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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o vlogi kohezijske politike v najbolj oddaljenih regijah Evropske unije v okviru EU 2020
(2011/2195(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju določb iz členov 355 in 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), 
ki najbolj oddaljenim regijam priznava poseben status, in člena 107(3)(a) PDEU o sistemu 
državne pomoči tem regijam,

– ob upoštevanju člena 174 in naslednjih členov PDEU, ki določajo cilj ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije ter finančne strukturne instrumente za njihovo 
uresničevanje,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. maja 2004 z naslovom „Okrepljeno 
partnerstvo za najbolj oddaljene regije“ (COM(2004)0343),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. septembra 2005 o okrepljenem partnerstvu za 
najbolj oddaljene regije1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 12. septembra 2007 z naslovom „Strategija za 
najbolj oddaljene regije: dosežki in prihodnji izzivi“ (COM(2007)0507) in delovnega 
dokumenta služb Komisije z dne 12. septembra 2007, ki spremlja sporočilo, o oceni 
napredka strategije za najbolj oddaljene regije (SEC(2007)1112),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2008 o strategiji za najbolj oddaljene 
regije: dosežki in prihodnji izzvi2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. oktobra 2008 z naslovom „Najbolj oddaljene 
regije: prednost Evrope“ (COM(2008)0642),

– – ob upoštevanju zelene knjige Komisije z dne 22. aprila 2009 o reformi skupne ribiške 
politike (COM(2009)0163),

– ob upoštevanju skupnega memoranduma najbolj oddaljenih regij z dne 14. oktobra 2009 o 
najbolj oddaljenih regijah v okviru Obzorja 2020,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. novembra 2009 z naslovom „Prvine novega 
partnerstva med EU ter čezmorskimi državami in ozemlji“ (COM(2009)0623),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 25. februarja 2010 o zeleni knjigi o reformi skupne 
ribiške politike3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „EVROPA 2020 
Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020),

                                               
1 UL C 227 E, 21.9.2006, str. 512.
2 Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0210.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0039.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. maja 2010 o prispevku kohezijske politike k 
doseganju lizbonskih ciljev in ciljev strategije EU 20201,

– ob upoštevanju memoranduma Španije, Francije, Portugalske in najbolj oddaljenih regij z 
dne 7. maja 2010 o prenovljeni viziji evropske strategije za najbolj oddaljene regije,

– ob upoštevanju sklepov 3022. seje Sveta za splošne zadeve z dne 14. junija 20102,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. junija 2010 z naslovom „Evropa, prva 
svetovna turistična destinacija – nov okvir evropske turistične politike“ 
(COM(2010)0352),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. avgusta 2010 z naslovom „Evropska 
digitalna agenda“  (COM(2010) 0245),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 15. septembra 2010 z naslovom „Mladi in 
mobilnost: pobuda za izkoriščanje potenciala mladih pri doseganju pametne, trajnostne in 
vključujoče rasti v Evropski uniji“ (COM(2010)0477),

– ob upoštevanju Prvega poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 24. 
septembra 2010 o učinkih prenove programa možnosti za oddaljene in otoške regije 
(POSEI) z leta 2006 (COM(2010)0510),

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 
2010 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije 
(COM(2010)0498),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 6. oktobra 2010 z naslovom „Vodilna pobuda iz 
strategije Evropa 2020 – Unija inovacij“  (COM(2010)0546),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. decembra 2010 o dobrem upravljanju v 
regionalni politiki EU: postopki, s katerimi Komisija zagotavlja pomoč in nadzor3,

