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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o úlohe politiky súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie v súvislosti so 
stratégiou Európa 2020
(2011/2195 (INI)).

Európsky parlament,

– so zreteľom na spoločné ustanovenia článkov 355 a 349 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie (ZFEÚ), ktoré priznávajú najvzdialenejším regiónom osobitné postavenie, a na čl. 
107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ o režime štátnych podpor pre tieto regióny,

– so zreteľom na článok 174 a nasl. články ZFEÚ, ktoré špecifikujú cieľ hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti a ktoré definujú štrukturálne finančné nástroje na jej 
dosiahnutie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. mája 2004 s názvom Posilnené partnerstvo pre 
najvzdialenejšie regióny“ (COM(2004)0343),

– so zreteľom na uznesenie EP z 28. septembra 2005 o posilnenom partnerstve pre 
najvzdialenejšie regióny1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. septembra 2007 s názvom Stratégia pre 
najvzdialenejšie regióny: výsledky a vyhliadky (COM(2007)0507) a na priložený 
pracovný dokument útvarov Komisie z 12. septembra 2007 s názvom Stratégia pre 
najvzdialenejšie regióny: výsledky a vyhliadky do budúcnosti (SEC(2007)1112),

– so zreteľom na uznesenie EP z 20. mája 2008 o stratégii pre najvzdialenejšie regióny: 
výsledky a vyhliadky2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. októbra 2008 s názvom Najvzdialenejšie 
regióny: prínos pre Európu (COM(2008)0642),

– so zreteľom na Zelenú knihu Komisie z 22. apríla 2009 o reforme spoločnej rybárskej 
politiky (COM(2009)0163),

– so zreteľom na spoločné memorandum najvzdialenejších regiónov zo 14. októbra 2009 
o najvzdialenejších regiónoch v horizonte roku 2020,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. novembra 2009 s názvom Prvky nového 
partnerstva medzi EÚ a zámorskými krajinami a územiami (ZKÚ) (COM(2009)0623),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 25. februára 2010 o Zelenej knihe o reforme spoločnej 
rybárskej politiky3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020: Stratégia na 
                                               
1 Ú. v. EÚ C 227E, 21.9.2006, s. 512.
2 Prijaté texty, P6_TA(2008)0210.
3 Prijaté texty, P7_TA(2010)0039.
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zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 20. mája 2010 o prínose politiky súdržnosti 
k dosahovaniu lisabonských cieľov a cieľov stratégie EÚ do roku 20201,

– so zreteľom na memorandum Španielska, Francúzska, Portugalska a najvzdialenejších 
regiónov zo 7. mája 2010 o obnovenej vízii európskej stratégie voči najvzdialenejším 
regiónom,

– so zreteľom na závery 3022. zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti zo 14. júna 20102,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. júna 2010 s názvom Európa ako popredná 
svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch 
(COM(2010)0352),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. mája 2010 s názvom Digitálna agenda pre 
Európu (COM(2010)0245),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 15. septembra 2010 s názvom Mládež v pohybe: 
Iniciatíva zameraná na aktivizovanie potenciálu mladých ľudí smerom k inteligentnému 
a udržateľnému rastu pre všetkých v Európskej únii (COM(2010)0477),

