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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o posilnení partnerstva s najvzdialenejšími regiónmi Únie
(2020/2120(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

– so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj, ako aj ciele udržateľného rozvoja, 
ktoré Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo 25. septembra 2015,

– so zreteľom na dohodu prijatú 12. decembra 2015 na 21. konferencii zmluvných strán 
Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP 21) v Paríži (ďalej len „Parížska 
dohoda“), najmä na jej článok 7 ods. 2 a jej článok 11 ods. 2, v ktorých sa uznávajú 
miestne, nižšie ako vnútroštátne a regionálne rozmery zmeny klímy a opatrení v oblasti 
zmeny klímy,

– so zreteľom na dohodu medzi Európskou úniou a Organizáciou afrických, karibských a 
tichomorských štátov uzavretú 15. apríla 2021,

– so zreteľom na nový viacročný finančný rámec (ďalej len „VFR“) Európskej únie 
na obdobie 2021 – 2027, ktorý Európsky parlament a Rada schválili v decembri 2020,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. februára 2021 s názvom Budovanie Európy 
odolnej proti zmene klímy – nová stratégia EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy 
(COM(2021)0082) a na sprievodné posúdenie vplyvu na najvzdialenejšie regióny 
Európskej únie a ich zraniteľnosti,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. mája 2020 s názvom Stratégia EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2030: Prinavrátenie prírody do našich životov (COM(2020)0380),

– so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke 
z 23. marca 2020 o vykonávaní oznámenia Komisie o silnejšom a obnovenom 
strategickom partnerstve s najvzdialenejšími regiónmi EÚ (COM(2020)0104),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 s názvom Európska zelená 
dohoda (COM(2019)0640),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 24. októbra 2017 s názvom Silnejšie a obnovené 
strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ (COM(2017)0623),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. júna 2012 s názvom Najvzdialenejšie regióny 
Európskej únie: smerom k zabezpečeniu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho 
rastu (COM(2012)0287),

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. októbra 2008 s názvom Najvzdialenejšie 
regióny: prínos pre Európu (KOM(2008)0642),
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– so zreteľom na oznámenie Komisie z 12. septembra 2007 s názvom Stratégia 
pre najvzdialenejšie regióny: výsledky a vyhliadky (KOM(2007)0507),

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

– so zreteľom na závery Rady z 23. októbra 2020 o stratégii EÚ v oblasti biodiverzity 
do roku 2030, 

– so zreteľom na závery Rady z 19. novembra 2019 o oceánoch a moriach, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho výboru regiónov z 10. decembra 2020 o správe 
Komisie o vykonávaní oznámenia Komisie o silnejšom a obnovenom strategickom 
partnerstve s najvzdialenejšími regiónmi EÚ (2021/C 37/10),

– so zreteľom na vyhlásenia predsedov najvzdialenejších regiónov, a najmä vyhlásenie 
prijaté počas XXV. konferencie predsedov najvzdialenejších regiónov Európskej únie, 
ktorá sa konala na ostrove Mayotte 26. a 27. novembra 2020,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. apríla 2020 o koordinovaných opatreniach EÚ 
na boj proti pandémii COVID-19 a jej dôsledkom1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o Európskej zelenej dohode2,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti klímy 
a životného prostredia3,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o zmene klímy – dlhodobá 
strategická vízia Európy pre prosperujúce, moderné, konkurencieschopné a klimaticky 
neutrálne hospodárstvo v súlade s Parížskou dohodou4,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2017 o podpore súdržnosti a rozvoja 
v najvzdialenejších regiónoch EÚ: vykonávanie článku 349 ZFEÚ5,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 27. apríla 2017 o riadení rybárskych flotíl 
v najvzdialenejších regiónoch6,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 26. februára 2014 o optimalizácii rozvoja potenciálu 
najvzdialenejších regiónov vytváraním súčinnosti medzi štrukturálnymi fondmi a 
ostatnými programami Európskej únie7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 18. apríla 2012 o úlohe politiky súdržnosti 

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0054.
2 Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
3 Prijaté texty, P9_TA(2019)0078.
4 Prijaté texty, P8_TA(2019)0217.
5 Prijaté texty, P8_TA(2017)0316.
6 Prijaté texty, P8_TA(2017)0195.
7 Prijaté texty, P7_TA(2014)0133.
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v najvzdialenejších regiónoch Európskej únie v súvislosti so stratégiou Európa 20208,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A9-0000/2021),

A. keďže najvzdialenejšie regióny sú pripojené k trom členským štátom (Španielsku, 
Francúzsku a Portugalsku) a v súčasnosti ich je deväť, pričom sa nachádzajú v dvoch 
oceánoch, Atlantickom a Indickom, a majú viac ako 4,8 milióna obyvateľov; 

