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PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAI

par pastiprinātu partnerību attiecībā uz attālākajiem reģioniem
(2004/2253(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas 2004. gada 26. maija paziņojumu ar nosaukumu “ Pastiprināta 
partnerība attiecībā uz attālākajiemreģioniem” (COM(2004)0343) un 2004. gada 23. 
augusta paziņojumu par pastiprinātu partnerību attiecībā uz attālākajiemreģioniem: 
novērtējums un perspektīvas (COM(2004)0543) un pielikumu otrajam paziņojumam 
(SEC(2004)1030),

– ņemot vērā procesu, kas ir palīdzējis izveidot attālāko reģionu īpašo statusu Eiropas 
Savienības primārajos tiesību aktos(EK līguma 299. panta 2. punkts), un šī statusa būtību 
un juridisko ietvaru, 

– ņemot vērā Kopienas darbību kopumā, lai palīdzētu attālākajiem reģioniem, 

– ņemot vērā secinājumu 58. daļu, ko izdeva pēc 2002. gada 21. un 22. jūnija Seviļas 
Eiropas Padomes, kas radīja pamatu 2004. gada Komisijas paziņojumiem par pastiprinātu 
partnerību attiecībā uz attālākajiem reģioniem,

– ņemot vērā Spānijas, Francijas, Portugāles un attālāko reģionu memorandu par 
pasākumiem, lai īstenotu EK līguma 299. panta 2. punktu, un attālāko reģionu sagatavoto 
materiālu šā memoranda tapšanā, kurus abus nosūtīja Komisijai 2003. gada 2. jūnijā, 

– ņemot vērā attālāko reģionu prezidentu ziņojumu par Komisijas paziņojumu ar 
nosaukumu “ Pastiprināta partnerība attiecībā uz attālākajiemreģioniem”, ko nosūtīja 
Komisijai 2004. gada 17. jūnijā, 

– ņemot vērā 2004. gada 17. un 18. jūnija Briseles Eiropas Padomes secinājumu 47. punkta 
pēdējo ievilkumu,  

– ņemot vērā 2004. gada 2. septembrī Ponta Delgadā notikušās Desmitās attālāko reģionu 
prezidentu konferences Nobeiguma deklarāciju, 

– ņemot vērā Reģionu komitejas sniegtos atzinumus 2004. gada 18. novembrī par Komisijas 
paziņojumu ar nosaukumu “ Pastiprināta partnerība attiecībā uz attālākajiemreģioniem
(CR/2004/61) un 2000. gada 13. decembrī par ES attālākajiem reģioniem, un 299. panta 
ieviešanu (CR/2000/156),

– ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas viedokli par Komisijas 
paziņojumu ar nosaukumu “ Pastiprināta partnerība attiecībā uz attālākajiemreģioniem” 
(CES/2005...no ...) un 2002. gada 29. maija viedokli par turpmāko stratēģiju attiecībā uz 
Eiropas Savienības attālākajiem reģioniem (CES/2002/682),

– ņemot vērā tā līdzšinējās rezolūcijas un viedokļus attiecībā uz situāciju attālākajos 
reģionos, jo īpaši rezolūciju, kas pamatota ar Komisijas ziņojumu par 299. panta 2. punkta 
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ieviešanas pasākumiem: Eiropas Savienības attālākie reģioni1,

– ņemot vērā Komisijas 2004. gada 10. februāra paziņojumu Padomei un Eiropas 
Parlamentam ar nosaukumu „Mūsu kopīgās nākotnes veidošana – paplašinātās Eiropas 
Savienības politikas uzdevumi un budžeta līdzekļi no 2007. līdz 2013. gadam” 
(COM(2004)0101),

– ņemot vērā Komisijas trešo progresa ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju, ko 
izdeva 2004. gada 18. februārī (COM(2004)0107; tā rezolūciju par Komisijas trešo 
ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju2; un viedokli, ko 2004. gada 16. jūlijā 
sniedza Reģionu komiteja par trešo ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju 
(CR/2004/120), un viedokli, ko 2004. gada 30. jūnijā sniedza Eiropas Ekonomikas un 
sociālo lietu komiteja par Komisijas trešo ziņojumu par ekonomisko un sociālo kohēziju 
(CES/2004/962); ņemot vērā arī pirmo attālāko reģionu sagatavoto materiālu par 
turpmāko ekonomisko un sociālo kohēziju, ko nosūtīja Komisijai 2002. gada februārī,

– ņemot vērā Komisijas 2004. gada 14. jūlija paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam 
ar nosaukumu “Finanšu plāni no 2007. līdz 2013. gadam” (COM(2004)0487) un citus 
saistītos dokumentus, un faktu, ka Parlamentā ir izveidota pagaidu komiteja, lai izmeklētu 
Eiropas Savienības budžeta resursus periodā no 2007. līdz 2013. gadam un sagatavotu 
ziņojumu par šo jautājumu, 

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par 
Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu 
(COM(2004)0492); priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas 
Reģionālās attīstības fondu (COM(2004)0495); priekšlikumu Eiropas Parlamenta un 
Padomes regulai par Eiropas Sociālo fondu (COM(2004)0493); un priekšlikumu Padomes 
regulai, ar ko izveido Kohēzijas fondu (COM(2004)0494),

