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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o posílení partnerství pro nejvzdálenější regiony
(2004/2253(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. května 2004 nazvané ‘Posílené partnerství pro 
nejvzdálenější regiony’ (COM(2004)0343), a ze dne 23.srpna 2004 o posílení partnerství 
pro nejvzdálenější  regiony: zhodnocení a vyhlídky (COM(2004)0543) a na přílohu 
druhého dokumentu (SEC(2004)1030),

– s ohledem na postup, který vedl k zavedení zvláštního statusu nejvzdálenějších regionů 
v primárním právu Unie (čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES) a na podstatu a právní rozsah 
(rámec) tohoto statusu,

– s ohledem na postup Společenství jako celku ve věci pomoci nejvzdálenějším regionům,

– s ohledem na bod 58 závěrů vydaných po konání Evropské rady v Seville ve dnech 21. a 
22. června 2002, které byly základem pro sdělení Komise 2004 o posílení partnerství pro 
nejvzdálenější regiony,

– s ohledem na memorandum Španělska, Francie, Portugalska a nejvzdálenějších regionů o 
opatřeních na základě čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES a na přínos nejvzdálenějších regionů 
tomuto memorandu, oba zaslané Komisi dne 2.června 2003,

– s ohledem na zprávu Předsedů nejvzdálenějších regionů o sdělení Komise nazvané 
‘Posílené partnerství pro nejvzdálenější regiony’, zaslanou Komisi dne 17.června 2004,

– s ohledem na bod 47, poslední odrážka, závěrů vydaných po konání Evropské rady 
v Bruselu ve dnech 17. a 18.června 2004,

– s ohledem na Závěrečné prohlášení Desáté konference Předsedů nejvzdálenějších regionů 
konané v Ponta Delgada dne 2.září 2004,

– s ohledem na stanoviska Výboru regionů ze dne 18.listopadu 2004 o sdělení Komise 
nazvané ‘Posílené partnerství pro nejvzdálenější regiony ’ (CR/2004/61) a dne 13. 
prosince 2000 o nejvzdálenějších regionech EU a provádění článku 299 (CR/2000/156),

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ve věci sdělení 
Komise nazvaného ‘Posílené partnerství pro nejvzdálenější regiony’ (CES/2005... z  ...) a 
stanovisko ze dne 29.května 2002 o budoucí strategii nejvzdálenějších regionů Evropské 
Unie (CES/2002/682),

– s ohledem na předchozí usnesení a stanoviska o postoji nejvzdálenějších regionů, zejména 
na usnesení založené na zprávě Komise o opatřeních k provádění čl. 299 odst. 2: 
nejvzdálenější regiony Evropské unie1,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. února 2004 Radě a Evropskému Parlamentu 
  

1 Úř. věst., č. C 197, 12.7.2001, s. 197.
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nazvané ‘Budujeme naši společnou budoucnost – Výzvy politiky a rozpočtové prostředky 
rozšířené Unie 2007-2013’ (COM(2004)0101),

– s ohledem na třetí průběžnou zprávu Komise o hospodářské a sociální soudržnosti 
vydanou dne 18. února 2004 (COM(2004)0107; na její usnesení o třetí zprávě Komise o 
hospodářské a sociální soudržnosti2; a na stanovisko Výboru regionů ze dne16. července 
2004 ke třetí zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti (CR/2004/120) a stanovisko 
Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 30.června 2004 o třetí zprávě o 
hospodářské a sociální soudržnosti (CES/2004/962); s ohledem taktéž na první příspěvek 
nejvzdálenějších regionů budoucí hospodářské a sociální soudržnosti doručený  Komisi v 
lednu 2002,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 14.července 2004 Radě a Evropskému parlamentu 
nazvané ‘Finanční perspektivy let 2007-2013’ (COM(2004)0487) a jiné související 
dokumenty a na fakt, že dočasný výbor byl v Parlamentu zřízen, aby zkoumal rozpočtové 
zdroje Unie v letech 2007 až 2013 a zaujal v dané věci postoj,