B. keďže je znepokojený dlhodobými dôsledkami krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 
a brexitom pre najvzdialenejšie regióny na sociálnej, hospodárskej, environmentálnej 
a kultúrnej úrovni, a domnieva sa, že tieto krízy legitímne posilňujú požiadavku 
na uplatňovanie a dodržiavanie článku 349 ZFEÚ, v ktorom sa stanovuje osobitný štatút 
pre najvzdialenejšie regióny;

Konsolidovať pokrok, riešiť zraniteľné miesta a staviť na výhody, aby sa 
najvzdialenejšie regióny stali stredobodom európskych opatrení

1. víta správu Komisie z marca 2020, v ktorej sa prvý raz bilancuje vykonávanie 
obnoveného a posilneného strategického partnerstva s najvzdialenejšími regiónmi 
zavedeného v októbri 2017 a vynaložené úsilie na jeho realizáciu v najvzdialenejších 
regiónoch a dotknutých členských štátoch, ako aj v európskych inštitúciách; 

2. poukazuje na viaceré zlepšenia pre najvzdialenejšie regióny dosiahnuté v novom VFR 
na obdobie 2021 – 2027 na rozpočtovej i legislatívnej úrovni prostredníctvom 
osobitných úprav v štrukturálnych fondoch a horizontálnych programoch a víta 
dodatočné opatrenia pre najvzdialenejšie regióny prijaté v rámci európskeho plánu 
obnovy NextGenerationEU;

3. s uspokojením berie na vedomie, že sa viaceré daňové výnimky pre najvzdialenejšie 
regióny [daň AIEM, tzv. octroi de mer (námorná daň) atď.] predĺžili a zachovali 
až do roku 2027, a pripomína, že je dôležité natrvalo zachovať ustanovenia založené 
na článku 349 ZFEÚ pre najvzdialenejšie regióny, ktoré musia zosúladiť nevyhnutnosť 
na jednej strane chrániť miestnu výrobu a na druhej strane bojovať proti vysokým 
životným nákladom;

4. povzbudzuje útvary Komisie, ale aj vnútroštátne a regionálne orgány, aby dosiahli 
rovnováhu medzi legitímnou a nevyhnutnou kontrolou využívania európskych 
finančných prostriedkov a zjednodušením a zvýšením flexibility administratívnych 
pravidiel, ktoré sú potrebné na ich optimalizáciu, a to s cieľom podporiť miestne 
iniciatívy;

8 Prijaté texty, P7_TA(2012)0125.
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Systematické automatické zohľadňovanie najvzdialenejších regiónov v rámci politiky EÚ

5. želá si, aby európske inštitúcie systematicky automaticky zohľadňovali najvzdialenejšie 
regióny na základe prijatia prierezového prístupu k situácii a výzvam najvzdialenejších 
regiónov v rámci všetkých európskych verejných politík;

6. vyzýva Komisiu, aby v súlade so svojou úlohou „strážkyne zmlúv“ urobila z oddelenia 
pre najvzdialenejšie regióny na GR REGIO „strážcu správneho uplatňovania článku 349 
ZFEÚ“ a naplánovala vytvorenie samostatného riaditeľstva v priamom spojení 
s „referentmi pre najvzdialenejšie regióny“ na ostatných generálnych riaditeľstvách;

7. vyzýva Radu, aby podľa vzoru Osobitného výboru pre poľnohospodárstvo (OVP) 
vytvorila osobitný výbor pre najvzdialenejšie regióny, ktorého cieľom by bolo 
dohliadať na začleňovanie priorít a situácie najvzdialenejších regiónov do rôznych 
európskych iniciatív a právnych predpisov;

Lepšia komunikácia a informovanie 

8. požaduje, aby sa zaviedla nová komunikačná stratégia zameraná najmä na zapojenie 
mladých ľudí a ich informovanie o príležitostiach, ktoré EÚ ponúka, a zvyšovanie ich 
povedomia o užitočnosti Európy v každodennom živote; požaduje, aby sa v každom 
z najvzdialenejších regiónov vytvorila kancelária Komisie;

9. odporúča lepšie používanie rôznych platforiem na výmenu poznatkov medzi správnymi 
orgánmi a navrhuje vytvoriť program „Erasmus“ pre správne orgány riadiace európske 
finančné prostriedky v najvzdialenejších regiónoch, aby sa zaistila výmena osvedčených 
postupov na optimalizáciu využívania fondov politiky súdržnosti;

Formovanie budúcnosti

10. žiada, aby sa do diskusií na Konferencii o budúcnosti Európy plne začlenili 
najvzdialenejšie regióny, a to najmä prostredníctvom Konferencie predsedov 
najvzdialenejších regiónov, aby sa diskusie obohatili o perspektívu týchto regiónov.