– so zreteľom na prvú správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 24. septembra 
2010 o dosahu reformy programu POSEI z roku 2006 (COM(2010)0501),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 24. septembra 2010, 
o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších 
regiónov Únie (COM(2010)0498),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 6. októbra 2010 s názvom Hlavná iniciatíva 
stratégie Európa 2020 – Únia inovácií (COM(2010)0546),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2010 o dobrej správe vecí verejných so 
zreteľom na regionálnu politiku EÚ: postupy pomoci a kontroly zo strany Európskej 
komisie3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. októbra 2010 o integrovanej námornej politike –
hodnotenie dosiahnutého pokroku a nové výzvy4,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. októbra 2010 s názvom Na ceste k Aktu 
o jednotnom trhu – Pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo: 50 
návrhov, ako lepšie spoločne pracovať, podnikať a obchodovať (COM(2010)0608),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. januára 2011 s názvom Integrovaná priemyselná 
politika vo veku globalizácie – Konkurencieschopnosť a udržateľnosť v popredí záujmu 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0191.
2 Dokument Rady č. 11021/10.
3 Prijaté texty, P7_TA(2010)0468.
4 Prijaté texty, P7_TA(2010)0386.
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(COM(2010)0614),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2010 o dosiahnutí skutočnej územnej, 
sociálnej a hospodárskej súdržnosti v EÚ – nevyhnutná podmienka pre globálnu 
konkurencieschopnosť?1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. novembra 2010 s názvom Závery z piatej správy 
o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti: budúcnosť politiky súdržnosti 
(COM(2010)0642),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 23. novembra 2010 s názvom Program pre nové 
zručnosti a nové pracovné miesta: Európsky príspevok k plnej zamestnanosti 
(COM(2010)0682),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2010 s názvom Európska platforma 
boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: európsky rámec pre sociálnu a územnú 
súdržnosť (COM(2010)0758),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 26. januára 2011 s názvom Európa efektívne 
využívajúca zdroje – hlavná iniciatíva v rámci stratégie Európa 2020 (COM(2011)0021),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. marca 2011 o priemyselnej politike vo veku 
globalizácie2,

– so zreteľom na Bielu knihu Komisie s názvom Plán jednotného európskeho dopravného 
priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravnému systému efektívne 
využívajúceho zdroje (COM(2011)0144),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. júna 2011 o správe za rok 2010 o vykonávaní 
programov politiky súdržnosti v rokoch 2007 až 20133,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. júna 2011 o aktuálnej situácii a budúcich synergiách 
pre väčšiu účinnosť EFRR a ostatných štrukturálnych fondov4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. mája 2011 o Únii inovácií: transformácia Európy pre 
svet po kríze5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o téme Viac ako HDP – Meradlo pokroku 
v meniacom sa svete6,

– so zreteľom svoje uznesenie z 12. mája 2011 o iniciatíve Mládež v pohybe: rámec na 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0473.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0093.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0283.
4 Prijaté texty, P7_TA(2011)0286.
5 Prijaté texty, P7_TA(2011)0236.
6 Prijaté texty, P7_TA(2011)0264.
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skvalitnenie európskych systémov vzdelávania a odbornej prípravy1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. mája 2010 o novej digitálnej agende pre Európu: 
2015.eu2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový 
viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú udržateľnú a inkluzívnu 
Európu3,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 29. júna 2011 s názvom Rozpočet stratégie Európa 
2020 (COM(2011)0500 – časti 1 a 2),

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na 
roky 2014 – 2020 (COM(2011)0398),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 5. júla 2011 o piatej správe Komisie o súdržnosti 
a stratégii pre politiku súdržnosti po roku 20134,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. júla 2011 o reforme spoločnej rybárskej politiky 
(COM(2011)0417),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2011 o čerpaní finančných prostriedkov 
zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu: poučenie pre budúcu politiku súdržnosti 
EÚ5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2011 o Európe ako poprednej svetovej 
destinácii cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. októbra 2011 o programe pre nové zručnosti a nové 
pracovné miesta7,

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 6. októbra 2011, 
ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde 
pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva zahrnuté do 
spoločného strategického rámca a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom 
fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006 (COM(2011)0615),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 6. októbra 2011 
o osobitných ustanoveniach o Európskom fonde regionálneho rozvoja a cieli Investície pre 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0230.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0133.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.
4 Prijaté texty, P7_TA(2011)0316.
5 Prijaté texty, P7_TA(2011)0403.
6 Prijaté texty, P7_TA(2011)0407.
7 Prijaté texty, P7_TA(2011)0466.
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rast a zamestnanosť, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 (COM(2011)0614),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 6. októbra 2011 
o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 
(COM(2011)0612),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 6. októbra 2011 
o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia (ES) č. 1081/2006 
(COM(2011)0607),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 6. októbra 2011 
o programe Európskej únie v oblasti sociálnej zmeny a inovácie (COM(2011)0609),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 6. októbra 2011 
o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (COM(2011)0611),

