādnes4,

– ņemot vērā 2011. gada 26. oktobra rezolūciju par jaunu prasmju un darbavietu 
programmu5,

– ņemot vērā 2011. gada 6. oktobra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, 
ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo 
fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, uz kuriem attiecas vienotais stratēģiskais satvars, un 
vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un 
Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (COM(2011) 0615),

– ņemot vērā 2011. gada 6. oktobra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 
par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu un mērķi 
„Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” un par Regulas (EK) Nr. 1080/2006 atcelšanu 
(COM(2011) 0614),

– ņemot vērā 2011. gada 6. oktobra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 
par Kohēzijas fondu un par Padomes Regulas (EK) Nr. 1084/2006 atcelšanu 
(COM(2011) 0612),

– ņemot vērā 2011. gada 6. oktobra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0133.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.
3 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0403.
4 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0407.
5 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0466.
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par Eiropas Sociālo fondu un Regulas (EK) Nr. 1081/2006 atcelšanu (COM(2011) 0607),

– ņemot vērā 2011. gada 6. oktobra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 
par Eiropas Savienības Sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programmu 
(COM(2011) 0609),

– ņemot vērā 2011. gada 6. oktobra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 
par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar 
Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (COM(2011) 0611),

– ņemot vērā 2011. gada 6. oktobra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, 
ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 5. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1082/2006 par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) attiecībā uz šādu grupu 
izveides un ieviešanas precizēšanu, vienkāršošanu un uzlabošanu (COM(2011) 0610),

– ņemot vērā 2011. gada 12. oktobra ziņojumu „Eiropas tālākie reģioni un vienotais tirgus: 
ES ietekme pasaulē”, kas bija sagatavots Eiropas Komisijas loceklim Michel Barnier un ar 
ko iepazīstināja Pedro Solbes Mira,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 18. oktobra paziņojumu Eiropadomei „Komisijas 
atzinums saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 355. panta 6. punktu par 
Francijas valdības ierosinājumu grozīt Senbartelemī statusu attiecībā uz Eiropas 
Savienību” (COM(2010) 0559) un Eiropadomes 2010. gada 29. oktobra Lēmumu 
2010/718/ES, ar ko groza statusu, kas Senbertelemī salai piešķirts attiecībā uz Eiropas 
Savienību1,

– ņemot vērā 2011. gada 15. novembra rezolūciju par Eiropas platformu cīņai pret 
nabadzību un sociālo atstumtību2,

– ņemot vērā Eiropas Savienības tālāko reģionu priekšsēdētāju 17. konferences (2011. gada 
3. un 4. novembris) nobeiguma deklarāciju,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 15. novembra darba programmu 2012. gadam „Eiropas 
atjaunošanas īstenošana” (COM(2011) 0777),

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 30. novembra Regulu (ES) 
Nr. 1255/2011, ar ko izveido programmu integrētas jūrlietu politikas turpmākas izstrādes 
atbalstam3,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 30. novembra paziņojumu „„Apvārsnis 2020” —
pētniecības un inovācijas pamatprogramma” (COM(2011) 0808), 2011. gada 
30. novembra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido 
Pētniecības un inovācijas pamatprogrammu 2014.–2020. gadam „Apvārsnis 2020” 
(COM(2011) 0809) un 2011. gada 30. novembra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai, kurā izklāstīti dalības un pētījumu rezultātu izplatīšanas noteikumi 

                                               
1 OV L 325, 9.12.2010., 4. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0495.
3 OV L 321, 5.12.2011., 1. lpp.
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attiecībā uz pētniecības un inovācijas pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” (2014.–
2020. gads) (COM(2011) 0810),

– ņemot vērā 2011. gada 15. decembra rezolūciju par tēmu „Ceļvedis uz Eiropas vienoto 
transporta telpu — virzība uz konkurētspējīgu un resursefektīvu transporta sistēmu” 1,

– ņemot vērā tālāko reģionu 2010. gada 15. janvāra viedokļus saistībā ar Komisijas darba 
dokumenta „Apspriešanās par topošo ES stratēģiju 2020. gadam” sabiedrisko apspriešanu 
(COM(2009) 647),

– ņemot vērā tālāko reģionu 2011. gada 28. janvāra kopīgo viedokli saistībā ar Piekto 
ziņojumu par ekonomikas, sociālo un teritoriālo kohēziju,