– ņemot vērā priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atbalstu lauku attīstībai (COM(2004)0490/SEC(2004)0931); un 
priekšlikumu Padomes regulai par Eiropas Zivsaimniecības fondu, 
(COM(2004)0497/SEC(2004)0965),

– ņemot vērā 2004. gada 18. jūnijā Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju lēmumu 
pieņemt Līgumu par Konstitūciju Eiropai, 

– ņemot vērā, ka ar šo Līgumu kohēzijas politikai pievienos jaunu pīlāru - teritoriālās
kohēzijas pīlāru, 

– ņemot vērā, ka attālāko reģionu statuss ir ietverts Līguma III-424. pantā un IV-440. panta 
2. punktā, 

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu, 

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Lauksaimniecības un lauku 

  
1 OV C 197, 12.7.2001, 197. lpp.
2 Pieņemtie teksti, P5_TA(2004)0368.
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attīstības komitejas, un Zvejniecības komitejas atzinumus (A6-0000/2005),

Vispārēji apsvērumi

1. Prasa Komisijai veltīt pūles, lai, izmantojot EK līguma 299. panta 2. punktā piešķirtās 
iniciatīvas tiesības, ieviestu procedūras, kas nodrošina attālāko reģionu prasību 
apmierināšanu vai nu saskaņā ar kohēzijas politiku, vai saistībā ar citām politikām, 
Kopienas pasākumiem un jomām, kas ir svarīgas to attīstībai, konkrēti, lauksaimniecību, 
zvejniecību, konkurenci un valsts atbalstu, uzņēmējdarbības politiku, vispārējas 
ekonomiskās nozīmes pakalpojumiem, nodokļu sistēmu, muitas pasākumiem, vidi, 
enerģētiku, izpētes un tehnoloģiju izstrādi, profesionālo apmācību, transportu, 
Transeiropas tīkliem, jaunām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, reģionālo 
sadarbību un tā tālāk; 

Finanšu plāns un kohēzijas politika

2. Prasa Komisijai nodrošināt, vai nu saskaņā ar konkrētu programmu, ar ko kompensē 
papildu izmaksas, vai saskaņā ar plašas apkārtnes rīcības plānu, vai, ja tas attiecas uz 
piekļuvi struktūrfondiem, ka arī turpmāk spēkā būs vienlīdzīgas attieksmes principi, ko 
Eiropas Savienība līdz šim ir ievērojusi savos pasākumos attiecībā uz attālākajiem 
reģioniem; 

3. Pašlaik notiekošās kohēzijas politikas reformas sarunās prasa Komisijai aizstāvēt Eiropas 
Savienības tiesības turpināt piešķirt prioritāro atbalstu attālākajiem reģioniem saskaņā ar 
nākotnes “Konverģences” mērķi un piemērot tādu pašu lielāka apjoma palīdzību visiem 
attālākajiem reģioniem neatkarīgi no to individuālā ienākumu līmeņa;

4. Prasa palielināt un sadalīt konkrētai programmai piešķirtos līdzekļus, nepiemērojot sodu 
nevienam no attālākajiem reģioniem;  

5. Prasa, ciktāl tas attiecas uz turpmāko “Eiropas teritoriālo sadarbību”, nosaukt attālāko 
reģionu īpašos apstākļus, fondus, ar ko paredz līdzekļus īpaši šiem reģioniem, un attālākos 
reģionus, kam ir piemērotas tiesības uz pārrobežu sadarbību; 

6. Prasa, lai plašas apkārtnes rīcības plāns būtu pamatots uz tuvuma konceptu plašākā 
nozīmē, lai nodrošinātu, ka atbalstu sniedz projektiem, kuros ietvertas struktūras valstīs, 
kurās ir lielas emigrantu kopienas no tiem attālākajiem reģioniem, pret kuriem šie reģioni 
tādējādi izjūt īpašu tuvību; 

7. Prasa, lai rīcības plānu izmantotu nelegālas imigrācijas problēmu atrisināšanas nolūkā, ar 
ko jācīnās dažiem attālākajiem reģioniem;  

Konkurence un valsts palīdzība

8. Attiecībā uz valsts palīdzību reģionāliem nolūkiem pauž cerību, ka attālākie reģioni var 
turpināt saņemt nesamazinātu operatīvo palīdzību, kas nav ierobežota laikā, un ka šo 
palīdzību var paplašināt, ietverot transporta sektoru; cer, ka attālākie reģioni arī turpmāk 
varēs saņemt lielāka apjoma palīdzību, kas pārsniedz sākotnējās investīciju palīdzības 
apjomu; cer, ka pārvietojamos transportlīdzekļus iekļaus pilntiesīgajās izmaksās attiecībā 
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uz sākotnējām investīcijām; un cer, ka attālākajiem reģioniem atļaus kompensēt papildu 
izmaksas, ko rada preču transportēšana Eiropas Savienības tirgū; 

