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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie roli polityki spójności w najbardziej oddalonych regionach Unii Europejskiej 
w kontekście strategii „Europa 2020”
(2011/2195(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając postanowienia art. 355 i art. 349 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), w których uznaje się szczególny status regionów najbardziej 
oddalonych, oraz postanowienia art. 107 ust. 3 lit. a) TFUE dotyczące zasad pomocy 
państwa w takich regionach,

– uwzględniając art. 174 i następne TFUE, ustanawiające jako cel spójność gospodarczą, 
społeczną i terytorialną i definiujące strukturalne instrumenty finansowe służące 
osiągnięciu tego celu,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 maja 2004 r. zatytułowany „Wzmocnienie 
partnerstwa z najbardziej oddalonymi regionami” (COM(2004)0343),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wzmocnionego 
partnerstwa na rzecz regionów peryferyjnych1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 12 września 2007 r. zatytułowany „Strategia w 
sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłość” 
(COM(2007)0507) oraz załączony do niego dokument roboczy służb Komisji z dnia 12 
września 2007 r. zatytułowany „Rozwój i bilans strategii na rzecz regionów najbardziej 
oddalonych” (SEC(2007)1112),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie strategii w sprawie 
regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłość2,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 17 października 2008 r. zatytułowany „Regiony 
najbardziej oddalone atutem Europy” (COM(2008)0642),

– uwzględniając zieloną księgę Komisji z dnia 22 kwietnia 2009 r. dotyczącą reformy 
wspólnej polityki rybołówstwa (COM(2009)0163),

– uwzględniając wspólne memorandum regionów najbardziej oddalonych z dnia 14 
października 2009 r. zatytułowane „Regiony najbardziej oddalone do roku 2020”,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 listopada 2009 r. zatytułowany „Elementy 
nowego partnerstwa UE z krajami i terytoriami zamorskimi (KTZ)” (COM(2009)0623),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zielonej księgi Komisji 

                                               
1Dz.U. C 227 E z 21.9.2006, s. 512.
2Teksty przyjęte, P6_TA(2008)0210.
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dotyczącej reformy wspólnej polityki rybołówstwa1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020: 
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu” (COM(2010)2020),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie wkładu polityki 
spójności w realizację celów lizbońskich i celów strategii UE 20202,

– uwzględniając memorandum Hiszpanii, Francji, Portugalii i regionów najbardziej 
oddalonych z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie odnowionej wizji europejskiej strategii w 
zakresie regionów najbardziej oddalonych,

– uwzględniając wnioski z 3022. posiedzenia Rady do Spraw Ogólnych obradującej w dniu 
14 czerwca 2010 r.3,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 czerwca 2010 r. zatytułowany „Europa –
najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego” (COM(2010)0352),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 sierpnia 2010 r. zatytułowany „Europejska 
agenda cyfrowa” (COM(2010)0245),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 15 września 2010 r. zatytułowany „»Mobilna 
młodzież«. Inicjatywa na rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, 
trwałemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii 
Europejskiej” (COM(2010)0477),

– uwzględniając pierwsze sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 24 września 2010 r. dotyczące skutków reformy POSEI z 2006 r. (COM(2011)0501),

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 24 września 2010 r. w sprawie szczególnych środków w dziedzinie rolnictwa na 
rzecz regionów najbardziej oddalonych w Unii Europejskiej (COM(2010)0498),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 6 października 2010 r. zatytułowany „Projekt 
przewodni strategii »Europa 2020« – Unia innowacji” (COM(2010)0546),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie dobrego sprawowania 
rządów w odniesieniu do polityki regionalnej UE: procedury wsparcia i kontroli przez 
Komisję Europejską4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zintegrowanej 