– ņemot vērā ES tālāko reģionu 2011. gada 28. februāra viedokli par paziņojumu „Ceļā uz 
aktu par vienoto tirgu”(COM(2010) 0608, 27.10.2010.),

– ņemot vērā 2010. gada 6. jūlija dokumentu, ko Eiropas Parlamenta deputāti no tālākajiem 
reģioniem nosūtīja Eiropas Komisijas priekšsēdētājam José Manuel Durão Barroso, par 
kohēzijas politikas prioritātēm tālākajos reģionos laikposmā pēc 2013. gada,

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas un 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas atzinumus (A7-0000/2011),

A. tā kā līgumā ir paredzēta līgumu atšķirīga piemērošana tālākajiem reģioniem, piemērojot 
tiem īpašu režīmu un regulējumu, kā noteikts 349. pantā un kas ir tālāko reģionu statusa 
pamatā;

B. tā kā stratēģijas „ES 2020” mērķis ir gudra, ilgtspējīga un integrējoša izaugsmei un tajā 
atbilstošā veidā jāparedz tālāko reģionu aspekts, tā kā tālāko reģionu stāvoklis šo mērķu 
sasniegšanai ir mazāk labvēlīgs nekā citos reģionos un tā kā tālākie reģioni vēlas 
sadarboties, lai tiktu īstenoti šie pieci mērķi, kas līdz 2020. gadam jāsasniedz 
nodarbinātības, inovācijas, izglītības, sociālās iekļautības, klimata un enerģētikas jomā;

C. tā kā kohēzijas politikai ir liela nozīme tālākajos reģionos, lai samazinātu atšķirības, 
iekļautu šos reģionus iekšējā tirgū un atbalstītu tos attiecīgajā ģeogrāfiskajā telpā, kā arī 
sasniegtu stratēģijas „ES 2020” mērķus, ES fondi ir galvenie instrumenti;

D. tā kā tālāko reģionu lielākā problēma ir pārveidot to ierobežojumus izaugsmes potenciālā 
un iespējās un tā kā jaunās pasaules mēroga problēmas, piemēram, globalizācijas, klimata 
pārmaiņas, energoapgāde, atjaunojamo energoresursu attīstība un demogrāfiskais 
spiediens, rada nepieciešamību koordinēt Eiropas Savienības politiku un instrumentus,

Atšķirīga un kopēja pieeja tālākajiem reģioniem

1. uzsver, ka saskaņā ar līgumu tālākiem reģioniem ir tiesības uz atšķirīgu un kopēju pieeju, 
kam jānodrošina maksimāla piekļuve atbalstam neatkarīgi no attīstības pakāpes, un ka to 

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0584.
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īpatnības pienācīgi jāņem vērā un jāaizsargā, jo šiem reģioniem nevar piemērot tādu pašu 
pieeju kā pārējiem ES reģioniem;

2. lūdz izvērtēt citus kritērijus, lai noteiktu tālāko reģionu tiesības saņemt struktūrfondu 
līdzekļus, ņemot vērā, ka kritērijs „IKP uz vienu iedzīvotāju” neatspoguļo to īpašos 
apstākļus un nav atbilstošs tālākā reģiona statusa un paša līguma būtībai; uzsver, ka 
tādējādi tālākiem reģioniem piešķirtā līdzfinansējuma apjomam jābūt 85 % attiecībā uz 
visiem šo reģionu atbalsta instrumentiem; prasa pagarināt līdzekļu izmantošanas termiņu 
tālākajos reģionos ar mērķi panākt labāku izlietojumu;

3. pauž nožēlu, ka attiecībā uz ERAF papildu dotācijām tālākajiem reģioniem piešķiramo 
līdzekļu apjoms, kas bija paredzēts 2014.–2010. gada finanšu periodam, ir samazināts, un 
prasa, lai finansējums stratēģijas „ES 2020” īstenošanai ietvertu piekļuvi ES atbalstam, 
kurš būtu vismaz līdzvērtīgs pašreizējā finanšu shēmā paredzētajam apjomam; ierosina 
izmantot citus dotāciju piešķiršanas kritērijus, lai to sadale starp šiem reģioniem būtu 
vienlīdzīgāka, kā noteikta daļa, kas vienlīdzīgi jāsadala starp šiem reģioniem;

