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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl glaudesnės partnerystės su atokiausiais regionais
(2004/2253(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2004 m. gegužės 26 d. komunikatą „Glaudesnė partnerystė su 
atokiausiais regionais“ (KOM(2004)0343) ir 2004 m. rugpjūčio 23 d. komunikatą dėl 
glaudesnės atokiausių regionų partnerystės: ataskaita ir perspektyvos (KOM(2004)0543) 
ir jo priedą (SEC(2004)1030),

– atsižvelgdamas į procesą, pasitarnavusį suteikiant atokiausiems regionams ypatingą 
statusą Sąjungos pirminėje teisėje (EB sutarties 299 straipsnio 2 dalis) ir šio statuso esmę 
bei teisinę taikymo sritį,

– atsižvelgdamas į Bendrijos veiksmų, skirtų padėti atokiausiems regionams, visumą,

– atsižvelgdamas į 2002 m. birželio 21–22 d. Sevilijos Europos Vadovų Tarybos išvadų 58 
punktą, sudariusį pagrindą 2004 m. Komisijos komunikatams dėl glaudesnės partnerystės 
su atokiausiais regionais,

– atsižvelgdamas į Ispanijos, Prancūzijos, Portugalijos ir atokiausių regionų memorandumą 
dėl priemonių EB sutarties 299 straipsnio 2 dalies pagrindu ir į atokiausių regionų indėlį į 
tą memorandumą, abu išsiųstus Komisijai 2003 m. 2003 m. birželio 2 d.,

– atsižvelgdamas į atokiausių regionų prezidentų pranešimą dėl Komisijos komunikato 
„Glaudesnė partnerystė su atokiausiais regionais“, išsiųstą Komisijai 2004 m. birželio 
17 d.,

– atsižvelgdamas į 2004 m. birželio 17–18 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos išvadų 47 
punkto galutinę įtrauką,

– atsižvelgdamas į 10-os Atokiausių regionų prezidentų konferencijos, vykusios Ponta 
Delgadoje 2004 m. rugsėjo 2 d., Baigiamąją deklaraciją,

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2004 m. lapkričio 18 d. nuomonę dėl Komisijos 
komunikato „Glaudesnė partnerystė su atokiausiais regionais“ (CR/2004/61) ir 2000 m. 
gruodžio 13 d. nuomonę dėl atokiausių ES regionų ir 299 straipsnio įgyvendinimo 
(CR/2000/156),

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl 
Komisijos komunikato „Glaudesnė partnerystė su atokiausiais regionais“ (CES/2005...  ...) 
ir 2002 m. gegužės 29 d. nuomonę dėl ateities strategijos dėl atokiausių Europos Sąjungos 
regionų (CES/2002/682),

– atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas ir nuomones, susijusias su atokiausių 
regionų padėtimi, ypač rezoliuciją, paremtą Komisijos pranešimu dėl priemonių 
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įgyvendinti 299 straipsnio 2 dalį: Europos Sąjungos atokiausi regionai1,

– atsižvelgdamas į Komisijos 2004 m. vasario 10 d. komunikatą Tarybai ir Europos 
Parlamentui dėl „Mūsų bendros ateities kūrimo: 2007–2013 m. išsiplėtusios Sąjungos 
politikos sunkumai ir biudžeto priemonės (KOM(2004)0101),

– atsižvelgdamas į Komisijos 2004 m. vasario 18 d. trečiąją pažangos ataskaitą apie 
ekonominę ir socialinę sanglaudą (KOM(2004)0107); savo rezoliuciją dėl Komisijos 
trečiosios ataskaitos apie ekonominę ir socialinę sanglaudą2; ir 2004 m. liepos 16 d. 
Regionų komiteto nuomonę dėl trečiosios ataskaitos apie ekonominę ir socialinę 
sanglaudą (CR/2004/120) bei 2004 m. birželio 30 d. Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komiteto nuomonę dėl Komisijos trečiosios ataskaitos apie ekonominę ir socialinę 
sanglaudą (CES/2004/962); taip pat atsižvelgdamas į pirmąjį atokiausių regionų indėlį į 
ekonominės ir socialinės sanglaudos ateitį, pateiktą Komisijai 2002 m. vasario mėn.,

– atsižvelgdamas į 2004 m. liepos 14 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos 
Parlamentui „2007–2013 m. finansinės perspektyvos“ (KOM(2004)0487) ir kitus su tuo 
susijusius dokumentus ir į tai, kad Parlamente sukurtas laikinasis komitetas tirti Sąjungos 
biudžeto lėšas 2007–2013 m. laikotarpiu, kuris šiuo klausimu pateiks savo poziciją,