                                               
1Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0039.
2Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0191.
3V. Dokument Rady nr 11021/10.
4Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0468.
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polityki morskiej – ocena dokonanych postępów i nowe wyzwania1,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 27 października 2010 r. zatytułowany „W 
kierunku Aktu o jednolitym rynku. W stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej 
konkurencyjności. 50 propozycji na rzecz wspólnej poprawy rynku pracy, 
przedsiębiorczości i wymiany” (COM(2010)0608),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 24 stycznia 2011 r. zatytułowany „Zintegrowana 
polityka przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i zrównoważony rozwój na 
pierwszym planie” (COM(2010)0614),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie osiągnięcia 
prawdziwej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej – warunek sine qua non 
globalnej konkurencyjności?2,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. zatytułowany „Wnioski z 
piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: 
przyszłość polityki spójności” (COM(2010)0642),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 23 listopada 2010 r. zatytułowany „Program na 
rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia: europejski wkład w pełne zatrudnienie” 
(COM(2010)0682),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 16 grudnia 2010 r. zatytułowany „Europejska 
platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: 
europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej” (COM(2010)0758),

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 26 stycznia 2011 r. zatytułowany „Europa 
efektywnie korzystająca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii »Europa 2020«” 
(COM(2011)0021),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie polityki przemysłowej w 
dobie globalizacji3,

– uwzględniając białą księgę Komisji zatytułowaną „Plan utworzenia jednolitego 
europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego 
i zasobooszczędnego systemu transportu” (COM(2011)0144),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie sprawozdania 2010 
dotyczącego wprowadzania programów polityki spójności na lata 2007–20134,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie aktualnej sytuacji i 
przyszłych synergii na rzecz większej skuteczności EFRR i innych funduszy 

                                               
1Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0386.
2Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0473.
3Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0093.
4Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0283.
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strukturalnych1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 maja 2011 r. zatytułowaną „Unia innowacji: 
przekształcanie Europy po zakończeniu kryzysu na świecie”2,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie wyjścia poza PKB –
pomiar postępu w zmieniającym się świecie3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie programu „Mobilna 
młodzież”– ramy dla ulepszania europejskiego systemu kształcenia ogólnego i 
zawodowego4,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie nowej agendy cyfrowej 
dla Europy: 2015.eu5,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania w 
przyszłość – nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, 
zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej6,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 29 czerwca 2011 r. zatytułowany „Budżet z 
perspektywy »Europy 2020«” (COM(2011)0500 – część 1 i 2),

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady z dnia 29 czerwca 2011 r. 
określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (COM(2011)0398),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie piątego sprawozdania 
Komisji w sprawie spójności oraz strategii w dziedzinie polityki spójności po 2013 r.7,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie reformy wspólnej 
polityki rybołówstwa (COM(2011)417),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 września 2011 r. w sprawie poziomu 
wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności: wnioski 
dotyczące przyszłości polityki spójności UE8,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 27 września 2011 r. w sprawie Europy jako 
najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie – nowe ramy polityczne dla 
europejskiego sektora turystycznego9,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Programu na 

                                               
1Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0286.
2Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0236.
3Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0264.
4Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0230.
5Teksty przyjęte, P7_TA(2010)0133.
6Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.
7Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0316.
8Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0403.
9Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0407.
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rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia1,

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 6 października 2011 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram 
strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 (COM(2011)615),

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 6 października 2011 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu „Inwestycje na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 
1080/2006 (COM(2011)0614),

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 6 października 2011 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 1084/2006 (COM(2011)0612),

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 6 października 2011 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 (COM(2011)0607),

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 6 października 2011 r. w sprawie Programu Unii Europejskiej na rzecz przemian i 
innowacji społecznych (COM(2011)0609),

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 6 października 2011 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca 
terytorialna” (COM(2011)0611),

– uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 6 października 2011 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie europejskiego ugrupowania 
współpracy terytorialnej (EUWT) w celu doprecyzowania, uproszczenia i usprawnienia 
procesu tworzenia takich ugrupowań oraz ich funkcjonowania COM(2011)0610),