4. uzsver, ka ir nepieciešams pielāgot ES fiskālo un muitas politiku, lai palielinātu tālāko 
reģionu ekonomikas konkurētspēju, un norāda, ka brīvo tirdzniecības zonu pastāvēšana ir 
ļoti svarīga, lai dažādotu saimniecisko darbību un radītu kvalificētas darbavietas tālākajos 
reģionos;

5. lūdz saglabāt īpašu pieeju tālākajiem reģioniem valsts atbalsta jomā un aicina novērst 
diskrimināciju starp tālākajiem reģioniem, uzskatot, ka nevienlīdzīgais palielinājums 
attiecībā uz šo reģionu IKP rada nelīdzsvarotību to starpā;

Īpašs regulējums ES politikai tālākajos reģionos

6. aicina pastiprināt tālāko un salu reģionu īpašo attīstības problēmu pārvarēšanas 
programmas (POSEI) atbalsta pasākumus lauksaimniecībai saistībā ar to ražotāju
konkurenci, kuru ražošanas izmaksas ir zemākas, un lūdz saglabāt atbrīvojumus, kas 
kopējā lauksaimniecības politikā (KLP) noteikti attiecībā uz tālākajiem reģioniem;

7. uzsver nepieciešamību saglabāt pasākumus saistībā ar jūras resursu apsaimniekošanu un 
aizsardzību un akvakultūras veicināšanu, kā arī no jauna ieviest iespēju piešķirt atbalstu 
flotes atjaunošanai un aicina pastiprināt papildu izmaksu kompensēšanu POSEI
zivsaimniecības programmā;

8. uzsver tālāko reģionu jūrlietu dimensiju un zivsaimniecības nozīmi, ņemot vērā šo reģionu 
ekskluzīvo ekonomisko zonu, kuras potenciāls jāattīsta ar konkrētiem pasākumiem 
funkcionējošai zivsaimniecības ekonomikai un kas pienācīgi jāņem vērā ES integrētās 
jūrlietu politikas programmā;

9. atgādina tūrisma nozares nozīmīgumu un aicina Komisiju paātrināt ES rīcības plāna 
īstenošanu un nodrošināt lielāku koordināciju starp esošajām finansējuma iespējām, 
pievēršot īpašu uzmanību tālākajiem reģioniem;

10. uzsver, ka tālākie reģioni vēlas pievērsties pētniecības un inovācijas stratēģijai un to 
uzņēmējdarbības struktūru izaugsmei; lūdz izveidot tehnoloģisko infrastruktūru un 
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inovāciju centrus, izstrādāt projektus, veidot partnerības ar zinātnes un tehnoloģiju 
sistēmas struktūrvienībām un apmainīties ar idejām un labāko praksi, izmantojot ES 
inovāciju atbalsta tīklus;

11. uzsver, ka vienotajai Eiropas transporta telpai ir jāveicina tālāko reģionu iekļaujoša 
izaugsme un jāsamazina to pieejamības grūtības; aicina izveidot īpašu programmu 
transporta atbalstam tālākajos reģionos, kā arī loģistikas platformas, un lūdz īstenot 
projektus, piemēram, jūras maģistrāles; uzsver programmas Marco Polo sniegtās iespējas 
tālākajiem reģioniem, aicina Komisiju to pielāgot un pagarināt programmas darbību pēc 
2013. gada, kā arī lūdz, lai „Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā” būtu 
konkrēti minēti tālākie reģioni;

12. atgādina, ka tālāko reģionu atkarība no importētā fosilā kurināmā rada paaugstinātas 
izmaksas; ierosina pastiprināt atjaunojamo energoresursu nozari un izveidot īpašu 
programmu enerģētikas jomā, lai samazinātu attāluma radītās izmaksas, ko rada attālums, 
infrastruktūra un sniegtie pakalpojumi;

13. aicina Komisiju izveidot īpašu programmu enerģētikas, transporta un informācijas 
tehnoloģiju un komunikāciju jomā, kas būtu līdzīga POSEI programmām, kurām jābūt 
saskaņotām ar citiem ES fondiem šajās jomās;