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl 
Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo 
(KOM(2004)0492); pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
Europos regioninės plėtros fondo (KOM(2004)0495); pasiūlymą dėl Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento dėl Europos socialinio fondo (KOM(2004)0493); ir pasiūlymą dėl 
Tarybos reglamento, įsteigiančio Sanglaudos fondą (KOM(2004)0494),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl Europos žemės ūkio kaimo plėtros 
fondo (EŽŪKPF) paramos kaimo plėtrai (KOM(2004)0490/SEC(2004)0931); ir 
pasiūlymą dėl Tarybos reglamento dėl Europos žuvininkystės fondo 
(KOM(2004)0497/SEC(2004)0965),

– atsižvelgdamas į Sąjungos valstybių ir vyriausybių vadovų 2004 m. birželio 18 d. 
sprendimą patvirtinti Sutartį dėl Konstitucijos Europai,

– atsižvelgdamas į tai, kad, pagal tą Sutartį, sanglaudos politikai suteiktas naujas ramstis –
teritorinės sanglaudos ramstis,

– atsižvelgdamas į tai, kad atokiausių regionų statusas buvo įtrauktas į Sutarties III-424 
straipsnį ir IV-440 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Žemės ūkio komiteto bei 
Žuvininkystės komiteto nuomones (A6-0000/2005),

  
1 OL C 197, 2001 7 12, 197 p.
2 Priimti tekstai, P5_TA(2004)0368.
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Bendras aptarimas

1. Kviečia Komisiją dėti pastangas, naudojantis savo iniciatyvos teise pagal EB sutarties 299 
straipsnio 2 dalį, pradėti procedūras, kad atokiausių regionų siekius būtų galima visiškai 
įgyvendinti – nesvarbu, ar tai būtų pagal sanglaudos politiką, ar susiję su kitomis politikos 
kryptimis, Bendrijos priemonėmis ir sritimis, svarbiomis jų vystymui, o būtent: žemės 
ūkiu, žuvininkyste, konkurencija ir valstybės pagalba, įmonių politika, bendrojo 
ekonominio intereso paslaugomis, mokesčiais, muitų priemonėmis, aplinka, energetika, 
moksliniais tyrimais ir technologijų plėtra, profesiniu mokymu, transportu, 
transeuropiniais tinklais, naujomis informacijos ir komunikacijų technologijomis, 
regioniniu bendradarbiavimu ir taip toliau;

Finansinė perspektyva ir sanglaudos politika

2. Kviečia Komisiją užtikrinti – nesvarbu, ar pagal specialią programą, skirtą kompensuoti 
papildomas išlaidas, ar pagal platesnį kaimynystės veiksmų planą, ar apskritai remiantis 
priėjimu prie Struktūrinių fondų, kad būtų laikomasi lygaus traktavimo pagal gaires, 
kuriomis Sąjunga vadovaujasi įgyvendindama priemones dėl atokiausių regionų;

3. Kviečia Komisiją dabar pradedamose derybose dėl sanglaudos politikos reformos 
apsaugoti Sąjungos teisę ir toliau teikti prioritetinę paramą atokiausiems regionams pagal 
būsimą „Konvergencijos“ tikslą ir taikyti tokį patį aukštą pagalbos lygį visiems 
atokiausiems regionams nepriklausomai nuo kiekvieno iš jų pajamų lygio;

4. Kviečia padidinti specialiai programai skiriamas sumas ir jas padalyti nenuskriaudžiant 
kokio nors vieno atokaus regiono;

5. Kviečia, kiek tai susiję su būsimu „Europos teritoriniu bendradarbiavimu“, išryškinti 
atokiausių regionų specifiką, konkrečiai numatant tikslus, kuriems skiriamos lėšos, ir 
suteikti atokiausiems regionams teisę naudotis pasienio bendradarbiavimo programa;

6. Kviečia parengti platesnį kaimynystės veiksmų planą, paremtą artumu plačiąja prasme, 
kad paramą būtų galima teikti projektams, į kuriuos įtraukiamos įstaigos valstybėse, 
turinčiose dideles emigrantų iš atokiausių regionų bendruomenes, kurioms tie regionai 
palaiko glaudžius santykius;

7. Kviečia panaudoti veiksmų planą kovoti su neteisėtos imigracijos problemomis, su 
kuriomis susiduria kai kurie atokiausi regionai;

Konkurencija ir valstybės pagalba

8. Tikisi, kalbant apie valstybės pagalbą regioniniams tikslams, kad atokiausi regionai ir 
toliau galės neribotu laiku gauti nemažėjančią operatyvinę pagalbą ir kad pagalbą bus 
galima išplėsti įtraukiant transporto sektorių; tikisi, kad atokiausi regionai ir toliau galės 
naudotis aukštesniu pagalbos lygiu, teikiamos greta pradinės pagalbos investicijoms; 
tikisi, kad kilnojamąjį transporto sektoriaus turtą, kalbant apie pradinę investiciją, bus 
leidžiama įtraukti į išlaidas; ir tikisi, kad bus leidžiama kompensuoti atokiausiems 
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regionams papildomas išlaidas, patiriamas transportuojant prekes Sąjungos rinkos viduje;