– s ohledem na návrh nařízení Rady o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti (COM(2004)0492); 
na návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální 
rozvoj (COM(2004)0495); na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském 
sociálním fondu (COM(2004)0493); a na návrh nařízení Rady o zřízení Fondu soudržnosti 
(COM(2004)0494),

– s ohledem na návrh nařízení Rady na podporu rozvoje venkova Evropským zemědělským 
fondem na obnovu venkova (EAFRD) (COM(2004)0490/SEC(2004)0931); a návrh 
nařízení Rady o Evropském fondu pro rybolov (COM(2004)0497/SEC(2004)0965),

– s ohledem na rozhodnutí na úrovni hlav států Unie nebo předsedů vlád ze dne 18.června 
2004 o přijetí Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu,

– s ohledem na skutečnost, že podle Smlouvy byl přidán nový pilíř k politice soudržnosti a 
to pilíř soudržnosti územní,

– s ohledem na to, že status nejvzdálenějších regionů byl vložen do článků III-424 a čl. IV-
440 odst. 2) Smlouvy,

– s ohledem na článek 45 Jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanoviska Výboru pro zemědělství a 
rozvoj venkova a Výboru pro rybolov (A6-0000/2005),

Všeobecné úvahy

1. Vyzývá Komisi, aby vyvinula úsilí a vykonávala své právo iniciativy podle čl. 299 odst. 
2) Smlouvy o ES a zahájila řízení k uspokojení požadavků nejvzdálenějších regionů, buď 
v rámci politiky soudržnosti nebo ve spojení s jinými politikami, prostředky Společenství 
a to v oblastech důležitých pro rozvoj nejvzdálenějších regionů, tj. v zemědělství, 

  
2 Přijaté texty, P5_TA(2004)0368.
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rybolovu, hospodářské soutěži a státní podpoře, politice podnikání, ve službách 
všeobecného hospodářského zájmu, daňové politice, celních opatřeních, životním 
prostředí, energii, výzkumu a technologickém rozvoji, odborném školení, dopravě, 
transevropských sítích, nových informačních a komunikačních technologiích, regionální 
spolupráci a dalších;

Finanční perspektíva a politika soudržnosti

2. Vyzývá Komisi, aby zajistila svými prostředky rovné zacházení pro nejvzdálenější 
regiony, buď formou kompenzace mimořádných výdajů v rámci zvláštních programů 
nebo akčního programu širšího sousedství a umožnila jim přístup k strukturálním fondům;

3. Žádá Komisi, aby v rámci reformních jednání v politice soudržnosti, chránila právo Unie 
dále poskytovat prioritní podporu nejvzdálenějším regionům podle budoucího 
‘konvergenčního’ cíle a užívala stejnou míru podpory nejvzdálenějším regionům jako 
celku bez ohledu na individuální výši příjmů;

4. Dále žádá, aby se navyšovaly částky ve zvláštních programech a byly rozdělovány bez 
sankcí kterémukoliv z nejvzdálenějších regionů;

5. Co se týká ‘Evropské územní spolupráce ’ žádá, aby bylo nejvzdálenějším regionům 
vysvětleno potřebné, fondy by měly být označeny a výše uvedené učiní nejvzdálenější 
regiony schopnými přeshraniční spolupráce;

6. Žádá, aby byl akční program širšího sousedství založen na konceptu blízkosti v širším 
slova smyslu a umožnil podporu projektům s orgány v zemích, které mají velká 
společenství přistěhovalců z nejvzdálenějších regionů a které jsou tedy nejvzdálenějším 
regionům velmi blízké;

7. Vyzývá, aby byl akční plán využit k řešení problémů nelegálního přistěhovalectví, 
s kterými mají některé nejvzdálenější regiony problémy;

Soutěž a státní podpora

8. Doufá, že s ohledem na státní podporu pro regionální účely by mohly nejvzdálenější 
regiony získat časově neomezenou ne-degresivní podporu a že tato podpora může být 
dále rozšířena a pokrýt náklady na odvětví dopravy; dále věří, že nejvzdálenější regiony 
mohou získávat vyšší míru původní podpory na investice; předpokládá, že movitý 
majetek v dopravě bude zahrnut ve způsobilých nákladech s ohledem na původní 
investici; doufá, že bude dovoleno kompenzovat nejvzdálenějších regionům dodatečné 
náklady spojené s přepravováním zboží v rámci trhu Unie;