– uwzględniając sprawozdanie dla komisarza Michela Barniera z dnia 12 października 2011 
r. zatytułowane „Najbardziej oddalone regiony Europy a jednolity rynek: wpływ UE na 
świat”, przedstawione przez Pedra Solbesa Mirę,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady Europejskiej z dnia 18 października 2010 r. 
zatytułowany „Opinia Komisji na mocy art. 355 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej dotycząca wniosku rządu Francji w sprawie zmiany statusu wyspy Saint-

                                               
1Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0466.
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Barthélemy wobec Unii Europejskiej” (COM(2010)0559) oraz decyzję Rady Europejskiej 
nr 2010/718/UE z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany wobec Unii 
Europejskiej statusu wyspy Saint-Barthélemy1,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 października 2011 r. w sprawie Europejskiej 
platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym2,

– uwzględniając deklarację końcową XVII Konferencji Prezydentów Regionów Najbardziej 
Oddalonych Unii Europejskiej, która odbyła się w dniach 3 i 4 listopada 2011 r.,

– uwzględniając Program prac Komisji na rok 2012 „Odnowa Europy” z dnia 15 listopada 
2011 r. (COM(2011)0777),

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011 z 
dnia 30 listopada 2011 r. ustanawiające Program na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej 
polityki morskiej3,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 30 listopada 2011 r. zatytułowany „»Horyzont 
2020« – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji” (COM(2011)0808), 
wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 
2011 r. ustanawiającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020) COM(2011)0809) oraz wniosek dotyczący 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady uczestnictwa i 
upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań 
naukowych i innowacji (2014–2020) (COM(2011)0810),

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie planu utworzenia 
jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego 
i zasobooszczędnego systemu transportu4,

– uwzględniając wkład regionów najbardziej oddalonych w konsultacje społeczne z dnia 15 
grudnia 2010 r. dotyczące dokumentu roboczego Komisji w sprawie przyszłej strategii 
„UE 2020” (COM(2009)647),

– uwzględniając wspólny wkład regionów najbardziej oddalonych z dnia 28 stycznia 2011 r. 
dotyczący piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej (COM(2010)0642),

– uwzględniając wspólny wkład regionów najbardziej oddalonych UE z dnia 28 lutego 2011 
r. w sprawie Aktu o jednolitym rynku (COM(2010)0608 z dnia 27 października 2010 r.),

– uwzględniając dokument z dnia 6 lipca 2010 r. przesłany do przewodniczącego Komisji 
Europejskiej José Manuela Durão Barroso przez posłów do Parlamentu Europejskiego z 
regionów najbardziej oddalonych, dotyczący priorytetów polityki spójności w takich 
regionach po roku 2013,

                                               
1Dz.U. L 325 z 9.12.2010, s. 4.
2Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0495.
3Dz.U. L 321 z 5.12.2011, s. 1.
4Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0584.
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– uwzględniając art. 48 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie Komisji 
Budżetowej, jak również Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A7-
0000/2011),

A. mając na uwadze, że w Traktacie przewidziano odmienne zastosowanie przepisów tego 
Traktatu w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych, przyznając im na podstawie 
art. 349 TFUE specjalne traktowanie oraz odpowiednie ramy, które określają status 
regionu najbardziej oddalonego,

B. mając na uwadze, że strategia „UE 2020” przewiduje inteligentny i zrównoważony rozwój 
sprzyjający włączeniu społecznemu i powinna odpowiednio uwzględniać wymiar 
regionów najbardziej oddalonych oraz że warunki wyjściowe w regionach najbardziej 
oddalonych do osiągnięcia takich celów są bardziej niekorzystne niż w innych regionach, 
a także że regiony te planują współpracować na rzecz osiągnięcia pięciu celów w zakresie 
zatrudnienia, innowacji, edukacji włączenia społecznego, klimatu i energii, które mają 
zostać osiągnięte do roku 2020 r.,

