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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o posilnenom partnerstve pre najvzdialenejšie regióny
(2004/2253(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenia Komisie z 26. mája 2004 s názvom Posilnené partnerstvo pre 
najvzdialenejšie regióny (KOM(2004)0343) a z 23. augusta 2004 o posilnenom 
partnerstve pre najvzdialenejšie regióny:    hodnotene výsledkov činnosti a perspektívy 
(KOM((2004)0543) a na jeho prílohu (SEC(2004)1030),

– so zreteľom na proces, ktorý slúžil na vytvorenie osobitného štatútu najvzdialenejších 
regiónov v primárnom práve Únie (článok 299 ods. 2 Zmluvy o ES) a na význam a právne 
zameranie tohto štatútu,

– so zreteľom na činnosť Spoločenstva na pomoc najvzdialenejším regiónom ako celok,

– so zreteľom na bod 58 záverov vydaných po zasadaní Európskej rady v Seville v dňoch 
21. a 22. júna 2002, ktoré tvoria základ oznámení Komisie z roku 2004 o posilnenom 
partnerstve pre najvzdialenejšie regióny,

– so zreteľom na memorandum Španielska, Francúzska, Portugalska a najvzdialenejších 
regiónov o opatreniach vychádzajúcich z článku 299 ods. 2 Zmluvy o ES a príspevku 
najvzdialenejších regiónov k uvedenému memorandu, ktoré sa zaslali Komisii dňa 2. júna 
2003,

– so zreteľom na správu predsedov najvzdialenejších regiónov o oznámení Komisie s 
názvom posilnené partnerstvo pre najvzdialenejšie regióny, zaslanú Komisii 17. júna 
2004,

– so zreteľom na bod 47, poslednú zarážku záverov vydaných po zasadaní Európskej rady v 
Bruseli v dňoch 17. a 18. júna 2004,

– so zreteľom na záverečné vyhlásenie desiatej konferencie predsedov najvzdialenejších 
regiónov, ktorá sa uskutočnila v Ponta Delgada dňa 2. septembra 2004,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 18. novembra 2004 k oznámeniu Komisie s 
názvom Posilnené partnerstvo pre najvzdialenejšie regióny (CR/2004/61) a z 13. 
decembra 2000 o najvzdialenejších regiónoch EÚ a uplatňovaní článku 299 
(CR/2000/156),

– so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru Európskych spoločenstiev 
k oznámeniu Komisie s názvom Posilnené partnerstvo pre najvzdialenejšie regióny 
(CES/2005/ ... z ...) a stanovisko z 29. mája 2002 k budúcej stratégii pre najvzdialenejšie 
regióny Európskej únie (CES/2002/682),

– so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia a stanoviská v súvislosti s postavením 
najvzdialenejších regiónov, najmä na uznesenie vychádzajúce so správy Komisie o 
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opatreniach na uplatňovanie článku 299 ods. 2: najvzdialenejšie regióny Európskej únie1,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 10. februára 2004 s 
názvom Budovanie našej spoločnej budúcnosti -politické výzvy a rozpočtové prostriedky 
rozšírenej Únie 2007-2013 (KOM(2004)0101),

– so zreteľom na tretiu správu Komisie o ekonomickej a sociálnej súdržnosti vydanú dňa 18 
februára 2004 (KOM(2004)0107); svoje uznesenie o tretej správe Komisie o ekonomickej 
a sociálnej súdržnosti2; a na stanovisko doručené Výborom regiónov dňa 16. júla 2004 k 
tretej správe Komisie o ekonomickej a sociálnej súdržnosti (CR/2004/120) na stanovisko 
doručené Európskym hospodárskym a sociálnym výborom dňa 30. júna 2004 k tretej 
správe Komisie o ekonomickej a sociálnej súdržnosti (CES/2004/962); so zreteľom na 
prvý príspevok najvzdialenejších regiónov k budúcnosti ekonomickej a sociálnej 
súdržnosti, ktorý bol predložený Komisii vo februári 2002,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu zo 14. júla 2004 s 
názvom finančné perspektívy na obdobie 2007 - 2013 (COM(2004)0487), iné súvisiace 
dokumenty a na skutočnosť, že sa v Parlamente zriadil nový dočasný výbor na 
preskúmanie rozpočtových zdrojov v rokoch 2007-2013, ktorý vydá pozíciu o tejto téme, 

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady ktorým sa zakladajú všeobecné ustanovenia o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja,  Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde 
(KOM(2004)0492); návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde 
regionálneho rozvoja (KOM(2004)0495); návrh nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady o Európskom sociálnom fonde (KOM(2004)0493); a na návrh nariadenia Rady, 
ktorým sa zriaďuje Kohézny fond (KOM(2004)0494),