9. Vyzývá, aby podpůrná ustanovení pro nejvzdálenější regiony podle čl.  III-167 odst. 3 
písm. a) Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu byla prováděna bez odkladu;

10. Žádá, aby pravidla pro poskytování podpory v malém měřítku byla rozšířena a pokryla 
odvětví dopravy;

11. Dále žádá, aby zpracování ryb v nejvzdálenějších regionech bylo zohledněno ve zprávě o 
státní podpoře odvětví rybolovu;
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Služby obecného hospodářského zájmu

12. Vyzývá Komisi, aby jednala podle slibu a pracovní skupina zahájila studium provozu 
služeb obecného hospodářského zájmu v nejvzdálenějších regionech a sestavila návrhy  
podle zvláštní povahy a potřeb trhu veřejných služeb;

Daně a celní opatření

13. Vyzývá Komisi, aby dále uplatňovala zvláštní daňová opatření ve prospěch 
nejvzdálenějších regionů a projevila vůli navrhovat jiné úpravy ve prospěch jejich 
rozvoje;

14. Dále vyzývá Komisi, aby projevila dobrou vůli  při zvažování požadavků 
nejvzdálenějších regionů na dočasné pozastavení povinností ze společného celního 
sazebníku na dodávku nezemědělských komodit pro výrobní účely a na produkty 
rybolovu, a na dovážená hmotná aktiva pro obchodní a průmyslové účely;

Životní prostředí

15. Vyzývá Komisi, aby tuto oblast v budoucnosti nezanedbávala v oblasti podpůrných 
opatření pro nejvzdálenější regiony, protože zdroje nejsou nedostačující pro potřeby 
životního prostředí, zejména s ohledem na ochranu biologické rozmanitosti, provádění 
Natury 2000 a nakládání s odpady, skutečností, která činí situaci složitější, je fakt, že lze 
těžko dodržovat politiku životního prostředí v nejvzdálenějších regionech v souladu 
s základními principy politiky životního prostředí Společenství; vyzývá Komisi, aby 
prováděla opatření v souladu s pravidly programu životního prostředí POSEIMA;

Transevropské sítě

16. Vyzývá Komisi, aby přepracovala pravidla pro transevropské sítě, která jsou většinou 
logicky upraveny pro evropskou pevninu bez ohledu na situace postihující nejvzdálenější 
regiony;

17. Vyzývá Komisi, aby v rámci transevropské energetické sítě nakládala s projekty 
v nejvzdálenějších regionech přednostně a aby se staly předmětem spolufinancování, 
stanoveného pro projekty přednostní;

18. Vyzývá Komisi, aby umožnila spolufinancování přístavů a letišť v nejvzdálenějších 
regionech z Fondu soudržnosti v rámci transevropské dopravní sítě infrastruktur;

Výzkum a technologický rozvoj 

19. Vyzývá Komisi, aby používala bod odůvodnění 14 šestého rámcového programu pro 
výzkum a technologický rozvoj podle současného rámcového programu a jeho nástupců; 
dále vyzývá k nalezení forem otevření financování projektů podle dalšího rámcového 
programu v nejvzdálenějších regionech, zejména v jejich znamenitých centrech;

20. Vyzývá, aby byl vzat v úvahu akční plán pro výzkum, technologický rozvoj, demonstrace 
a inovace předložený nejvzdálenějšími regiony Komisi v roce 2003;

21. Žádá, aby byly projekty v nejvzdálenějších regionech financovány v rámci pátého RTD 
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rámcového programu a spolufinancovány dodatečně ze strukturálních fondů;

Doprava

22. Vyzývá, aby byly nejvzdálenější regiony začleněny každým aspektem do dopravní 
politiky Společenství;

23. Vyzývá dále, aby spolufinancování bylo dále rozvinuto kvůli dodatečným nákladů na 
dopravu v sousedství nejvzdálenějších regionů, a taktéž v nečlenských státech ;