C. mając na uwadze ważną rolę, jaką polityka spójności odgrywa w tych regionach w 
zakresie zmniejszania nierówności, integracji tych regionów w ramach rynku 
wewnętrznego oraz na ich obszarach geograficznych, a także w zakresie osiągania celów 
strategii „UE 2020”, w ramach której podstawowymi instrumentami są fundusze 
europejskie,

D. mając na uwadze to, że wielkim wyzwaniem stojącym przed gospodarkami regionów 
najbardziej oddalonych jest przekształcenie ich ograniczeń w możliwości rozwoju oraz że 
nowe wyzwania o charakterze globalnym, takie jak globalizacja, zmiana klimatu, 
zaopatrzenie w energię oraz rozwój energii ze źródeł odnawialnych, a także presja 
demograficzna, wymagają koordynacji polityk i instrumentów Unii Europejskiej,

Odmienne i wspólne podejście do regionów najbardziej oddalonych

1. podkreśla, że na mocy Traktatu regiony najbardziej oddalone mają prawo do odmiennego 
i wspólnego podejścia, co powinno się przekładać na dostęp do maksymalnego poziomu 
wsparcia niezależnie od stopnia rozwoju, oraz że ich wyjątkowość należy odpowiednio 
uwzględniać i chronić, przy czym regiony te nie mogą być traktowane tak samo jak 
pozostałe regiony europejskie;

2. opowiada się za stosowaniem odmiennych kryteriów w celu kwalifikowania regionów 
najbardziej oddalonych do przyznania funduszy strukturalnych, jako że kryterium PKB na 
mieszkańca nie odzwierciedla specyficznej rzeczywistości tych regionów i jest sprzeczny 
ze statusem regionu najbardziej oddalonego oraz z samym Traktatem; wzywa do tego, by 
w zakresie spójności poziom współfinansowania dla regionów najbardziej oddalonych 
wynosił 85% w ramach wszystkich instrumentów wsparcia przeznaczonych dla tych 
regionów; wnosi również o wydłużenie terminu wymagalności środków w regionach 
najbardziej oddalonych w celu ich lepszego wykorzystania;

3. poddaje krytyce, w kontekście dodatkowego finansowania z EFRR, obniżenie kwot 
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przeznaczonych dla regionów najbardziej oddalonych proponowane na okres 
rozliczeniowy od 2014 do 2020 r. i twierdzi, że wysiłek finansowy związany z 
wdrożeniem strategii „UE 2020” wymaga dostępu do wsparcia z funduszy europejskich 
co najmniej na takim samym poziomie jak w obecnym programie finansowania; 
proponuje zastosowanie odmiennych kryteriów podziału środków w celu zapewnienia
bardziej równomiernej dystrybucji pomiędzy regionami jako stałego elementu 
przyznawanego na jednolitych zasadach;

4. wskazuje na konieczność dostosowania europejskich polityk fiskalnych i celnych na 
potrzeby wzmocnienia konkurencyjności gospodarek regionów najbardziej oddalonych 
oraz stwierdza, że istnienie stref wolnocłowych nabiera istotnego znaczenia dla 
dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz tworzenia miejsc pracy w tych regionach;

5.  opowiada się za utrzymaniem szczególnego podejścia do regionów najbardziej 
oddalonych w zakresie pomocy państwa i wzywa do skorygowania dyskryminacji 
wewnątrz grupy tych regionów, zważywszy, że nierówne obciążenia w zależności od PKB 
tych regionów stanowi czynnik powstawania nierównowagi w ich gronie;

Właściwe specyficzne ramy polityk europejskich w regionach najbardziej oddalonych

6. wzywa do wzmocnienia środków wsparcia rolnictwa w ramach POSEI w celu 
zrównoważenia konkurencji ze strony producentów wykorzystujących niższe koszty 
produkcji oraz opowiada się za utrzymaniem zwolnień przyznanych regionom najbardziej 
oddalonym w zakresie WPR;

