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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl atokiausiems regionams skirtos strategijos: rezultatai ir perspektyvos
(2008/2010(INI))

Europos Parlamentas,

- atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 12 d. Komisijos komunikatą „Atokiausiems regionams 
skirta strategija: rezultatai ir perspektyvos“ (COM(2007)0507), 2004 m. gegužės 12 d. ir 
2004 m. rugpjūčio 23 d. komunikatus (COM(2004)0343) ir (COM(2004)0543) „Sustiprinta 
partnerystė atokiausiems regionams“,

- atsižvelgdamas į EB sutarties 299 straipsnio 2 dalį, kuri po Lisabonos sutarties įsigaliojimo 
bus pakeista 299 ir 311a straipsniais, susijusiais su atokiausių regionų ypatumais, ir į 
87 straipsnio 3 dalies a punktą,

- atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 14 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybai 
pirmininkaujančios valstybės narės išvadų 60 punktą,

- atsižvelgdamas Tryliktosios atokiausių regionų prezidentų konferencijos, vykusios Madeiroje 
2007 m. spalio 5 d., baigiamąją deklaraciją,

- atsižvelgdamas į savo 2001 m. ir 2005 m. priimtas rezoliucijas dėl atokiausių regionų,

- atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

- atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Aplinkos apsaugos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos politikos, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos, Žemės ūkio 
ir kaimo plėtros, Transporto ir turizmo bei Žuvininkystės komitetų nuomones (A6-
0000/2008),

A. kadangi Azorai, Kanarai, Gvadelupa, Gviana, Madeira, Martinika ir Reunionas nuolat patiria 
daug ir didelių sunkumų, nes jie toli nuo Europos žemyno, izoliuoti ir uždari, jų klimato ir 
reljefo sąlygos nepalankios, o rinkos mažos,

B. kadangi  administravimo ir politikos požiūriu nuo Gvadelupos nepriklausomos Šv. Martyno ir 
Šv. Baltramiejaus salos ES sutarties, iš dalies pakeistos Lisabonos sutartimi, 299 ir 311a 
straipsniuose vadinamos naujaisiais atokiausiais regionais (toliau –  AR),

C. kadangi atokiausių regionų ekonomikos struktūrai būdingas labai tamprus ryšys su žemės 
ūkiu, kuris kaip ir paslaugų teikimas (ypač turizmo srityje) yra labai svarbi šių regionų 
užimtumą užtikrinanti ekonominė veikla,

D. kadangi dėl tiesioginės geografinės aplinkos įtakos atokiausių regionų rinkų galimybės 
ribotos, nors šios rinkos labai patrauklios visoms kaimyninėms trečiosioms šalims,

E. kadangi AR visiškai priklausomi nuo transporto priemonių,
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F. kadangi per pastaruosius trejus metus atokiausiems regionams tiesioginės įtakos turėjo 
svarbios Bendrijos reformos, pavyzdžiui, finansinių perspektyvų, 2007–2013 m. regionų 
politikos, Europos žuvininkystės fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, valstybės 
paramos, cukraus ir bananų bendrųjų rinkų organizavimo, POSEI programos taikymo žemės 
ūkiui ir žuvininkystei srityse, ir kadangi dėl šių pokyčių šie regionai susidūrė su dideliais 
sunkumais,

G. kadangi Europos Sąjungos prioritetai, kuriuos reikia derinti su globalizacijos sąlygomis vis 
griežtesniais tarptautiniais, ypač Pasaulio prekybos organizacijos, įsipareigojimais,

H. kadangi sąlyginė atokiausių regionų svarba labai sumažėjo Europos Sąjungos narių 
padaugėjus nuo 12 iki 27,

I. kadangi Europos atokiausi regionai užima labai svarbią ir vertingą geografinę padėtį: Karibų 
jūros vidurys, Amerikos bendrosios rinkos (MERCOSUR) kaimynystė, Afrikos pakrantės 
Indijos ir Ramiajame vandenynuose, todėl ES, kuriai priklauso 25 mln. km²  išskirtinės 
išteklių turtingos ekonominės teritorijos, galėtų tapti pirmąja pasaulio jūrų erdve,