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 6. októbra 2011, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1082/2006 
z 5. júla 2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), pokiaľ ide 
o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení 
(COM(2011)0610),

– so zreteľom na správu pre člena Európskej komisie Michela Barniera s názvom 
Najvzdialenejšie európske regióny na jednotnom trhu: vplyv EÚ vo svete z 12. októbra 
2011, ktorú predložil Pedro Solbes Mira,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskej rade z 18. októbra 2010 s názvom 
Stanovisko Komisie podľa článku 355 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
k iniciatíve francúzskej vlády za zmenu štatútu ostrova Svätý Bartolomej voči Európskej 
únii (COM(2010)0559) a na rozhodnutie 2010/718/EÚ Európskej rady z 29. októbra 2010 
o zmene štatútu ostrova Svätý Bartolomej vo vzťahu k Európskej únii1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. októbra 2011 o európskej platforme proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu2,

– so zreteľom na záverečné vyhlásenie 17. konferencie predsedov najvzdialenejších 
regiónov Európskej únie, ktorá sa konala 3. a 4. novembra 2011,

– so zreteľom na pracovný program Komisie na rok 2012 Cesta k európskej obrode 
z 15. novembra 2011 (COM(2011)0777),

– so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 1255/2011 Európskeho parlamentu a Rady 
z 30. novembra 2011, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja 

                                               
1 Ú. v. L 325, 9.12.2010, s. 4.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0495.



PE478.701v01-00 8/13 PR\888622SK.doc

SK

integrovanej námornej politiky1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. novembra 2011 s názvom Horizont 2020 –
rámcový program pre výskum a inovácie (COM(2011)0808) a na návrh nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady z 30. novembra 2011, ktorým sa ustanovuje rámcový 
program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) – Horizont 2020 (COM(2011)0809), a na 
návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 30. novembra 2011, ktorým sa 
ustanovujú pravidlá účasti a šírenia v programe Horizont 2020 – rámcový program pre 
výskum a inovácie (2014 – 2020) (COM(2011)0810),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. decembra 2011 o pláne jednotného európskeho 
dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne 
využívajúceho zdroje2,

– so zreteľom na príspevok najvzdialenejších regiónov z 15. januára 2010 k verejnej 
konzultácii o pracovnom dokumente Komisie – Konzultácia o budúcej stratégii EÚ do 
roku 2020 (COM(2009)0647),

– so zreteľom na spoločný príspevok najvzdialenejších regiónov z 28. januára 2011 týkajúci 
sa piatej správy o ekonomickej, sociálnej a územnej súdržnosti,

– so zreteľom na príspevok najvzdialenejších regiónov EÚ z 28. februára 2011: Na ceste 
k Aktu o jednotnom trhu (COM(2010)0608 z 27. októbra 2010),

– so zreteľom na dokument zo 6. júla 2010 adresovaný predsedovi Európskej komisie, 
Josému Manuelovi Durãovi Barrosovi, od poslancov najvzdialenejších regiónov 
v Európskom parlamente o prioritách politiky súdržnosti v týchto regiónoch na obdobie 
po roku 2013,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a na stanoviská Výboru pre rozpočet 
a Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A7-0000/2011),

A. keďže v zmluve sa stanovuje jej diferencované uplatňovanie na najvzdialenejšie regióny 
a prostredníctvom článku 349 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje štatút najvzdialenejšieho 
regiónu, stanovuje pre tieto regióny osobitné zaobchádzanie a vlastný rámec;