9. Prasa, lai nekavējoties ieviestu palīdzības nosacījumus attālākajiem reģioniem, ko nosaka 
Līguma par Konstitūciju Eiropai III-167. panta 3. punkta a) apakšpunkts; 

10. Prasa paplašināt noteikumus, kas regulē ļoti neliela apjoma palīdzību tā, lai tajos ietvertu 
transporta sektoru;

11. Prasa, lai pārskatā par valsts palīdzību zvejniecības nozarē ņemtu vērā zivju pārstrādi 
attālākajos reģionos; 

Vispārējās ekonomiskās intereses pakalpojumi

12. Prasa Komisiju rīkoties saskaņā ar tās solījumu par darba grupu, kas izpētīs vispārējās 
ekonomiskās intereses pakalpojumu darbību attālākajos reģionos un sagatavos 
priekšlikumus, ņemot vērā to specifiskās īpatnības un vajadzības attiecībā uz sabiedrisko 
pakalpojumu tirgu; 

Nodokļi un muitas pasākumi

13. Prasa Komisijai turpināt piemērot īpašus nodokļu pasākumus attālāko reģionu labā un 
izrādīt vēlmi ierosināt citus pasākumus, lai veicinātu šo reģionu attīstību; 

14. Prasa Komisijai izrādīt vēlmi izskatīt attālāko reģionu prasības uz laiku atlikt Kopējo 
muitas tarifu nodokļus, ko piemēro ne-lauksaimniecības preču piegādēm ražošanas 
nolūkā un zvejniecības produktiem, un ražošanas līdzekļiem biznesa un industriālai 
izmantošanai; 

Vide

15. Prasa Komisijai nepamest novārtā šo jomu turpmākajos pasākumos, kas paredzēti 
attālāko reģionu atbalstam, ņemot vērā, ka resursi ir nepietiekami, lai apmierinātu 
pastāvīgi pieaugošās vajadzības attiecībā uz vidi, jo īpaši attiecībā uz bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzību, Natura 2000 tīkla ieviešanu un atkritumu apsaimniekošanu -
to, kas apgrūtina vides politikas īstenošanu attālākajos reģionos saskaņā ar Kopienas 
vides politikas pamatprincipiem; prasa Komisijai ieviest pasākumus atbilstīgi Azoru salu 
un Madeiras programmas (POSEIMA) vides komponentam;

Transeiropas tīkli

16. Prasa Komisijai pārstrādāt Transeiropas tīklu pamatnostādnes, kas lielākoties ir pamatotas 
uz Eiropas kontinenta vajadzībām, un neparedz tādas situācijas, kas ietekmē attālākos 
reģionus; 

17. Attiecībā uz Transeiropas elektrības tīkliem prasa Komisijai izturēties pret attālāko 
reģionu projektiem kā pret prioritāriem un piemērot tiem līdzfinansējuma likmi, kas 
noteikta tiem projektiem, ko uzskata par prioritāriem; 

18. Prasa Komisijai attiecībā uz Transeiropas transporta infrastruktūras tīkliem nodrošināt, lai 
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ostas un lidostas attālākajos reģionos finansētu Kohēzijas fonds; 

Izpēte un tehnoloģiju izstrāde

19. Prasa Komisijai iedzīvināt sestās pamatprogrammas zinātniskai izpētei un tehnoloģiju 
izstrādei 14. apsvērumu saskaņā ar pašreizējo un nākamo pamatprogrammu; prasa atrast 
veidus, kā nākamajā pamatprogrammā ietvert finansējumu projektiem attālākajos 
reģionos, jo īpaši to galvenajos centros; 

20. Prasa ņemt vērā rīcības plānu zinātniskai izpētei, tehnoloģiju izstrādei, demonstrēšanai un 
inovācijai, ko attālākie reģioni Komisijai iesniedza 2003. gadā;

21. Prasa, lai projektus attālākajos reģionos finansētu saskaņā ar piekto zinātniskās izpētes un 
tehnoloģiju izstrādes pamatprogrammu un papildus to līdzfinansētu struktūrfondi; 

Transports

22. Prasa, lai attālākos reģionus ietvertu visos Kopienas transporta politikas aspektos; 

23. Prasa, lai līdzfinansējums segtu papildu transporta izmaksas un lai transportu attīstītu 
reģionos, kas atrodas kaimiņos attālākajiem reģioniem, šai nolūkā īpaši iesaistot trešās 
valstis;

Noslēguma apsvērumi

24. Apsveic faktu, ka beidzot struktūras, kas strādājušas, lai aizstāvētu attālāko reģionu īpašo 
statusu, ir izveidojušas un nostiprinājušas nozīmīgas partnerattiecības, un norāda uz 
Komisijas izšķirošo lomu šajā procesā, kas atspoguļota 2004. gada paziņojumos; 

25. Uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Reģionu komitejai, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, attālāko reģionu valstu, reģionālajām un 
vietējām varasiestādēm un Attālāko reģionu prezidentu konferences priekšsēdētājam. 
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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 



PR\562380LV.doc 9/11 PE 357.518v01-00

 Ārējais tulkojums LV

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.

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 
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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 
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 
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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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