11. vyzýva Komisiu, aby sa podieľala na vytvorení novej stratégie pre najvzdialenejšie 
regióny založenej na rešpektovaní osobitostí, konsolidácii výsledkov a optimalizácii 
existujúcich ustanovení, na inovácii a zhodnocovaní najvzdialenejších regiónov ako 
„území poskytujúcich riešenia“;

Investovať do boja za zamestnanosť, zhodnotiť potenciál územia a staviť na mládež

12. je si vedomý, že najvzdialenejšie regióny poskytujú Únii príležitosti tvárou v tvár 
sociálno-ekonomickým a klimatickým výzvam, ale pre túto dynamiku je potrebné 
zrýchliť doháňanie oneskorení spojených so štrukturálnymi znevýhodneniami;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby investovali do najvzdialenejších regiónov 
a stanovili boj proti chudobe a nezamestnanosti za prioritu európskej solidarity, pričom 
investujú do projektov budúcnosti založených na inovácii a konverzii;

14. opakovane potvrdzuje, že v najvzdialenejších regiónoch predstavuje sila mladých ľudí 
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hlavnú výhodu, ktorá sa dostatočne nevyužíva, a že by mali tvoriť prioritnú os 
vytvárania konkrétnych riešení hromadnou mobilizáciou európskych finančných 
prostriedkov na vzdelávanie, odbornú prípravu a podporu mladých ľudí;

15. trvá na tom, že je nevyhnutné podnecovať miestne iniciatívy podporou veľmi malých 
podnikov (VMP) a MSP, ako aj odvetví cestovného ruchu, remesiel, budov a 
stavebníctva, ako aj digitálneho odvetvia; 

Rozvíjať udržateľný rozvoj, využívať ekologické a modré hospodárstvo a umožniť 
vytvorenie nových povolaní

Poľnohospodárska a rybárska politika a ekologické a modré hospodárstvo

16. požaduje posilnenie osobitných mechanizmov v rámci SPP prostredníctvom programu 
POSEI a v rámci ENRAF, aby sa dosiahol cieľ potravinovej sebestačnosti a aby sa 
podporil ekologický a modrý rast v najvzdialenejších regiónoch; 

17. opakovane potvrdzuje potrebu zatraktívniť v najvzdialenejších regiónoch povolania 
spojené s poľnohospodárstvom, chovom, rybárstvom a životným prostredím z dôvodu 
ich štrukturálnej povahy na hospodárskej, sociálnej a environmentálnej úrovni;

Životné prostredie, biodiverzita, klíma a energetika

18. víta, že v zelenej dohode sa zohľadňuje výnimočný potenciál najvzdialenejších 
regiónov;

19. podporuje vznik nových povolaní súvisiacich so životným prostredím a podporu 
aktérov v teréne podieľajúcich sa na ochrane biodiverzity, najmä združení;

20. požaduje, aby sa prostredníctvom nového vedomostného centra pre biodiverzitu 
stanoveného v stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 vytvorilo lepšie miesto 
pre údaje všetkých európskych zámorských území a rozvíjalo uplatňovanie plánu 
obnovy prírody EÚ v zámorských územiach;

21. opätovne potvrdzuje cieľ dosiahnuť energetickú sebestačnosť najvzdialenejších 
regiónov a silno podporuje cieľ dosiahnuť v najvzdialenejších regiónoch 100 % energie 
z obnoviteľných zdrojov v súlade s európskym záväzkom dosiahnuť v roku 2050 
uhlíkovú neutralitu;

Integrované a zhodnocované obehové hospodárstvo 

22. požaduje silnú podporu najvzdialenejších regiónov na podporu nového udržateľného 
hospodárskeho modelu so štrukturálnymi iniciatívami na podporu obehového 
hospodárstva;

Prispôsobiť sa výzvam a príležitostiam globalizovaného sveta 

23. požaduje vypracovanie makroregionálnych stratégií pre najvzdialenejšie regióny;

Spravodlivá a prispôsobená politika v oblasti hospodárskej súťaže 
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24. trvá na potrebe chrániť hospodárstva najvzdialenejších regiónov pred agresívnymi 
obchodnými praktikami, ako sú trhy na vývoz prebytkov za nízke ceny a zneužitia 
monopolného postavenia;