– so zreteľom na návrh nariadenia Rady o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka (EAFRD) 
(KOM(2004)0490/SEC(2004)0931); a na návrh nariadenia Rady o Európskom fonde 
rybného hospodárstva (KOM(2004)0497/SEC(2004)0965),

– so zreteľom na rozhodnutie hláv štátov a šéfov vlád Únie z  18. júna 2004 o prijatí 
Zmluvy o Ústave pre Európu,

– so zreteľom na skutočnosť, že v Zmluve o Ústave pre Európu  pribudol do kohéznej 
politiky ďalší pilier, pilier územnej súdržnosti,

– so zreteľom na skutočnosť, že štatút najvzdialenejších regiónov sa začlenil do článku III-
424 a IV-440 ods. 2 Zmluvy,

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanoviská Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre rybné hospodárstvo (A6-0000/2005),

  
1 Ú. v. ES C 197, 12.7.2001, s. 197.
2 Prijaté texty, PA_TA(2004)0368.
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Všeobecné otázky

1. vyzýva Komisiu, aby sa usilovala o využitie práva na iniciatívu, ktoré jej prináleží podľa 
článku 299 ods. 2 Zmluvy o ES a začala postupy, ktoré umožnia splniť požiadavky 
najvzdialenejších regiónov v plnej miere buď v rámci politiky súdržnosti, alebo v spojení 
s inými politikami, opatreniami Spoločenstva, a v oblastiach dôležitých pre ich rozvoj, t.j. 
v poľnohospodárstve, rybnom hospodárstve, hospodárskej súťaži a štátnej pomoci, 
podnikateľskej politike, službách všeobecného hospodárskeho záujmu, zdaňovaní, 
colných opatreniach, životnom prostredí, energetike, výskume a technologickom rozvoji, 
odbornom vzdelávaní, doprave, transeurópskych sieťach, nových informačných a 
komunikačných technológiách, regionálnej spolupráci atď.;

Finančný výhľad a politika súdržnosti

2. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila pokračujúce rovnaké zaobchádzanie v duchu toho, ktoré 
Únia uplatňuje v opatreniach pre najvzdialenejšie regióny, buď prostredníctvom 
osobitného programu náhrady dodatočných nákladov, alebo v rámci akčného plánu 
širšieho susedstva, alebo v prípade všeobecného prístupu k štrukturálnym fondom;

3. vyzýva Komisiu, aby v rámci prebiehajúcich rokovaní o reforme kohéznej politiky 
zabezpečila právo Únie na poskytnutie prioritnej podpory najvzdialenejším regiónom v 
rámci budúceho cieľa konvergencie a uplatnila rovnakú výšku pomoci na všetky 
najvzdialenejšie regióny ako celok bez ohľadu na ich jednotlivé úrovne príjmov;

4. vyzýva na zvýšenie súm pridelených konkrétnemu programu a na ich rozdelenie bez 
znevýhodnenia niektorého z najvzdialenejších regiónov;

5. vyzýva v súvislosti s budúcou európskou územnou spoluprácou na zohľadnenie osobitnej 
situácie najvzdialenejších regiónov, na to, aby sa pre ne určili konkrétne ciele fondov a na 
to, aby mali najvzdialenejšie regióny nárok na podporu v rámci cezhraničnej spolupráce; 

6. vyzýva na to, aby plán širšieho susedstva vychádzal z idey blízkosti v širšom zmysle, aby 
umožnil poskytnutie podpory projektom týkajúcich sa orgánov v krajinách, ktoré majú 
veľké komunity prisťahovalcov z najvzdialenejších regiónov, v dôsledku čoho majú tieto 
regióny blízky vzťah s danými krajinami;

7. vyzýva na to, aby sa akčný plán využil na boj proti problému nelegálneho 
prisťahovalectva, ktorému čelia niektoré najvzdialenejšie regióny;

Hospodárska súťaž a štátna pomoc

8. dúfa, že v súvislosti so štátnou pomocou na regionálne účely budú najvzdialenejšie 
regióny môcť aj naďalej prijímať neklesajúcu operačnú pomoc, ktorá nebude časovo 
obmedzená a tiež, že pomoc bude možné rozšíriť na odvetvie dopravy; dúfa, že 
najvzdialenejšie regióny budú môcť aj naďalej využívať mieru presahujúcu sumu 
počiatočnej investičnej pomoci; dúfa, že hnuteľné dopravné aktíva budú zaradené medzi 
oprávnené náklady v súvislosti s počiatočnou investíciou; dúfa, že bude existovať 
možnosť kompenzácie za zvýšené náklady v súvislosti s dopravou tovarov na trhy Únie 
pre najvzdialenejšie regióny;
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9. vyzýva na to, aby sa bezodkladne uplatňovali ustanovenia o pomoci najvzdialenejším 
regiónom podľa článku III-167 ods. 3 (a) Zmluvy o Ústave pre Európu; 

10. vyzýva na to, aby sa pravidlá upravujúce poskytovanie veľmi malej pomoci rozšírili aj na 
pokrytie odvetvia dopravy;

11. vyzýva na to, aby sa spracovanie rýb v najvzdialenejších regiónoch zohľadnilo pri 
hodnotení štátnej pomoci pre odvetvie rybného hospodárstva;

Služby všeobecného hospodárskeho záujmu.