Sustiprintos partnerystės atokiausiems regionams rezultatai

1. džiaugiasi, kad praėjus trejiems metams po to, kai buvo paskelbti tokie ambicingi politiniai 
dokumentai, kaip komunikatai dėl sustiprintos partnerystės atokiausiems regionams, Komisija 
pateikia naują komunikatą šiuo klausimu;

2. ragina išlaikyti Komisijos atokiausių regionų valdymo padalinį ir priimti į jį žymiai daugiau 
darbuotojų, kad būtų galima užtikrinti būtinas priemones užduotims vykdyti, nes nagrinėjami 
klausimai labai svarbūs, o atitinkama politika labai sudėtinga;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad komunikate Komisijos veikla įvertinta labai teigiamai, nors taikant 
daugumą, jos nuomone, tinkamų priemonių galima tik iš dalies atsižvelgti į atokiausių 
regionų poreikius (ypač transporto ir prieinamumo, tyrimų, žuvininkystės arba regionų 
bendradarbiavimo srityse), ir visiškai nepaminėta, su kokiais sunkumais susiduria šie regionai 
ir kokias pastangas jie dėjo atnaujindami valstybės pagalbos schemas;

4. pripažįsta, kad struktūrinių fondų lėšomis ir toliau labai skatinama atokiausių regionų plėtra, 
tačiau tikisi, kad, siekiant didesnės sąveikos, sanglaudos politika bus labiau derinama su 
kitomis Bendrijos politikos sritimis; ragina Komisiją būti lankstesnę ir labiau atsižvelgti į 
esamą atokiausių regionų padėtį;

5. konstatuoja, kad taikant priemonę POSEI (žemės ūkio ir žuvininkystės srityse) ir 
cukranendrių, cukraus, romo ir bananų sektoriuose pasiekta gerų rezultatų; ragina 
veiksmingiau atsižvelgti į finansines vykstančių tarptautinių derybų ir Pasaulio prekybos 
organizacijos pradėtų veiksmų pasekmes šiems žemės ūkio sektoriams; tikisi, kad bus atlikta 
priemonės POSEI taikymo vidurio laikotarpio peržiūra ir įvertintos skirtingos mokesčių 
schemos;
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Sustiprintos partnerystės atokiausiems regionams brandos etapas

6. apgailestauja, kad Komisija daugiausia antrojo brandos etapo pasiūlymų pateikia dėl 
pastaruoju metu taikomų arba jau beveik įgyvendintų priemonių (RTE-T, RTE-E, mokslinių 
tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintoji bendroji programa, 
inovacijų ir konkurencingumo ar regionų politikos pagrindų programos); tikisi, kad bus 
pranešta, kokių konkrečių veiklos priemonių imtasi atokiausių regionų galimybėms plėtoti;

7. susirūpinęs, kad Komisija vis daugiau dėmesio skiria Bendrijos politikos atokiausiems 
regionams ir šių regionų kiekybinio sunkumų poveikio vertinimo priemonėms ir ketina 
parengti dėl atokumo susidarančių papildomų išlaidų kompensavimo metodiką;

8. tikisi, kad nors priemonėms pateisinti taikomi vis tikslesni aritmetiniai skaičiavimai, 
nereikėtų siaurinti Europos Sąjungos atokiausių regionų skatinimo politikos srities ar stabdyti 
šių regionų institucinių ir ekonominių subjektų veiklą reikalaujant laikytis sunkiai suderinamų 
sąlygų;

9. apgailestauja, kad per Prekybos generalinio direktorato derybas dėl ekonominio 
bendradarbiavimo susitarimų nebuvo susidomėta pasiūlytomis priemokomis už atsižvelgimą į 
atokiausių regionų ypatumus, ir primygtinai ragina Komisiją ir toliau atsižvelgiant į 
atitinkamų atokiausių regionų poreikius ieškoti kompromisų sudarant galutinius susitarimus 
su Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalimis;

10. tikisi, kad Komisija įgyvendins savo ketinimą skatinti regioninę atokiausių regionų įtrauktį ir 
tikrai nuosekliai vykdyti 2004 m. pažadėtą Platesnės kaimynystės veiklos planą;