– ob upoštevanju svoje sesolucije z dne 21. oktobra 2010 o celostni pomorski politiki (CPP) 
– ocena dosedanjega napredka in novi izzivi4,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. oktobra 2010 z naslovom „K aktu za enotni 
trg – Za visokokonkurenčno socialno tržno gospodarstvo: 50 predlogov za izboljšanje 
skupnega dela, poslovanja in izmenjav“ (COM(2010)0608),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 24. januarja 2011 z naslovom „Celostna 
industrijska politika za dobo globalizacije – Konkurenčnost in trajnost v središču 
pozornosti“ (COM(2010)0614),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. decembra 2010 o doseganju dejanske 
                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0191.
2 Dokument Sveta št. 11021/10.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0468.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0386.
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ozemeljske, socialne in gospodarske kohezije v EU – nujen pogoj za globalno 
konkurenčnost?1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 9. novembra 2010 z naslovom „ Sklepi petega 
poročila o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji; prihodnost kohezijske politike“ 
COM(2010)0642),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. novembra 2010 z naslovom „Program za 
nova znanja in spretnosti ter delovna mesta: evropski prispevek k polni zaposlenosti“ 
(COM(2010)0682),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 16. decembra 2010 z naslovom „Evropska 
platforma proti revščini in socialni izključenosti: evropski okvir za socialno in teritorialno 
kohezijo“ (COM(2010)0758),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. januarja 2011 z naslovom „Evropa, 
gospodarna z viri – vodilna pobuda iz strategije Evropa 2020“ (COM(2011)0021),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. marca 2011 o industrijski politiki za dobo 
globalizacije2,

– ob upoštevanju bele knjige Komisije z naslovom „Načrt za enotni evropski prometni 
prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu sistemu“ 
(COM(2011)0144),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. junija 2011 o poročilu o izvajanju programov 
kohezijske politike 2007–2013 za leto 20103,

– ob upoštevanju  svoje resolucije z dne 23. junija 2011 o trenutnem stanju in prihodnji 
sinergiji ESRR in drugih strukturnih skladov za večjo učinkovitost4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. maja 2011 o Uniji inovacij: preoblikovanje 
Evrope za obdobje po krizi5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2011 o BDP in več – merjenje napredka v 
svetu, ki se spreminja6,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. maja 2011 o pobudi „Mladi in mobilnost: okvir 
za izboljšanje sistema splošnega in poklicnega izobraževanja v Evropi“7,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. maja 2010 o novi digitalni agendi za Evropo: 

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

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi večletni 
finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo2,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. junija 2011 z naslovom „Proračun za 
strategijo Evropa 2020“ (COM(2011)0500 – prvi in drugi del),

– ob upoštevanju predloga uredbe Sveta z dne 29. junija 2011 o večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2014–2020 (COM(2011)0398),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. julija 2011 o petem kohezijskem poročilu 
Komisije in strategiji za kohezijsko politiko po letu 20133,

– – ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. julija 2011 o reformi skupne ribiške 
politike (COM(2011)417),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. septembra 2011 o črpanju strukturnih in 
kohezijskih skladov: pridobljene izkušnje za prihodnjo kohezijsko politiko Unije4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 27. septembra 2011 o Evropi, prvi svetovni 
turistični destinaciji – nov okvir evropske turistične politike5,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2011 o programu za nova znanja in 
spretnosti ter delovna mesta6

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2011 o 
skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, 
Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem 
skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški okvir, o splošnih določbah 
o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem 
skladu ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1083/2006 (COM(2011)0615),

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2011 o 
posebnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj in cilju naložbe za rast in 
delovna mesta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006 (COM(2011)0614),

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2011 o 
Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006 (COM(2011)0612,

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2011 o 
Socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1081/2006 (COM(2011)0612,

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0133.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0316.
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0403.
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0407.
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0466.
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– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2011 o 
Programu Evropske unije za socialne spremembe in inovacije (COM(2011)0609),

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2011 o 
posebnih določbah za podporo cilju evropsko teritorialno sodelovanje iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj (COM(2011)0611),

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2011 o 
spremembi Uredbe (ES) št. 1082/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 
2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS), kar zadeva 
razjasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja in izvajanja takih združenj 
(COM(2011)0610),

– ob upoštevanju poročila z naslovom „Najbolj oddaljene evropske regije in enotni trg: 
vpliv EU v svetu“ članu Evropske komisije Michelu Barnierju, ki ga je predstavil Pedro 
Solbes Mira,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu svetu z dne 18. oktobra 2010 z naslovom 
„Mnenje Komisije v skladu s členom 355(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije o 
pobudi francoske vlade za spremembo položaja Saint-Barthélemyja v razmerju do Unije“ 
(COM(2010)0559) in Sklepa 2010/718/UE Evropskega sveta z dne 29. oktobra 2010 o 
spremembi položaja otoka Saint-Barthélemy v razmerju do Evropske unije1,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. novembra 2011 o Evropski platformi proti 
revščini in socialni izključenosti2,