25. požaduje vytvorenie osobitného štatútu pre podniky najvzdialenejších regiónov, aby sa 
zvýšila ich konkurencieschopnosť, najmä v ich regionálnom priestore;

Prepojenosť: doprava a digitálna oblasť

26. domnieva sa, že v systéme obchodovania s emisnými kvótami CO2 by sa mali stanoviť 
výnimky pre najvzdialenejšie regióny, a to pre námornú aj leteckú dopravu, v dôsledku 
potreby zabezpečiť v určitej forme územnú kontinuitu;

27. trvá na tom, že je nevyhnutné zaručiť digitálnu prepojenosť najvzdialenejších regiónov 
ako nástroj hospodárskeho rozvoja a rovnosti príležitostí v ére globalizácie a v do 
veľkej miery digitalizovanom svete;

Obchodná politika

28. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby mali najvzdialenejšie regióny v plnej miere 
prospech z medzinárodných dohôd (dohody o hospodárskom partnerstve, dohody o 
voľnom obchode atď.) uzavretých medzi EÚ a tretími krajinami; vyzýva na 
obozretnosť, pokiaľ ide o dôsledky dohôd, a odporúča zavedenie účinných opatrení v 
rámci obchodnej politiky, a to najmä prostredníctvom ochranných doložiek, osobitnej 
kontroly hlavného úradníka pre presadzovanie práva v oblasti obchodu s cieľom 
zabrániť, aby zásada „rovnocennosti“ viedla k situáciám, ktoré by boli diskriminačné 
pre najvzdialenejšie regióny;

Regionálna spolupráca a kultúrny rozvoj

29. podporuje zavedenie novej zložky venovanej spolupráci s najvzdialenejšími regiónmi v 
novom programe INTERREG;

30. pripomína, že kultúra je pilierom osobného rozvoja a vzájomného obohacovania; 
domnieva sa, že je nevyhnutné lepšie podporovať výmeny v oblasti kultúry a 
vzdelávania so zameraním prednostne na mladých ľudí;

Migračná politika

31. zdôrazňuje, že na najvzdialenejšie regióny má silný vplyv prílev migrantov 
pochádzajúcich z ich blízkeho susedstva; upozorňuje na vplyv riadenia migračných 
tokov na miestne verejné politiky a žiada, aby sa v Novom pakte o migrácii a azyle 
zohľadnili skutočné výzvy, ktorým môžu v tejto oblasti čeliť najvzdialenejšie regióny;

32. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, členským štátom 
a Konferencii predsedov najvzdialenejších regiónov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Zdravotná kríza ohrozuje životy všade, vo všetkých oceánoch a na všetkých kontinentoch. 
Núti nás k uvedomeniu a viac ako kedykoľvek predtým je pri nej potrebná účinnosť 
európskych verejných politík.

Či už veríme, alebo neveríme vo svet po kríze, vyvodzuje sa zodpovednosť za verejné kroky 
a občania legitímne požadujú riešenia na boj proti ľudským, spoločenským, hospodárskym 
a environmentálnym výzvam.

Ako všetky a nepochybne viac než ktorékoľvek iné, najvzdialenejšie regióny stoja v prvej 
línii a čelia veľmi závažným hospodárskym, sociálnym, klimatickým a kultúrnym výzvam.

Článok 349 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) je nástrojom rozvoja a obnovy 
najvzdialenejších regiónov. Je absolútne nevyhnutné konsolidovať ho, systematicky 
dodržiavať a plne začleniť do všetkých európskych verejných politík.

Kríza potvrdila vynikajúcu odolnosť žien a mužov na týchto územiach geograficky 
vzdialených od európskeho kontinentu, ale takisto poukázala na prácu, ktorú ešte treba 
vykonať, aby sa dohnali štrukturálne oneskorenia a odstránili nerovnosti v oblasti rozvoja, 
ako aj v boji proti chudobe.

Na vrchole krízy okrem celosvetového kolektívneho šoku, keď si všeobecné opatrenia 
na obmedzenie pohybu vyžiadali uzavretie leteckých liniek a námorných spojení, 
v najvzdialenejších regiónoch bremeno spojené s ostrovným charakterom a obmedzeniami 
vyplývajúcimi z odľahlosti hneď vyvolalo otázku, ktorá sa rýchlo zmenila na požiadavku:
„Ak sme Európania a žijeme na ostrove v Atlantiku, v Amazónii či v Indickom oceáne 
10 000 km od Štrasburgu či Bruselu, na koho sa môžeme skutočne spoľahnúť?“.
V prvom rade na nás samých. Na naše prírodné zdroje, naše miestne zručnosti a silu našej 
odolnosti, zdedenú po predkoch. Kľúčové odvetvia poľnohospodárstva, rybárstva a 
miestnej výroby preukázali svoju nevyhnutnosť, a teda naliehavú potrebu európskej 
podpory, ktorá umožní ich rozvoj a zelenú transformáciu.