11. susirūpinęs dėl kai kurių Komisijos pasiūlytų priemonių transporto srityje, ypač siekiant 
įvertinti konkrečius poreikius ir atsižvelgti į šalutinį poveikį aplinkai; dar kartą pabrėžia, kad 
atokiausiems regionams šiuo klausimu reikėtų taikyti skirtingą požiūrį, ypač kalbant apie 
civilinės aviacijos įtraukimą į išmetamųjų teršalų prekybos schemą, kad nebūtų trukdoma 
imtis veiksmų prieinamumo stokai mažinti;

12. mano, kad Bendrija turėtų imtis veiksmų iniciatyvumui skatinti, kad atokiausiuose regionuose 
būtų galima diegti kompetencijos centrus sektoriuose, kuriuose galima įvertinti šių regionų 
privalumus ir praktinę patirtį, pavyzdžiui, atliekų tvarkymo, atsinaujinančių energijos išteklių, 
studentų judumo, su klimato klausimais susijusių tyrimų ar krizių valdymo srityse;

Diskusija dėl sustiprintos partnerystės atokiausiems regionams ateities

13. palankiai vertina Komisijos ketinimą rengti viešąsias konsultacijąs dėl atokiausių regionų 
skatinimo strategijos ateities ir, remiantis jų rezultatais, iki 2009 m. parengti naują pasiūlymą;

14. tačiau primygtinai ragina į diskusijas įtraukti ne tik minėtas temas (klimato kaita, 
demografinė raida ir migrantų srautų valdymas, žemės ūkis, jūrų politika), nors šiuos 
klausimus iš tiesų būtina aptarti;
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15. primygtinai reikalauja ES sutarties 299 straipsnio 2 dalies (tai pat ir 299 ir 311a straipsnių) 
esmę, svarbiausius Europos Sąjungos atokiausių regionų skatinimo politikos klausimus ir 
Komisijos tarnybų nustatytus ramsčius įtraukti į diskusijų darbotvarkę, kad būtų galima 
suteikti jiems būtiną teisinę, institucinę ir politinę reikšmę;

16. ragina Komisija remti valstybes nares, ketinančias įgyvendinti 311a straipsnio 6 dalyje 
numatytą pereinamąją sąlygą;

17. ragina numatant iki šiol mažiau nei kitas temas svarstytą Bendrijos paramą atokiausių regionų 
žemės ūkiui išsiaiškinti tikruosius sunkumus, būtinai skatinti naudoti vietos išteklius, 
nagrinėti svarbius aplinkos apsaugos klausimus ir atsižvelgti į laisvos prekybos pasekmes 
įgyvendinus ekonominio bendradarbiavimo susitarimus;

18. ragina nevengti nagrinėti klausimų, kaip Bendrija ateityje turėtų finansuoti atokiausiems 
regionams skirtą Europos Sąjungos strategiją ir atlyginti su atokumu susijusius sunkumus;

19. siūlo svarstant taip pat daug dėmesio skirti priemonėms, kurias taikant būtų galima įveikti su 
mažomis rinkomis, didėjančia konkurencija, nepalankiomis sąlygomis dalyvauti žemyninės 
Europos rinkose ar atitinkamose jos geografinėse teritorijose susijusius sunkumus ir skatinti 
atokiausius regionus dalyvauti įgyvendinant Europos naujovių diegimo ir kovos su 
skaitmenine atskirtimi politiką;

20. mano, kad, įvertinus ypatingus atokiausių regionų privalumus, ypač jų, kaip už žemyninės 
Europos ribų esančių regionų, reikšmę, būtų galima geriausiai užtikrinti tvarią šių regionų 
plėtrą;

°

° °

21. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Regionų komitetui, Europos 
ekonominių ir socialinių reikalų komitetui, atokiausių regionų nacionalinėms, regionų ir 
vietos institucijoms bei Atokiausių regionų prezidentų konferencijos pirmininkui.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas 

Palaipsniui ir lėtai vykęs Europos atokiausių regionų (AR) teisinis pripažinimas įtvirtintas EB 
sutarties 299 straipsnio 2 dalyje.
Azorų, Kanarų, Gvadelupos, Gvianos, Madeiros, Martinikos ir Reuniono sąlygos yra skirtingos, 
todėl šiose salose vykdoma pritaikyta ir jų integraciją į Europos erdvę skatinanti Bendrijos 
politika.