Závěrečné úvahy

24. Vítá fakt, že orgány, které chrání zvláštní status nejvzdálenějších regionů konečně zahájily 
a upevnily důležité partnerství a poukazuje na klíčovou roli Komise v tomto procesu, což 
je patrné ze sdělení z r. 2004;

25. Ukládá svému předsedovi, aby postoupil toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů,  
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, národním, regionálním, a místním 
samosprávám nejvzdálenějších regionů, a úřadujícímu předsedovi Konference předsedů 
nejvzdálenějších regionů.
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EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

The long struggle of the outermost regions and the countries of which they form part to gain 
recognition of those regions’ unique position compared to the Union’s other regions reaped an 
invaluable reward when outermost status was legally recognised in primary Union law in 
1997. That fact does not mean, however, that the process has been completed: the potential of 
the status accorded to the outermost regions has not yet been truly exploited for development 
purposes.

The expectation was that an ambitious, comprehensive, and integrated operation would be 
laid down and implemented to promote sustainable development in the outermost regions, but 
this has still to be translated into practice. Rather than taking isolated specific measures, in 
some cases on a one-off basis and limited in time, it is necessary to devise and implement a 
sustainable development model that could eventually encompass most Community policies 
and measures.

What is needed is joint action to be determined by the outermost regions, the Member States 
concerned, and the Commission.

The present legal basis for outermost status allows the Commission to move forward in that 
direction, as will the Treaty establishing a Constitution for Europe once it has entered into 
force.

The aim is to mitigate the geographical limitation imposed by the natural environment and the 
resulting forms of dependence. If it is to be achieved, political will needs to be brought to bear 
to encompass citizens and industry in the outermost regions within a continent-wide approach, 
in that way providing the territorial continuity that physically does not exist. One means to 
employ is the new pillar of cohesion policy introduced by the Treaty establishing a 
Constitution for Europe, the territorial cohesion pillar.

The outermost regions are not yet capable of progressing on their own, but that is what they 
are seeking to do in the future.

The outermost regions as a case apart and the Union response to date

The fact of being an outermost region is a unique situation that should not be confused with 
other situations. It is a combination of specific features stemming from geographical location, 
the size of the areas concerned, and natural conditions. An outermost position spells 
remoteness and isolation – the possibilities of access to the main European centres will always 
be impeded; the outermost regions are small islands affected by difficult topography and 
climatic conditions, and economically are highly dependent on a small number of products 
and correspondingly vulnerable. Another fact to take into account is that they lie, more often 
than not, in the developing world with its developing markets.

The permanence, severity, and combined effects of these constraints hamper the development 
and competitiveness of the outermost regions. As a result, additional costs are incurred in 
production, obtaining supplies, and marketing; goods- and service-producing sectors are 
diversified only to a very limited extent; local markets are modest in scope, fragmented, and 



PR\562380CS.doc 9/11 PE 357.518v01-00
Externí překlad

CS

distant; there are no economies of scale or external economies; economies are hardly able to 
create jobs; infrastructure is more costly; there are fewer access opportunities for persons, 
goods, and services; and the dependence on civil aviation and shipping is aggravated by their 
higher cost ...

The Community financial support channelled to the outermost regions, specifically under the 
Structural Funds and the Cohesion Fund, in the form of European Investment Bank loans, or 
via Community initiatives and certain Community budget headings, has been vital in the 
arduous process of stimulating and modernising the regional economy and improving 
standards of living.

There is still a great deal to do, however, to attain the level of sustainable development so 
eagerly desired.

The 2004 Commission communications: a first step towards a sustainable development 
model for the outermost regions?

The measures that will define the future development strategy for the outermost regions will 
make themselves felt in three fields: competitiveness; accessibility and measures to offset 
other constraints; and integration into the surrounding geographical areas. They will be 
implemented under the revamped economic and social cohesion policy and other Community 
policies.

When it issued its two communications, the Commission slightly anticipated the position 
regarding the general framework for eligibility under the Structural Funds, since the decision 
on the eligible regions was not due to be taken until 2005.

Under the new-style economic and social cohesion policy, a specific programme to 
compensate for additional costs, to be encompassed within the ‘Convergence’ objective and 
financed by the ERDF for the period from 2007 to 2013, aims to tackle accessibility – the 
problems are more severe for the outermost regions than for the mainland – both between the 
outermost regions and within the territory of each region, and support industrial 
competitiveness. Under the programme it will be possible to finance operating aid to offset 
additional costs in given sectors.