Labāka tālāko reģionu pārvaldība un iekļaušana ES un tās ģeogrāfiskajā telpā

14. aicina tālāko reģionu reģionālās iestādes vairāk iesaistīt ES programmu sagatavošanā un 
īstenošanā dažādu līmeņu pārvaldībā un partnerībās, kā arī vēlas lielāku šo reģionu 
pārstāvību Eiropas iestādēs;

15. norāda uz tālāko reģionu nozīmi kā ES robežām ar pārējo pasauli un lūdz piemērot pieeju, 
kurā būtu ņemtas vērā kaimiņattiecības ar trešām valstīm un valstīm, ar kurām pastāv 
priviliģētas kultūras un vēsturiskās attiecības; vērš uzmanību uz iekļaušanās grūtībām 
attiecīgajās ģeogrāfiskajās zonās, uz starptautisko tirdzniecības nolīgumu ietekmi un 
atsevišķu ES politikas jomu ārējās dimensijas ietekmi;

16. aicina īstenot teritoriālās sadarbības programmas tālākajos reģionos un lūdz palielināt 
programmu finansējumu, nodrošināt lielākas pārrobežu sadarbības iespējas un atcelt, 
ciktāl tas attiecas uz tālākajiem reģioniem, 150 km kritēriju attiecībā uz pārrobežu 
sadarbību;

17. atgādina, ka citi ES reģioni var nolemt kļūt par attālākajiem reģioniem, izvēloties sev 
atbilstošāko statusu, un vērš esošo tālāko reģionu uzmanību uz to izšķirīgo nozīmi, ko šie 
reģioni var īstenot sava statusa popularizēšanā un stiprināšanā;

18. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstīm.
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Paskaidrojums

Eiropas Savienības tālākie reģioni ir reģioni, kas, ņemot vērā to īpašās iezīmes, kuras 
saistītas ar to fizisko un strukturālo stāvokli, ko noteikuši tādi faktori kā attālums, 
insularitāte, sarežģīts reljefs un klimats, veido īpašu reģionu grupu, kura atzīta LESD 
349. pantā1.

Šiem reģioniem ir īpašs statuss, kas noteikts līgumā un kas ļauj izdarīt atkāpes no līguma 
noteikumiem un piemērot tos tālākajiem reģioniem saistībā ar to īpatnībām un īpašajiem 
apstākļiem. Tā kā šo reģionu stāvoklis un grūtības ir pastāvīgas un tā kā minētie aspekti 
atšķir šos reģionus no citiem Eiropas reģioniem, ES noteikumus un programmas nevar 
piemērot tādā pašā veidā kā visā pārējā ES teritorijā. To piemērošana jāveic saskaņā ar 
teritoriālo pieeju.

Tādēļ ir nepieciešami un lietderīgi analizēt, ciktāl tas attiecas uz turpmāko kohēzijas 
politiku tālākajos reģionos, kā šie ES reģioni varētu sasniegt gudras, ilgtspējīgas un 
integrējošas izaugsmes mērķus, kas noteikti stratēģijā „ES 2020”, ņemot vērā šo reģionu 
pastāvīgās īpatnības un ierobežojumus, kurus galvenokārt rada to attālinātība un kuri 
pamato īpašu ES pasākumu pieņemšanu.

Kajennas principi, kas tika noteikti 1999. gadā, ir tālākajiem reģioniem paredzētās ES 
rīcības programmas pamatprincipi, un saskaņā ar šiem principiem — vienlīdzīgu iespēju 
princips, iespēju vērtības princips, saskaņotības princips un partnerības princips — ES 
rīcībai jānodrošina nepieciešamie apstākļi, lai pārveidotu tālāko reģionu iespējas reālās 
ekonomiskās izaugsmes faktoros, konkrētāk, izmantojot īpašus pasākumus.

Šajā saistībā 2010. gada maija memorandā „Eiropas stratēģijas tālākiem reģioniem 
atjaunotā perspektīva (redzējums)” ir noteiktas vadlīnijas, kuras vajadzētu ņemt vērā 
turpmākajā ES rīcībā, ciktāl tā attiecas uz tālākajiem reģioniem, norādot uz 
nepieciešamību ievērot līdzsvaru starp iespējām un ierobežojumiem, starp ES iekšējās un 
ārējās politikas aspektiem, veicinot teritoriālo saskaņotību, un starp ES vispārējās politikas 
pielāgošanu un īpaši tālākajiem reģioniem paredzētu instrumentu pieņemšanu.