7. podkreśla konieczność utrzymania środków zarządzania i ochrony zasobów morskich, 
waloryzacji rolnictwa oraz ponownego wprowadzenia możliwości przyznania pomocy na 
renowację floty i apeluje o zwiększenie rekompensaty za koszty dodatkowe w ramach 
POSEI dla rybołówstwa;

8. wskazuje na morski wymiar regionów najbardziej oddalonych oraz na wagę rybołówstwa 
w ramach wyłącznych stref ekonomicznych tych regionów, których potencjał powinien 
przekładać się na konkretne środki dla prawdziwej gospodarki morskiej i być należycie 
uwzględniany w europejskim programie na rzecz zintegrowanej polityki morskiej;

9. przypomina o wadze sektora turystycznego i apeluje do Komisji o przyspieszenie 
wykonania europejskiego planu działania oraz o zagwarantowanie większej koordynacji 
istniejących linii finansowania, ze specjalnym uwzględnieniem regionów najbardziej 
oddalonych;

10. wskazuje, że regiony najbardziej oddalone zamierzają postawić na strategię rozwoju 
badań i innowacji oraz na rozrost tkanki przedsiębiorczości; opowiada się za tworzeniem 
infrastruktury technologicznej oraz centrów innowacji, rozwojem projektów i partnerstw z 
podmiotami należącymi do systemu naukowo-technologicznego oraz wymianą pomysłów 
i dobrych praktyk za pośrednictwem europejskich sieci wspierania innowacji;

11. podkreśla, że jednolity europejski obszar transportu powinien przyczynić się do rozwoju 
regionów najbardziej oddalonych sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz zmniejszyć
ich deficyt dostępności; wzywa do stworzenia specyficznego środka wspierania transportu 
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w regionach najbardziej oddalonych i utworzenia platform logistycznych oraz popiera 
ideę wdrażania projektów takich jak morskie autostrady; wskazuje na możliwości, które 
stwarza regionom najbardziej oddalonym program Marco Polo, i wzywa Komisję do jego 
uelastycznienia i przedłużenia poza rok 2013; wnosi także o zawarcie specyficznych 
odniesień dotyczących regionów najbardziej oddalonych w instrumencie „Łącząc 
Europę”;

12. przypomina, że uzależnienie regionów najbardziej oddalonych od przywozu paliw 
kopalnych przyczynia się do zwiększenia dodatkowych kosztów; proponuje wzmocnienie 
sektora energii odnawialnej oraz stworzenie specyficznego programu w obszarze 
energetyki w celu zmniejszenia kosztu oddalenia, infrastruktury oraz świadczonych usług;

13. wzywa Komisję do stworzenia specyficznego programu w obszarze energetyki, transportu 
oraz informatyki i łączności, podobnego do POSEI, wdrażanego zgodnie z działaniami 
pozostałych funduszy europejskich w tych dziedzinach;

Lepsze sprawowanie rządów oraz integracja regionów najbardziej oddalonych w ich 
obszarach geograficznych

14. opowiada się za zwiększeniem uczestnictwa władz regionalnych z regionów najbardziej 
oddalonych w przygotowywaniu oraz realizacji programów europejskich w zakresie 
sprawowania rządów na różnych szczeblach oraz w ramach partnerstwa, jak również za 
zwiększeniem widoczności tych regionów w instytucjach europejskich;

15. przypisuje regionom najbardziej oddalonym rolę czynnych granic zewnętrznych UE i 
opowiada się za podejściem uznającym sąsiedztwo w stosunkach z państwami trzecimi i 
krajami o pozycji uprzywilejowanej ze względów kulturowych i historycznych; zwraca 
uwagę na trudność włączenia regionów najbardziej oddalonych do odpowiednich stref 
geograficznych, na wpływ międzynarodowych umów handlowych oraz na efekty 
wymiaru zewnętrznego niektórych polityk europejskich;