In addition, a wider neighbourhood action plan (for cooperation with other outermost regions 
and integration into the surrounding geographical areas) will be adopted with a view to 
strengthening economic, social, and cultural ties between the outermost regions and 
neighbouring territories and widening the natural sphere of socio-economic and cultural 
influence of the outermost regions, reducing the barriers that limit the opportunities for trade 
with the surrounding geographical areas (Caribbean markets, America and Africa, and ACP 
countries). The plan will revolve around two focal points, namely transnational and cross-
border cooperation on the one hand and trade and customs measures on the other.

The development strategy for the outermost regions under other Community policies covers 
measures to promote competitiveness and growth (by developing human capital, services of 
general economic interest, innovation, the information society, research and technological 
development, and the environment) and related to the handicaps from which outermost 
regions suffer (encompassing accessibility, state aid, and traditional agricultural and fishery 
production).
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Parliament’s view

Parliament welcomes the strategy drawn up by the Commission for the outermost regions, 
demonstrating as it does that careful thought has been given to the factors which, de facto, are 
preventing convergence and integration with the Union’s other regions. The Commission 
makes it clear how much the revamped economic and social cohesion policy and other 
Community policies can do to achieve the above aim.

As far as the new-style cohesion policy is concerned, the means to be employed are the 
specific programme to compensate for additional costs, along with the wider neighbourhood 
action plan.

As regards the specific programme, Parliament believes that the Commission should look 
again both at the amounts earmarked, which are manifestly insufficient, and at the way in 
which programme funding is to be allocated to the seven outermost regions.

Regarding the wider neighbourhood action plan, it believes that the plan should be expressly 
mentioned in connection with the ‘European Territorial Cooperation’ objective of cohesion 
policy, funding should be earmarked on an individualised basis, as has been done under the 
specific programme, and none of the criteria imposed should serve in any way to exclude 
outermost regions from the action plan. The outermost regions must be genuinely eligible for 
cross-border cooperation.

Parliament likewise takes the view that the wider neighbourhood action plan (and hence the 
‘European Territorial Cooperation’ objective of cohesion policy) and indeed the Union’s New 
Neighbourhood policy should be used not only to foster integration of the outermost regions 
into the surrounding geographical areas, but also to forge socio-economic and cultural ties 
with countries where there are emigrant communities from outermost regions or to which 
outermost regions are linked by traditional bonds (Venezuela, Brazil, the United States, South 
Africa, Canada, and Australia are among the countries in this category), as this would be in 
the interest of both sides.

Furthermore, it believes that, under the action plan, the Commission must deal with illegal 
immigration and other related problems facing some of the outermost regions.

As far as other Community policies are concerned, their contribution to the future 
development strategy for the outermost regions regrettably falls far short of expectations and 
the action required by the development strategy which the Commission has now drawn up.

The hope was that the Commission would submit innovative specific proposals under the 
other policies, especially in areas vitally important for competitiveness and growth, including 
for example innovation, the information society, and research and technological development 
(as regards this last area, the outermost regions have already submitted a document to the 
Commission setting out their aspirations).

The conclusion which Parliament draws from all the above points is that the Commission’s 
well-judged development strategy is not being supported in the necessary manner by 
Community policies and measures or by the financial resources needed for its proper 
implementation, and the Commission therefore needs to go beyond what it is now proposing.
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Secondly, as regards the general framework for eligibility under the Structural Funds, the 
current negotiations on the financial perspective and cohesion policy reform constitute a 
defining moment for the future of the outermost regions, and their special status consequently 
needs to be defended and safeguarded.

The possibility of using the Cohesion Fund in future to finance ports and airports in outermost 
regions under the heading of trans-European transport infrastructure networks must also be 
expressly provided for in the relevant legislative proposals now under discussion.

Parliament accordingly calls on the Commission to satisfy the aspirations of the outermost 
regions, both as regards cohesion policy and as regards other policies, Community measures, 
and areas important for their development.
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