Pri reakcii na núdzovú situáciu samotná Európa preukázala schopnosť reagovať vo svojich 
opatreniach podpory území a začlenila flexibilitu do svojho spôsobu fungovania, najmä 
zavedením inovačných mechanizmov politiky súdržnosti s opatreniami CRII a CRII+.

V záujme účinnosti obnovy najvzdialenejších regiónov po pandémii a po brexite: treba 
vyvodiť všetky poučenia z tohto krízového riadenia a to, čo sa dosiahlo, pokiaľ ide o inovácie 
v strategickej orientácii, zásadnú užitočnosť európskych štrukturálnych fondov 
a administratívne zjednodušenie, sa musí konsolidovať a začleniť do posilnenia 
partnerstva medzi Európou a najvzdialenejšími regiónmi.
Európa potvrdila, že po ceste nechce „na nikoho zabudnúť“, a táto cesta vzájomného 
rešpektovania, inovácií, ktoré sa majú vytvoriť, a nových foriem solidarity nevyhnutne 
prechádza najvzdialenejšími regiónmi. Na úspech tohto procesu je nevyhnutné, aby sa 
slová rýchlo premenili na činy v záujme nového modelu rozvoja, ktorý chráni ľudský 
potenciál a prírodné zdroje; ktorý rešpektuje územné odborné znalosti a kultúrne bohatstvo; 
ktorý podnecuje miestne iniciatívy; ktorý vo veľkej miere investuje do vzdelávania mladých 



PE689.837v01-00 10/10 PR\1227094SK.docx

SK

ľudí a zahŕňa nevyhnutnú potrebu regionálnej stratégie. 

Európa zároveň s konsolidáciou súboru opatrení na rešpektovanie osobitostí 
a nevyhnutnou podporou tvárou v tvár štrukturálnym výzvam, musí na miestnej úrovni 
podporovať odvahu a tvorivosť a vytvoriť v najvzdialenejších regiónoch podmienky 
na zosúladenie hospodárstva a ekológie. Pre najvzdialenejšie regióny je to skutočne 
naliehavé, lebo v kontexte sociálnych, hospodárskych a klimatických zraniteľných miest 
musia zároveň čeliť výzve spojenej so zamestnanosťou a so zachovaním svojej výnimočnej 
biodiverzity.

Hoci Európa pracuje na realizácii zelenej dohody, musí takisto nevyhnutne zaviesť modrú 
dohodu v záujme ochrany, rozvoja a zhodnocovania potenciálu morí a oceánov na svojich 
územiach. 

Najvzdialenejšie regióny stoja aj na afroatlantických a indooceánskych hraniciach Európy. 
Táto významná geostrategická poloha umožňuje najvzdialenejším regiónom rozvíjať 
regionálne stratégie partnerstva a obchodu s ich susedmi v regióne. Európa zase musí 
dbať, aby nenarušila rovnováhu regionálnych vzťahov najvzdialenejších regiónov pri podpise 
dohôd o hospodárskom partnerstve a dohôd o voľnom obchode s tretími krajinami, do ktorých 
nie je začlenená potreba chrániť záujmy najvzdialenejších regiónov.

Táto správa má ambíciu dostať najvzdialenejšie regióny z okraja európskych verejných 
opatrení do ich stredobodu. 

Európa a najvzdialenejšie regióny majú prostriedky, aby spoločne dosiahli partnerstvo 
prospešné pre obidve strany.  

Na ostrove Réunion existuje toto kreolské príslovie podnecujúce k odvahe: „pa kabab’ lé mor 
san eséyé“ (neschopný zomrie bez toho, aby sa pokúsil). Dnes je zjavné, že najvzdialenejšie 
regióny a Európa sa musia pokúsiť optimalizovať existujúce páky, ale spolu musíme najmä 
uspieť v budovaní novej cesty rozvoja navrhnutím aktívneho politického prístupu 
založeného na rešpektovaní osobitostí, strategickej podpore inovácií, najmä v boji za 
zamestnanosť, vytváraní území poskytujúcich riešenia zmeny klímy, ochrane biodiverzity 
a zhodnocovaní kultúrneho bohatstva.
Občianky a občania to požadujú. 
Sú základom našej legitímnosti. 
Usmerňujú naše ambície, kroky a požiadavky.