16. wzywa do kontynuacji programów współpracy terytorialnej w regionach najbardziej 
oddalonych i popiera zwiększenie finansowania programów, bardziej zdecydowane 
postawienie na współpracę międzynarodową, a także zniesienie w odniesieniu do 
regionów najbardziej oddalonych kryterium 150 km dla współpracy transgranicznej;

17. przypomina, że inne regiony UE mogą wnioskować o uznanie ich za regiony najbardziej 
oddalone, tak aby wybrać najbardziej odpowiedni dla siebie status, oraz zwraca uwagę 
obecnych regionów najbardziej oddalonych na decydującą rolę, jaką mogą odegrać w 
promocji i wzmocnieniu swojego statusu;

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji i państwom członkowskim.
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UZASADNIENIE

Regiony najbardziej oddalone Unii Europejskiej stanowią zespół regionów, które ze 
względu na swoje szczególne właściwości związane z uwarunkowaniami fizycznymi i 
strukturalnymi wynikającymi z ich oddalenia, wyspiarskiego charakteru, trudnej 
topografii i klimatu stanowią specyficzną grupę regionów uznawaną na mocy art. 349 
TFUE1.

Regiony te mają specjalny status potwierdzony Traktatem, który pozwala na uchylenie 
oraz dostosowanie norm Traktatu do tych regionów ze względu na ich szczególne 
właściwości i uwarunkowania. Jeśli regiony takie charakteryzują się uwarunkowaniami 
oraz utrudnieniami o charakterze trwałym, które w widoczny sposób odróżniają je od 
pozostałych regionów europejskich, normy oraz programy UE nie mogą być stosowane w 
taki sam sposób jak na całym terytorium UE, a ich wdrażanie powinno bazować na 
podejściu terytorialnym. 

Dlatego właśnie w kontekście przyszłej polityki spójności w regionach najbardziej 
oddalonych konieczne i właściwe jest przeprowadzenie analizy tego, w jaki sposób cele w 
zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 
zawarte w strategii „UE 2020” mogą zostać osiągnięte w tych regionach Europy, z 
uwzględnieniem trwałych właściwości i ograniczeń wynikających przede wszystkim z ich 
oddalenia i uzasadniających zastosowanie specyficznych środków przez Unię Europejską.

Zasady kajeńskie ustanowione w 1999 r. stanowią główną podstawę działań Unii 
Europejskiej wobec regionów najbardziej oddalonych. Zgodnie z tymi zasadami – zasadą 
równości szans, zasadą wartości potencjału, zasadą spójności i zasadą partnerstwa –
działania europejskie muszą zapewnić warunki do przekształcenia potencjału regionów 
najbardziej oddalonych w rzeczywiste czynniki wzrostu gospodarczego, zwłaszcza za 
pośrednictwem specyficznych środków.

W memorandum w sprawie odnowionej wizji europejskiej strategii w zakresie regionów 
najbardziej oddalonych z maja 2010 r. zdefiniowano w tym kontekście główne linie 
przyszłych działań europejskich w odniesieniu do takich regionów, wskazując przede 
wszystkim na konieczność zachowania równowagi pomiędzy potencjałem a 
ograniczeniami, między wymiarem wewnętrznym i zewnętrznym polityk Unii 
Europejskiej – przy wsparciu spójności terytorialnej – a także pomiędzy stosowaniem 
zasad polityki Unii Europejskiej o charakterze ogólnym a stosowaniem instrumentów 
specyficznych na rzecz regionów najbardziej oddalonych.