– ob upoštevanju sklepne izjave s XVII. konference predsednikov najbolj oddaljenih regij 
Evropske unije z dne 3. in 4. novembra 2011,

– ob upoštevanju delovnega programa Komisije za leto 2012 „Evropska prenova“ z dne 15. 
novembra 2011 (COM(2011)0777),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. 
novembra 2011 o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske 
politike3,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 30. novembra 2011 z naslovom „Obzorje 2020 -
Okvirni program za raziskave in inovacije“ (COM(2011)0808), predloga uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2011 o okvirnem programu za 
raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020 (COM(2011)0809) in predloga uredbe 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2011 o pravilih za sodelovanje v 
okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter razširjanje njegovih 
rezultatov (2014–2020) (COM(2011)(0810),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. decembra 2011 o načrtu za enotni evropski 

                                               
1 UL L 325 z dne 9.12.2010, str. 4.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0495.
3 UL L 321, 5.12.2011, str. 1.
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prometni prostor – na poti h konkurenčnemu in z viri gospodarnemu prometnemu 
sistemu1,

– ob upoštevanju prispevkov najbolj oddaljenih regij z dne 15. januarja 2011 k javnemu 
posvetovanju o delovnem dokumentu Komisije – Posvetovanje o prihodnji strategiji „EU 
2020“ (COM(2009)647),

– ob upoštevanju skupnega prispevka najbolj oddaljenih regij z dne 28. januarja 2011 k 
Petemu poročilu o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji,

– ob upoštevanju prispevka najbolj oddaljenih regij Evropske unije z dne 28. februarja 
2011: K aktu za enotni trg (COM(2010)0608, z dne 27. oktobra 2010),

– ob upoštevanju dokumenta z dne 6. julija 2010, naslovljenega na predsednika Evropske 
komisije José-ja Manuela Durão Barrosa s strani poslancev Evropskega parlamenta, ki 
prihajajo iz najbolj oddaljenih evropskih regij, o prednostnih nalogah kohezijske politike v 
teh regijah v obdobju po letu 2013,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenj Odbora za proračun in 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A7-0000/2011),

A. ker Pogodba predvideva diferencirano uporabo svojih določb za najbolj oddaljene regije, 
ki jim zagotavlja posebno obravnavo in ustrezen okvir v skladu s členom 349 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije, ki določa status najbolj oddaljenih regij;

B. ker je cilj strategije EU 2020 zagotoviti pametno, trajnostno in vključujočo rast ter mora 
ustrezno vključevati vidik najbolj oddaljenih regij, ker so te v slabšem začetnem položaju 
z vidika doseganja teh ciljev kot ostale regije in ker želijo sodelovati pri doseganju petih 
ciljev do leta 2020 na področju zaposlovanja, inovacij, izobraževanja, socialne 
vključenosti, podnebja in energije;

C. ker kohezijska politika v teh regijah pomembno prispeva k zmanjšanju razlik, 
vključevanju teh regij v notranji trg in njihovemu uveljavljanju v zadevnem geografskem 
prostoru ter k uresničevanju ciljev strategije UE 2020, pri čemer so evropska sredstva 
bistvenega pomena;

D. ker se najbolj oddaljene regije na gospodarskem področju soočajo z velikim izzivom, ki je 
spreminjanje omejitev v možnosti in priložnosti za rast, in ker mora Evropska unija zaradi 
novih svetovnih izzivov, kot so globalizacija, podnebne spremembe, oskrba z energijo, 
razvoj obnovljivih virov energije in demografski pritiski, usklajevati svoje politike in 
instrumente;

Diferencirana in skupna obravnava najbolj oddaljenih regij

1. vztraja, da imajo najbolj oddaljene regije v skladu s Pogodbo pravico do diferencirane in 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0584.
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skupne obravnave, s katero je treba zagotoviti dostop do največje ravni pomoči ne glede 
na stopnjo razvitosti, ter da je treba edinstvenost teh regij ustrezno upoštevati in zaščititi, 
pri čemer teh regij ni mogoče obravnavati enako kot druge evropske regije;