B. keďže stratégia EÚ 2020 predpokladá inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast a musí 
vhodne zohľadniť postavenie najvzdialenejších regiónov, keďže východiskové podmienky 
najvzdialenejšieho regiónu sú pri dosahovaní týchto cieľov zložitejšie než podmienky 
ostatných regiónov, a keďže najvzdialenejšie regióny sú otvorené spolupráci zameranej na 
konkretizáciu piatich cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020 v oblasti 
zamestnanosti, inovácií, vzdelávania, sociálneho začlenenia, klímy a energií;

C. keďže je potrebné zohľadniť význam politiky súdržnosti v týchto regiónoch pre zníženie

                                               
1 Ú. v. L 321, 05.12.2011, s. 1.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0584.
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rozdielov, pre zapojenie týchto regiónov do vnútorného trhu a pre ich presadenie
v príslušnej geografickej oblasti, ako aj pre sledovanie cieľov stratégie EÚ 2020, pričom 
prvoradými nástrojmi sú európske fondy;

D. keďže veľkou úlohou ekonomík najvzdialenejších regiónov je premena ich obmedzení na 
potenciál a na možnosti rastu a keďže nové celosvetové problémy, akými sú globalizácia, 
zmena klímy, dodávky energie, rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a demografické 
tlaky, vyžadujú koordináciu politík a nástrojov Európskej únie; 

Diferencovaný a skupinový prístup k najvzdialenejším regiónom

1. trvá na skutočnosti, že v zmysle Zmluvy majú najvzdialenejšie regióny nárok na 
diferencovaný a skupinový prístup, ktorý sa musí prejaviť maximálnou dostupnosťou 
podpor bez ohľadu na stupeň rozvoja, a že ich ojedinelosť sa musí dostatočne 
zohľadňovať a chrániť, k týmto regiónom nemožno pristupovať rovnako ako k iným 
európskym regiónom;

2. žiada o využívanie ďalších kritérií na posudzovanie spôsobilosti najvzdialenejších 
regiónov na pridelenie štrukturálnych fondov, lebo kritérium „HDP na obyvateľa“
neodráža ich špecifickú realitu a je v rozpore s duchom štatútu najvzdialenejších regiónov 
a so samotnou zmluvou; trvá na tom, aby tak miera spolufinancovania najvzdialenejších 
regiónov predstavovala 85 % v prípade všetkých nástrojov pomoci týmto regiónom; žiada 
predĺženie lehoty na využitie finančných prostriedkov v najvzdialenejších regiónoch 
s cieľom ich lepšieho čerpania;

3. vyjadruje poľutovanie, že v rámci dodatočných subvencií EFRR sa znížili čiastky, ktoré sa 
majú prideliť najvzdialenejším regiónom vo finančnom období rokov 2014 až 2020, 
a žiada, aby finančné investície na uskutočnenie stratégie EÚ 2020 zahrnovali prístup 
k európskym podporám aspoň v rovnakej výške, aký poskytuje súčasný finančný rámec; 
navrhuje, aby sa v záujme spravodlivejšieho rozdeľovania dotácií medzi tieto regióny 
používali iné kritériá vyčleňovania, napríklad pevná položka určená na rovnomerné 
rozdelenie medzi týmito regiónmi;

4. zdôrazňuje nevyhnutnosť prispôsobiť európske fiškálne a colné politiky s cieľom posilniť 
konkurencieschopnosť hospodárstiev najvzdialenejších regiónov a zásadný význam, ktorý 
má existencia bezcolných zón pre diverzifikáciu hospodárskej činnosti a pre vytváranie
kvalifikovaných pracovných miest v najvzdialenejších regiónoch;

5. požaduje zachovanie osobitného prístupu k najvzdialenejším regiónom, pokiaľ ide 
o štátne podpory, a vyzýva na nápravu diskriminácie medzi jednotlivými 
najvzdialenejšími regiónmi, pretože nerovné prídavky na základe HDP týchto regiónov sú 
faktorom, ktorý spôsobuje ich nerovnováhu ako celku;