12. vyzýva Komisiu, aby splnila sľub v súvislosti s pracovnou skupinou na preskúmanie 
fungovania služieb všeobecného hospodárskeho záujmu v najvzdialenejších regiónoch a 
vypracovala návrhy prispôsobené osobitným vlastnostiam a potrebám trhu s verejnými 
službami;

Dane a colné opatrenia

13. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v uplatňovaní osobitných daňových opatrení v 
prospech najvzdialenejších regiónov a preukázala ochotu navrhnúť iné opatrenia na 
podporu ich rozvoja;

14. vyzýva Komisiu, aby preukázala vôľu posúdiť žiadosti najvzdialenejších regiónov o 
dočasné pozastavenie uplatňovania spoločného colného sadzobníka na dodávky 
nepoľnohospodárskych komodít slúžiacich na výrobu a použitie výrobkov rybného 
hospodárstva a na dovoz investičného majetku na použitie v obchode a priemysle;

Životné prostredie

15. vyzýva Komisiu, aby v budúcich opatreniach na podporu najvzdialenejších regiónov 
neprehliadala túto oblasť, pretože zdroje nestačia na uspokojenie pokračujúcich potrieb v 
súvislosti so životným prostredím, konkrétne v otázke ochrany biologickej rôznorodosti, 
realizácie siete Natura 2000 a odpadového hospodárstva, čo sťažuje výkon 
environmentálnej politiky v najvzdialenejších regiónoch v súlade so základnými 
zásadami environmentálnej politiky Spoločenstva; vyzýva Komisiu na uplatňovanie 
opatrení podľa environmentálnej zložky programu POSEIMA; 

Transeurópske siete

16. vyzýva Komisiu na prepracovanie usmernení pre transeurópske siete, ktoré sú 
prispôsobené najmä situácii na európskej pevnine a nezohľadňujú problémy, ktorým čelia 
najvzdialenejšie regióny; 

17. vyzýva Komisiu, aby v súvislosti s transeurópskymi energetickými sieťami pristupovala 
k projektom v najvzdialenejších regiónoch ako k prioritným a podliehajúcim úrovni 
spolufinancovania ustanovenej pre prioritné projekty;

18. vyzýva Komisiu, aby umožnila prístavom a letiskám v súvislosti s transeurópskymi 
dopravnými sieťami spolufinancovanie z Kohézneho fondu;
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Výskum a technologický rozvoj

19. vyzýva Komisiu, aby uplatnila v praxi odôvodnenie 14 šiesteho rámcového programu pre 
výskum a technologický rozvoj tak v súčasnom rámcovom programe, ako aj v budúcom; 
vyzýva na nájdenie možností otvorenia financovania projektov v najvzdialenejších 
regiónoch  v budúcom rámcovom programe najmä v centrách excelentnosti;

20. vyzýva na zohľadnenie akčného plánu pre výskum, technologický rozvoj, demonštrácie a 
inováciu, ktorý predložili najvzdialenie regióny Komisii v roku 2003;

21. vyzýva na to, aby sa projekty v najvzdialenejších regiónoch financovali v rámci piateho 
rámcového programu VTR a spolufinacovali sa aj zo štrukturálnych fondov;   

Doprava

22. vyzýva na to, aby sa najvzdialenejšie regióny začlenili do všetkých aspektov dopravnej 
politiky Spoločenstva;

23. vyzýva na to, aby spolufinancovanie pokrylo zvýšené náklady na dopravu a na rozvoj 
dopravy v susedstve najvzdialenejších regiónov, pričom by sa mali zapojiť aj nečlenské 
štáty;

Záverečné ustanovenia

24. víta skutočnosť, že orgány, ktoré sa zaoberajú ochranou osobitného štatútu 
najvzdialenejších regiónov, vytvorili a posilnili dôležité partnerstvo a vyzdvihuje kľúčovú 
úlohu Komisie v tejto oblasti, ktorú potvrdzujú oznámenia z roku 2004; 

25. poveruje predsedu Parlamentu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii, Výboru 
regiónov, Hospodárskemu a sociálnemu výboru Európskych spoločenstiev, národným, 
regionálnym a miestnym orgánom najvzdialenejších regiónov, úradujúcemu predsedovi 
konferencie predsedov najvzdialenejších regiónov.



PE 357.518v01-00 8/11 PR\562380SK.doc

SK

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 
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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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