Savos secinājumos Vispārējo lietu padome 2010. gada 14. jūnijā prasīja Eiropas Komisijai 
sagatavot dokumentu par šo tematu un 2012. gada sākumā paredzēt paziņojuma par 
atjaunotas ES tālāko reģionu stratēģijas publicēšanu. Šajā dokumentā vajadzētu būt 
sistematizētiem galvenajiem jautājumiem, kas jāņem vērā tālāko reģionu darbības 
paredzēšanā attiecībā uz stratēģijas „ES 2020” mērķu īstenošanu.

Attiecībā uz galvenajiem principiem, kas jāņem vērā kohēzijas politikā tālākajos reģionos 
saistībā ar stratēģiju „ES 2020”, referents lūdz:

1. piemērot atšķirīgu pieeju un ES tālāko reģionu kopumu, kurā būtu ņemtas vērā to 
īpatnības attiecībā uz ES politiku, īpašu uzmanību pievēršot kohēzijas politikai kā 

                                               
1 Šobrīd Eiropas Savienības tālākie reģioni ir: Madeira, Azoru salas, Kanāriju salas, Martinika, Gvadelupa, 
Reinjona, Francijas Gviāna un Senmartēna.
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galvenajai svirai attiecībā uz to nelielajām ekonomikām; tomēr šī atšķirīgā pieeja 
nenozīmē vienīgi īpašu uzmanības pievēršanu to seku kompensēšanai, ko rada šo 
reģionu attālinātība, bet arī ietver pielāgotu stratēģiju, kas paredz attīstības modeli, 
kurā iespējams gūt labumu no to priekšrocībām, lai nodrošinātu lielāku konkurētspēju, 
izaugsmi un darbavietu radīšanu;

2. pielāgot ES politikas piemērošanu ES tālākajos reģionos, jo tikai īpašā ES politikas 
regulējuma dēļ šie reģioni var veiksmīgāk sasniegt ekonomiskās, sociālās un 
teritoriālās kohēzijas mērķus un sekmēt stratēģijas „ES 2020” mērķu īstenošanu. 
Lauksaimniecības un zivsaimniecības politikā panākumus guva īpašie programmas 
POSEI pasākumi, kas apliecina, ka ir iespējams apsvērt iespēju uzsākt citas šāda veida 
programmas citās potenciālajās nozarēs, piemēram, enerģētika, atjaunojamo 
energoresursu, transporta un IKT nozarē; arī pētniecības un inovāciju, transporta, 
telekomunikāciju, tūrisma, fiskālā un muitas politika, brīvās tirdzniecības zonas un 
tirdzniecības politika ir pelnījušas īpašu attieksmi, piemērojot ES politiku tālākajiem 
reģioniem;

3. labāk integrēt tālāko reģionus ES, kas ietver efektīvāku pārvaldību dažādu līmeņu 
pārvaldības sistēmā, teritoriālo vienotību, lai uzlabotu piekļuvi vienotā tirgus 
priekšrocībām un to integrācijas veicināšanu saistībā ar kaimiņattiecību reģionālajiem 
plāniem. Labāka tālāko reģionu iekļaušana to ģeogrāfiskajās zonās, kas īstenojama, 
pievēršot uzmanību šiem reģioniem ES politikas ārējā dimensijā, jo īpaši ņemot vērā 
to attiecības ar trešām valstīm un valstīm, ar kurām tām ir priviliģētas vēsturiskas 
attiecības.

Ar dažādo priekšlikumu palīdzību, kuri skatīti kopsakarā ar iepriekš minētajām 
prioritātēm, referents vēlas palīdzēt atrast līdzsvarotāku ES rīcības atbildi attiecībā uz 
grūtībām, ar kurām saskaras ES tālākie reģioni saistībā ar stratēģijas „ES 2020” mērķiem, 
norādot uz kohēzijas politikas nozīmi un paredzot dažus jautājumus, kas jāņem vērā 
atjaunotajā ES stratēģijas priekšlikumā attiecībā uz tālākajiem reģioniem, nostājā, kura 
jāpieņem Eiropas Parlamentam.