We wnioskach Rady do Spraw Ogólnych z dnia 14 czerwca 2010 r. wzywa się Komisję 
Europejską do przedłożenia dokumentu dotyczącego tego zagadnienia oraz do 
zaplanowania na początek 2012 r. publikacji komunikatu Komisji o odnowionej strategii 
wobec regionów najbardziej oddalonych z UE, który będzie stanowił próbę 
usystematyzowania głównych kwestii, jakie należy wziąć pod uwagę przy prognozowaniu 

                                               
1Obecnie regionami najbardziej oddalonymi Unii Europejskiej są: Madera, Azory, Wyspy Kanaryjskie, 
Martynika, Gwadelupa, Reunion, Gujana Francuska i Saint-Martin.
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efektywności tych regionów we wdrażaniu celów strategii „UE 2020”.

Dokonując trójstronnego rozpatrzenia głównych priorytetów, jakie należy wziąć pod 
uwagę w ramach polityki spójności w regionach najbardziej oddalonych w kontekście 
strategii „UE 2020”, sprawozdawca wspiera takie rozwiązania, jak:

1. Odmienne i wspólne podejście do regionów najbardziej oddalonych w UE należycie 
uwzględniające ich specyfikę w ramach polityki UE, ze szczególnym naciskiem na 
politykę spójności, stanowiącą główną dźwignię małych gospodarek; dlatego też 
odmienność ta nie oznacza jedynie zwracania szczególnej uwagi na warunki i 
możliwości zrównoważenia skutków oddalenia tych regionów, lecz powinna 
obejmować dostosowaną strategię, która przewiduje model rozwoju umożliwiający 
wykorzystanie atutów regionów najbardziej oddalonych, w szczególności w zakresie 
zwiększenia konkurencyjności, potencjału wzrostu i tworzenia miejsc pracy.

2. Dostosowanie wdrażania polityki europejskiej do regionów najbardziej oddalonych w 
UE, ponieważ tylko specyficzne ramy polityki UE stanowią warunek bardziej 
efektywnego osiągnięcia przez te regiony celów dotyczących spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej oraz przyczyniają się do osiągnięcia celów strategii „UE 
2020”; w dziedzinie polityki rolnej i rybołówstwa dzięki specyficznym środkom w 
ramach programu POSEI osiągnięto sukces, co pozwala na wysunięcie hipotezy 
dotyczącej możliwości uruchomienia innych programów tego rodzaju w pozostałych 
potencjalnych sektorach, takich jak energetyka czy źródła energii odnawialnej, 
transport lub informatyka i telekomunikacja. Również obszar badań i innowacji, 
transportu, telekomunikacji i turystyki, polityki celnej i fiskalnej, stref wolnocłowych 
oraz polityki handlowej wymagają szczególnej uwagi w zakresie wdrażania polityk 
europejskich w regionach najbardziej oddalonych.

3. Lepsza integracja regionów najbardziej oddalonych w ramach UE, co zakłada bardziej 
skuteczne sprawowanie rządów w ramach systemu na różnych jego szczeblach, 
ciągłość terytorialną dzięki polepszeniu dostępu do korzyści płynących ze wspólnego 
rynku oraz rozwój integracji w kontekście regionalnych planów współpracy 
terytorialnej. Lepsza integracja regionów najbardziej oddalonych w ich strefach 
geograficznych ze względu na docenienie tych regionów w wymiarze zewnętrznym 
polityk europejskich, zwłaszcza z uwagi na ich stosunki z państwami trzecimi i 
krajami o pozycji uprzywilejowanej ze względów historycznych.

Za pośrednictwem licznych wniosków i propozycji przedstawionych z perspektywy 
ukazanych priorytetów sprawozdawca stara się znaleźć najbardziej zrównoważoną 
odpowiedź w ramach działań europejskich na wyzwania stojące przed regionami 
najbardziej oddalonymi Unii Europejskiej w kontekście celów wyznaczonych w strategii 
„UE 2020”, szczególną rolę przypisując polityce spójności i przewidując z góry niektóre 
kwestie, jakie należy rozważyć w projekcie odnowionej strategii na rzecz regionów 
najbardziej oddalonych UE w ramach stanowiska, jakie powinien zająć Parlament 
Europejski.