2. zahteva uporabo drugih meril za ugotavljanje upravičenosti najbolj oddaljenih regij do 
sredstev iz strukturnih skladov, saj merilo „BDP na prebivalca“ ne odraža posebnih 
razmer v teh regijah ter je v nasprotju s konceptom statusa najbolj oddaljenih regij in s 
samo Pogodbo; zato vztraja, da mora biti stopnja sofinanciranja za najbolj oddaljene regije 
v okviru vseh instrumentov za pomoč tem regijam 85 %; zahteva podaljšanje roka za 
izvrševanje financiranja v najbolj oddaljenih regijah, da bi lahko bolje izkoristili sredstva;

3. obžaluje, da je bilo v okviru dodatnih finančnih sredstev za najbolj oddaljene regije iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) predlagano znižanje pomoči v finančnem 
obdobju 2014–2020, in zahteva, da finančna prizadevanja za uresničevanje strategije 
EU 2020 vključujejo dostop do evropske finančne pomoči vsaj v enaki višini kot v 
sedanjem finančnem okviru; predlaga uporabo drugih meril za razdelitev sredstev, npr. 
dodelitev fiksnega dela pomoči vsem tem regijam, da bodo sredstva pravičneje razdeljena;

4. poudarja, da je treba prilagoditi evropske fiskalne in carinske politike, da bi bila 
gospodarstva v najbolj oddaljenih regijah bolj konkurenčna, in da prostotrgovinske cone 
ključno prispevajo k diverzifikaciji gospodarskih dejavnosti in ustvarjanju kvalificiranih 
delovnih mest v najbolj oddaljenih regijah;

5. zahteva nadaljnjo posebno obravnavo najbolj oddaljenih regij na področju državnih 
pomoči in poziva k odpravi diskriminacije med najbolj oddaljenimi regijami ob 
upoštevanju dejstva, da neenak pribitek z vidika BDP teh regij prispeva k neravnovesju 
med njimi;

Ustrezen in poseben okvir evropskih politik za najbolj oddaljene regije

6. poziva k odločnejšim ukrepom za pomoč kmetijstvu v okviru ureditve POSEI, da bi se 
lahko soočili s konkurenčnimi pridelovalci, ki imajo prednost zaradi nižjih proizvodnih 
stroškov, in zahteva ohranitev izjem za najbolj oddaljene regije v okviru skupne kmetijske 
politike;

7. poudarja, da je treba ohraniti ukrepe za upravljanje in varovanje morskih virov in 
predelavo v ribogojstvu ter ponovno uvesti možnost dodelitve pomoči za obnovo flote, ter 
poziva k povišanju nadomestil za dodatne stroške v okviru ureditve POSEI za ribolov;

8. poudarja pomen pomorske razsežnosti najbolj oddaljenih regij in pomen ribištva glede na 
izključno ekonomsko cono teh regij, katerih potencial je treba izkoristiti z uvedbo 
konkretnih ukrepov za razvoj resničnega pomorskega gospodarstva in ga ustrezno 
upoštevati pri načrtovanju celovite evropske pomorske politike;

9. opozarja na pomen turizma in poziva Komisijo, naj pospeši izvajanje evropskega 
akcijskega načrta in zagotovi boljše usklajevanje med obstoječimi viri financiranja, pri 
čemer naj posveti posebno pozornost najbolj oddaljenim regijam;

10. vztraja, da je treba za najbolj oddaljene regije oblikovati strategijo na področju raziskav in 
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razvoja ter rasti podjetij v teh regijah; poziva k razvoju tehnoloških infrastruktur in 
centrov za inovacije, razvoju projektov in partnerstev z znanstvenim in tehnološkim 
sektorjem ter k izmenjavi zamisli in dobrih praks v okviru evropskih mrež za spodbujanje 
inovacij;

11. poudarja, da mora enotni evropski prometni prostor prispevati k vključujoči rasti najbolj 
oddaljenih regij in k večji dostopnosti teh regij; poziva k uvedbi posebnega okvira za 
podporo prometu v najbolj oddaljenih regijah, k oblikovanju logističnih platform in k 
izvajanju projektov, kot so pomorske avtoceste; poudarja potencial programa Marco Polo 
za najbolj oddaljene regije, poziva Komisijo, naj ga prilagodi in podaljša izvajanje tudi v 
obdobje po letu 2013, ter zahteva, naj „mehanizem za medsebojno povezanost Evrope“ 
posebej omenja najbolj oddaljene regije;