Vhodný a špecifický rámec pre európske politiky v najvzdialenejších regiónoch

6. vyzýva na posilnenie opatrení na pomoc poľnohospodárstvu v rámci programu POSEI 
s cieľom reagovať na konkurenciu výrobcov, ktorí majú nižšie výrobné náklady, 
a požaduje zachovanie výnimiek udelených najvzdialenejším regiónom v rámci SPP;
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7. zdôrazňuje nevyhnutnosť zachovania opatrení na riadenie a ochranu morských zdrojov, na 
zhodnotenie akvakultúry a na opätovné zavedenie možnosti poskytovať podpory na 
obnovu loďstva a vyzýva na posilnenie náhrad za dodatočné náklady v rámci programu 
POSEI rybolov;

8. trvá na námornej dimenzii najvzdialenejších regiónov a na význame rybolovu s ohľadom 
na výlučnú hospodársku oblasť týchto regiónov, ktorých potenciál je potrebné premeniť
pomocou konkrétnych opatrení na skutočné námorné hospodárstvo, a bude ho treba riadne 
zohľadňovať v rámci programu integrovanej európskej námornej politiky;

9. pripomína význam odvetvia cestovného ruchu a vyzýva Komisiu, aby urýchlila 
zavádzanie európskeho akčného plánu a zaručila lepšiu koordináciu súčasných línií 
financovania s osobitnou pozornosťou venovanou najvzdialenejším regiónom;

10. trvá na skutočnosti, že najvzdialenejšie regióny sa mienia zamerať na stratégiu výskumu 
a inovácií a na rast svojej podnikovej siete; podporuje vytvorenie technologických 
infraštruktúr a inovačných centier, rozvoj projektov a partnerstvo subjektov z oblasti vedy 
a techniky a výmeny myšlienok a osvedčených postupov prostredníctvom európskych 
sietí na podporu a inovácie;

11. zdôrazňuje, že jednotný európsky dopravný priestor musí prispieť k rastu, a to vrátane 
najvzdialenejších regiónov, a obmedziť ich nevýhodnú dostupnosť; vyzýva na vytvorenie 
osobitného rámca na podporu dopravy v najvzdialenejších regiónoch a na vybudovanie 
logistických platforiem a žiada uskutočňovanie projektov, ako sú námorné diaľnice; 
zdôrazňuje potenciál programu Marco Polo pre najvzdialenejšie regióny, vyzýva Komisiu, 
aby zmiernila jeho podmienky a predĺžila ho aj po roku 2013, a žiada, aby nástroj 
„Spájame Európu“ obsahoval osobitný odkaz na najvzdialenejšie regióny;

12. pripomína, že závislosť najvzdialenejších regiónov od dovážaných fosílnych palív je 
príčinou vysokých dodatočných nákladov; navrhuje posilniť odvetvie obnoviteľných 
energií a vytvoriť v oblasti energetiky špecifický program s cieľom znížiť náklady 
vznikajúce z dôvodu vzdialenosti, náklady na infraštruktúry a na poskytované služby;

13. vyzýva Komisiu, aby v oblasti energetiky, dopravy a informačných technológií 
a komunikácie vytvorila rovnaký špecifický program, ako sú programy POSEI, ktorý by 
musel byť v súlade s ostatnými európskymi fondmi v týchto oblastiach;

Lepšie riadenie a začlenenie najvzdialenejších regiónov do EÚ a do jej zemepisného 
priestoru

14. zasadzuje sa o väčšiu účasť regionálnych orgánov najvzdialenejších regiónov na príprave 
a vykonávaní európskych programov v rámci riadenia na rôznych úrovniach a v rámci 
partnerstva a o väčšie zviditeľnenie týchto regiónov v európskych orgánoch;