9. Kviečia nedelsiant įgyvendinti nuostatas dėl pagalbos atokiausiems regionams pagal 
Sutarties dėl Konstitucijos Europai III-167 straipsnio 3 dalies a punktą;

10. Kviečia išplėsti taisykles, reglamentuojančias labai mažos apimties pagalbą, įtraukiant į 
jas transporto sektorių;

11. Kviečia, persvarstant valstybės pagalbą žuvininkystės sektoriui, atsižvelgti į žuvies 
apdorojimą atokiausiuose regionuose;

Bendrojo ekonominio intereso paslaugos

12. Kviečia Komisiją tesėti pažadą darbo grupei ir išstudijuoti bendrojo ekonominio intereso 
paslaugų veikimą atokiausiuose regionuose ir parengti pasiūlymus, skirtus jų ypatingoms 
savybėms ir poreikiams, susijusiems su viešųjų paslaugų rinka;

Mokesčiai ir muitų priemonės

13. Kviečia Komisiją ir toliau taikyti specialias mokestines priemones atokiausių regionų 
naudai ir rodyti norą siūlyti kitas priemones jų vystymuisi skatinti;

14. Kviečia Komisiją rodyti norą svarstyti prašymus iš atokiausių regionų laikinai sustabdyti 
Bendrojo muitų tarifo muitus pagrindinių ne žemės ūkio prekių tiekimui gamybos 
tikslams, žuvininkystės produktų tiekimui ir importuojamoms gamybos priemonėms 
verslo ir pramoniniam naudojimui;

Aplinka

15. Kviečia Komisiją neignoruoti šios srities būsimose paramos atokiausiems regionams 
priemonėse, kadangi nepakanka išteklių patenkinti tolesnius aplinkos poreikius, ypač 
kalbant apie biologinės įvairovės apsaugą, „Natura 2000“ tinklo įgyvendinimą, atliekų 
tvarkymą, ir dėl to tampa sudėtingiau vykdyti su pagrindiniais Bendrijos aplinkosaugos 
politikos principais suderintą aplinkos politiką atokiausiuose regionuose; kviečia 
Komisiją įgyvendinti priemones pagal POSEIMA programos aplinkos aspektą;

Transeuropiniai tinklai

16. Kviečia Komisiją permodeliuoti transeuropinių tinklų gaires, kuriose daugiausia dėmesio 
kreipiama žemyninei Europos daliai ir nenumatomos atokiausiuose regionuose galimos 
susidaryti situacijos;

17. Kviečia Komisiją, kalbant apie transeuropinius energetikos tinklus, projektus 
atokiausiuose regionuose laikyti prioritetiniais ir jiems taikyti bendro finansavimo 
procentą, numatytą prioritetiniams projektams;

18. Kviečia Komisiją, kalbant apie transeuropinius transporto infrastruktūros tinklus, leisti 
atokiausių regionų uostus ir oro uostus bendrai finansuoti iš Sanglaudos fondo;
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Moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra

19. Kviečia Komisiją praktiškai įgyvendinti šeštosios mokslo tyrimų ir technologijų plėtros 
pagrindų programos 14 konstatuojamąją dalį – ir pagal dabartinę programą, ir pagal 
būsimąją; kviečia rasti būdus pagal būsimąją pagrindų programą atverti finansavimą 
projektams atokiausiuose regionuose, ypač jų pranašumo srityse;

20. Kviečia atsižvelgti į mokslinių tyrimų, technologijų plėtros, parodomosios veiklos ir 
inovacijų veiksmų planą, atokiausių regionų pateiktą Komisijai 2003 m.;

21. Kviečia finansuoti projektus atokiausiuose regionuose pagal penktąją MTTP pagrindų 
programą ir papildomai bendrai finansuoti iš Struktūrinių fondų;

Transportas

22. Kviečia įtraukti atokiausius regionus į kiekvieną Bendrijos transporto politikos aspektą;

23. Kviečia bendrai finansuoti papildomas transporto išlaidas ir vystyti transportą atokiausių 
regionų kaimynystėje, šiam tikslui netgi įtraukiant šalis ne nares;

Baigiamosios pastabos

24. Galiausiai džiaugiasi dėl to, kad įstaigos, saugančios ypatingą atokiausių regionų statusą, 
sukūrė ir įtvirtino svarbią partnerystę, ir nurodo į esminį Komisijos vaidmenį tame 
procese, kaip atspindima 2004 m. komunikatuose;

25. Įpareigoja Pirmininką perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Regionų komitetui, 
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, nacionalinėms, regioninėms ir 
vietinėms atokiausių regionų institucijoms bei Atokiausių regionų prezidentų 
konferencijos laikinajam pirmininkui.
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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 
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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 
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.
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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).

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 
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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.

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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