12. opozarja, da odvisnost najbolj oddaljenih regij od uvoženih fosilnih goriv povzroča visoke 
dodatne stroške; predlaga, da se okrepi sektor obnovljivih virov energije in uvede poseben 
program na področju energije, da bi zmanjšali stroške zaradi oddaljenosti, infrastrukture in 
storitev;

13. poziva Komisijo, naj oblikuje poseben program na področju energije, prometa in 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT), ki bo enak kot v okviru ureditve POSEI 
in usklajen z drugimi evropskimi skladi na teh področjih;

Boljše upravljanje ter vključevanje najbolj oddaljenih regij v EU in v geografski prostor

14. zahteva, da regionalne oblasti najbolj oddaljenih regij v večji meri sodelujejo pri pripravi 
in izvajanju evropskih programov v okviru upravljanja na več ravneh in v partnerstvu, in 
zahteva večjo vidnost teh regij v evropskih institucijah;

15. opozarja, da so najbolj oddaljene regije meje EU s svetom, in poziva k uporabi pristopa, ki 
upošteva sosedstvo s tretjimi državami in državami s posebnimi zgodovinskimi in 
kulturnimi vezmi; opozarja na težave pri vključevanju v ustrezna geografska območja, na 
vpliv mednarodnih trgovinskih sporazumov in na zunanji vpliv nekaterih evropskih 
politik;

16. poziva k izvajanju programov za ozemeljsko sodelovanje v najbolj oddaljenih regijah in k 
povečanju finančnih sredstev za te programe, da bi okrepili čezmejno sodelovanje, ter 
zahteva, da se na področju čezmejnega sodelovanja za najbolj oddaljene regije odpravi 
merilo 150 km;

17. opozarja, da se lahko druge regije Evropske unije odločijo postati najbolj oddaljene regije, 
pri čemer izberejo status, ki jim najbolj ustreza, in opozarja obstoječe najbolj oddaljene 
regije, da lahko imajo ključno vlogo pri spodbujanju in krepitvi statusa najbolj oddaljenih 
regij;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in državam 
članicam.
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OBRAZLOŽITEV

Najbolj oddaljene regije Evropske unije so regije, ki zaradi posebnih značilnosti, ki so 
povezane s fizičnimi in strukturnimi pogoji zaradi oddaljenosti, otoške lege, težavne 
topografije in podnebja, predstavljajo posebno skupino regij v skladu s členom 
349 PDEU1. 

Pogodba daje tem regijam poseben status, ki omogoča odstopanje od in prilagoditev 
določb Pogodbe za najbolj oddaljene regije zaradi njihovih značilnosti in posebnih 
pogojev. Ker so razmere in težave teh regij stalne narave in se zaradi njih najbolj 
oddaljene regije razlikujejo od ostalih evropskih regij, predpisov in programov EU zanje 
ni mogoče uporabljati enako kot sicer na ozemlju EU. Uporabiti je treba ozemeljski 
pristop. 

Zato je treba v okviru prihodnje kohezijske politike v najbolj oddaljenih regijah ustrezno 
analizirati, kako lahko te evropske regije dosežejo cilje strategije EU 2020, tj. pametno, 
trajnostno in vključujočo rast, medtem ko imajo stalne značilnosti in se stalno soočajo z 
omejitvami, ki so predvsem posledica oddaljenosti teh regij in upravičujejo sprejetje 
posebnih ukrepov Evropske unije.

Leta 1999 so bila v mestu Cayenne sprejeta načela, ki so ključni temelji okvira delovanja 
Evropske unije za pomoč najbolj oddaljenim regijam. V skladu s temi načeli – načelom 
enakih možnosti, načelom upoštevanja potencialov, načelom skladnosti in partnerstva –
mora EU delovati tako, da omogoči izkoriščanje potencialov najbolj oddaljenih regij za 
dejansko spodbujanje gospodarske rasti, tudi s posebnimi ukrepi.