15. upozorňuje na úlohu najvzdialenejších regiónov ako hranice EÚ so zvyškom sveta 
a vyzýva na prístup, ktorý by uznával susedstvo s tretími krajinami a s krajinami 
s mimoriadnymi historickými a kultúrnymi vzťahmi; upozorňuje na problémy pri 
začleňovaní do príslušných geografických oblastí, na vplyv medzinárodných obchodných 
dohôd a na účinok vonkajšieho aspektu niektorých európskych politík;
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16. vyzýva na pokračovanie programov územnej spolupráce v najvzdialenejších regiónoch 
a požaduje posilnenie dotácií na programy, vyčlenenie väčšieho priestoru nadnárodnej 
spolupráce a v prípade najvzdialenejších regiónov odstránenie kritéria 150 km 
v cezhraničnej spolupráci;

17. pripomína, že ďalšie regióny Európskej únie sa môžu rozhodnúť, že sa stanú 
najvzdialenejšími regiónmi, a vybrať si štatút, ktorý najlepšie zodpovedá ich situácii, 
a upozorňuje súčasné najvzdialenejšie regióny na rozhodujúcu úlohu, ktorú môžu hrať pri 
podpore a posilňovaní svojho štatútu;

18. poveruje svojho predsedu, aby predložil toto uznesenie Rade, Komisii a členským štátom.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Najvzdialenejšie regióny Európskej únie tvoria regióny, ktoré v dôsledku svojich 
osobitných rysov spojených s fyzikálnymi a štrukturálnymi podmienkami vyplývajúcimi 
z ich odľahlosti, ostrovnej povahy, zložitého terénu a podnebia tvoria špecifickú skupinu 
regiónov, ktoré sú uznané v článku 349 ZFEÚ1. 

Tieto regióny majú na základe zmluvy osobitný štatút, ktorý umožňuje odchýliť sa od 
pravidiel Zmluvy a prispôsobiť ich najvzdialenejším regiónom v závislosti od ich 
charakteristických rysov a osobitných podmienok. Keďže podmienky a problémy týchto 
regiónov sú trvalé a odlišujú ich od ostatných európskych regiónov, nemôžu sa pravidlá 
a programy EÚ uplatňovať rovnakým spôsobom ako na celom území EÚ. Ich 
vykonávanie sa musí riadiť územným prístupom. 

Pokiaľ ide o budúcnosť politiky súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch, je preto 
nevyhnutné a vhodné analyzovať, ako budú môcť tieto európske regióny dosiahnuť ciele 
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu uvedeného v stratégii EÚ 2020, keďže 
majú charakteristické rysy a trvalé obmedzenia vyplývajúce najmä z ich odľahlosti, ktoré 
sú dôvodom na prijímanie špecifických opatrení zo strany Európskej únie.

Cayennské zásady z roku 1999 sú základom opatrení Európskej únie v prospech
najvzdialenejších regiónov a podľa týchto zásad – zásady rovnosti príležitostí, zásady 
hodnoty potenciálu, zásady súdržnosti a zásady partnerstva – musí európsky prístup, a to 
prostredníctvom špecifických opatrení, zabezpečiť premenu potenciálu najvzdialenejších 
regiónov na skutočný faktor hospodárskeho rastu.

Memorandum o obnovenej vízii európskej stratégie pre najvzdialenejšie regióny z mája 
2010 definuje v tejto súvislosti hlavné smery, ktorými sa má uberať činnosť EÚ 
v budúcnosti, pokiaľ ide o najvzdialenejšie regióny, a zdôrazňuje nevyhnutnosť 
dodržiavať rovnováhu medzi potenciálom a obmedzeniami, medzi vnútornými 
a vonkajšími aspektmi politík Európskej únie pri podpore územnej súdržnosti a medzi 
prispôsobením všeobecných politík Európskej únie a prijatím špecifických nástrojov 
v prospech najvzdialenejších regiónov.

Rada pre všeobecné záležitosti vo svojich záveroch zo 14. júna 2010 žiada Európsku 
komisiu, aby predložila dokument na túto tému a aby na začiatok roka 2012 naplánovala 
zverejnenie oznámenia o obnovenej stratégii EÚ pre najvzdialenejšie regióny. Tento 
dokument by sa mal systematicky venovať otázkam, ktoré je potrebné zohľadniť pri 
predvídaní úspešnosti najvzdialenejších regiónov pri konkretizácii cieľov stratégie 
EÚ 2020.

Pokiaľ ide o hlavné priority, ktoré treba zohľadniť v najvzdialenejších regiónoch 
v politike súdržnosti v súvislosti so stratégiou EÚ 2020, spravodajca požaduje:

                                               
1 V súčasnej dobe patria medzi najvzdialenejšie regióny Európskej únie Madeira, Azory, Kanárske ostrovy, 
Martinik, Guadeloupe, Réunion, Francúzska Guayana a Svätý Martin.
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1. Diferencovaný a skupinový prístup k najvzdialenejším regiónom zo strany EÚ , 
ktorým by sa riadne zohľadnili ich špecifické rysy v rámci politík EÚ s osobitným 
dôrazom na politiku súdržnosti ako hlavnú páku ich malých ekonomík. Táto 
diferenciácia neznamená len potrebu venovať osobitnú pozornosť kompenzácii 
dôsledkov ich odľahlosti, ale aj začlenenie prispôsobenej stratégie, ktorá predpokladá 
taký model rozvoja, ktorý bude vedieť využiť ich výhody v záujme väčšej
konkurencieschopnosti, väčšieho rastu a tvorby pracovných miest.

2. Prispôsobené vykonávanie európskych politík v najvzdialenejších regiónoch EÚ, 
pretože len vďaka tomuto špecifickému rámcu politík EÚ budú môcť tieto regióny 
lepšie splniť ciele hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a prispieť k splneniu 
cieľov stratégie EÚ 2020. V oblastiach poľnohospodárskej politiky a politiky rybného 
hospodárstva boli špecifické opatrenia programov POSEI korunované úspechom, 
vďaka čomu je možné potvrdiť, že sa dá uvažovať o možnosti iniciovať ďalšie 
programy tohto typu v iných možných odvetviach, akými sú energetika a obnoviteľné 
zdroje energie, doprava a informačné a komunikačné technológie. Pri uplatňovaní 
európskych politík v najvzdialenejších regiónoch si osobitnú pozornosť zaslúžia aj 
oblasti výskumu a inovácií, dopravy, telekomunikácií, cestovného ruchu, colnej 
a fiškálnej politiky, bezcolných zón a obchodné politiky.

3. Lepšia integrácia najvzdialenejších regiónov do EÚ, čo znamená účinnejšie riadenie 
pomocou systému riadenia na rôznych úrovniach, územnú kontinuitu s cieľom zlepšiť 
prístup k výhodám jednotného trhu a rozvoj integrácie najvzdialenejších regiónov 
v súvislosti s regionálnymi plánmi susedstva. Lepšie začlenenie najvzdialenejších 
regiónov do ich geografických oblastí, čo predpokladá uvedomiť si hodnotu týchto 
regiónov vo vonkajšej dimenzii európskych politík, najmä s ohľadom na ich vzťahy 
s tretími krajinami a s krajinami s mimoriadnymi historickými vzťahmi.

Prostredníctvom rôznych návrhov súvisiacich s témou v rámci uvedených priorít chce 
spravodajca prispieť k nájdeniu vyváženejšej reakcie EÚ na problémy, ktorým musia čeliť 
najvzdialenejšie regióny Európskej únie v súvislosti s cieľmi stratégie EÚ 2020, poukázať 
na úlohu politiky súdržnosti a predpovedať niektoré otázky, ktoré treba zohľadniť 
v návrhu obnovenej stratégie EÚ pre najvzdialenejšie regióny v stanovisku, ktoré musí 
prijať Európsky parlament.