V tem kontekstu memorandum o prenovljeni viziji evropske strategije za najbolj 
oddaljene regije iz maja 2010 opredeljuje ključne prihodnje usmeritve evropskega 
delovanja v zvezi z najbolj oddaljenimi regijami, pri čemer poudarja, da je treba 
upoštevati ravnovesje med potenciali in omejitvami, med notranjimi in zunanjimi vplivi 
politik Evropske unije ob spodbujanju ozemeljske skladnosti ter prilagajanja splošnih 
politik Evropske unije in sprejemanja posebnih instrumentov za najbolj oddaljene regije.

Svet za splošne zadeve je v svojih sklepih z dne 14. junija 2010 pozval Evropsko 
komisijo, naj pripravi dokument o tej temi in predvidoma v začetku leta 2012 objavi 
sporočilo o prenovljeni strategiji za najbolj oddaljene regije EU. Ta dokument naj bi 
sistematično obravnaval ključna vprašanja, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju 
uresničevanja ciljev strategije EU 2020 v najbolj oddaljenih regijah.

Med ključnimi prednostnimi nalogami, ki jih je treba upoštevati pri oblikovanju
kohezijske politike za najbolj oddaljene regije v okviru strategije EU 2020, se poročevalec 
zavzema za:

                                               
1 Trenutno so najbolj oddaljene regije Evropske unije naslednje: Madeira, Azori, Kanarski otoki, Martinik, 
Guadeloupe, Reunion, Francoska Gvajana in Saint-Martin.
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1. Diferencirano in skupno obravnavo vseh najbolj oddaljenih regij v EU ob ustreznem 
upoštevanju posebnosti teh regij v okviru politik EU, pri čemer naj se posebna 
pozornost nameni kohezijski politiki kot najpomembnejšemu vzvodu za ta mala 
gospodarstva; vsekakor to razlikovanje ne pomeni le, da se tem regijam nameni 
posebna pozornost v smislu izravnavanja učinkov oddaljenosti teh regij, temveč mora 
vključevati tudi prilagojeno strategijo za razvoj na podlagi njihovih prednosti, da bi 
bile te regije bolj konkurenčne, da bi dosegale večjo rast in ustvarjale nova delovna 
mesta.

2. Prilagojeno izvajanje evropskih politik v najbolj oddaljenih regijah EU, saj bodo lahko 
te regije le v posebnem političnem okviru EU bolje dosegale cilje ekonomske, socialne 
in teritorialne kohezije ter prispevale k doseganju ciljev strategije EU 2020; na 
področjih kmetijske in ribiške politike so uspeh prinesli posebni ukrepi v okviru 
programov POSEI, kar dokazuje, da bi lahko razmislili o uvedbi drugih tovrstnih 
programov na drugih področjih, morda na področju energije in obnovljivih virov 
energije, prometa in IKT. V okviru izvajanja evropskih politik za najbolj oddaljene 
regije bi bilo smiselno posebno pozornost posvetiti tudi področjem raziskav in 
inovacij, prometa, telekomunikacij, turizma, carinske in fiskalne politike, 
prostotrgovinskim conam in trgovinskim politikam.

3. Boljše vključevanje najbolj oddaljenih regij v Evropsko unijo, kar terja učinkovitejše 
upravljanje na različnih ravneh, povezanost ozemelj za boljši dostop do prednosti 
enotnega trga in boljše vključevanje teh regij v okviru regionalnih sosedskih načrtov. 
Boljše vključevanje najbolj oddaljenih regij v ustrezna geografska območja ob 
upoštevanju prispevka teh regij k zunanji razsežnosti evropskih politik, zlasti njihovih 
odnosov s tretjimi državami in državami, s katerimi imajo posebne zgodovinske 
odnose.

Poročevalec upa, da bodo različni predlogi, povezani z omenjenimi prednostnimi 
nalogami, prispevali k oblikovanju bolj uravnoteženega delovanja EU ob upoštevanju 
izzivov, s katerimi se morajo soočati najbolj oddaljene regije Evropske unije pri doseganju 
ciljev strategije EU 2020, pri čemer poudarja vlogo kohezijske politike in izpostavlja 
nekatera vprašanja, ki jih je treba upoštevati pri snovanju prenovljene strategije EU za 
najbolj oddaljene regije in pri oblikovanju stališča Evropskega parlamenta.