Į 299 straipsnio 2 dalį pakeisiančiuose Lisabonos sutarties 299 ir 311a straipsniuose pateiktą salų 
sąrašą įtrauktos administravimo ir politikos požiūriu nuo Gvadelupos nepriklausomos Šv. 
Martyno ir Šv. Baltramiejaus salos. Taigi, šios dvi bendruomenės taps naujaisiais atokiausiais 
regionais.

Tačiau atokiausių regionų problemos susijusios ne tik su lėtu ekonominiu, socialiniu ir teritoriniu 
vystymusi. Reikia priimti ir politinius iššūkius. Kadangi šie regionai kartą nusprendė tapti 
sudėtine Europos Sąjungos dalimi, jų lūkesčių nereikėtų nuvilti, nes jie suteikia Europai 
pasaulinės reikšmės ir yra labai svarbūs bendraujant su kitomis didelėmis ekonomikos erdvėmis.

Šiame Komisijos komunikate siekiama pateikti pirmuosius 2004 m. įgyvendinti pradėtos 
sustiprintos partnerystės atokiausiems regionams rezultatus, pranešti apie tai, kokių veiksmų 
buvo imtasi per vadinamąjį brandos etapą, ir pasiruošti diskusijoms apie šios strategijos ateitį.

Sustiprintos partnerystės atokiausiems regionams rezultatai

Komisija mano, kad per pirmąjį sustiprintos partnerystės laikotarpį pasiekta labai gerų rezultatų: 
priimta daug įvairias sritis apimančių ir papildančių Bendrijos priemonių atokiausiems regionams 
skatinti ir šių regionų ekonominei ir socialinei padėčiai gerinti.
Trys sustiprintos partnerystės kryptys (neprieinamumo mažinimas, regionų konkurencingumo ir 
integracijos gerinimas) išlieka svarbiausios, nes taip galima tinkamai įgyvendinti atokiausių 
regionų prioritetus.

Pranešėja mano, kad pateikti pernelyg teigiami ar bent jau ne visi rezultatai. Nors ketinimai 
girtini, vis dėlto dėl gautų rezultatų galima ginčytis ir, deja, Komisija visiškai nemini kai kurių 
sričių problemų.

Sustiprintos partnerystės atokiausiems regionams brandos etapas

Komisija mano, kad reikėtų pradėti antrąjį –  vadinamąjį brandos – strategijos atokiausiems 
regionams įgyvendinimo etapą, ypač koordinuoti Europos regioninės plėtros ir Europos plėtros 
fondus, įtraukti atokiausius regionus į Europos mokslinių tyrimų veiklą arba visuotinės 
ekonominės svarbos paslaugas derinti su vietos rinkos poreikiais.

Todėl ji siūlo kiekvieną kryptį plėsti ir priimti arba įgyvendinti maždaug trisdešimt papildomų 
priemonių.
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Labai atsargiai reikėtų įgyvendinti konkrečių sunkumų, su kuriais susiduria atokiausi regionai, 
kiekybinio poveikio vertinimo gaires. 
Nors visi partneriai sutinka, kad reikėtų parengti metodus, kuriuos taikant būtų galima įvertinti, 
kiek papildomų išlaidų regionai patiria dėl atokumo, pranešėja ragina Europos Parlamentą šį 
klausimą spręsti labai atsargiai, kad nebūtų dirbtinai susilpninta atokiausiems regionams laikyta 
naudinga priemonė.
Per daug sisteminga metodologija būtų neproporcinga ir ją taikant nebūtų galima atsižvelgti į 
kiekvieno atokiausio regiono ypatumus, kuriems nėra atitikmenų žemyninėje Europoje.
Be to, nors vis daugiau dėmesio skiriama Bendrijos politikos ir priemonių vertinimui ir nors jis 
atliekamas taikant aiškų gero Europos fondų valdymo principą, dėl to nereikėtų apskritai trukdyti 
Europos Sąjungai imtis veiksmų atokiausiems regionams skatinti

Todėl rengiant metodologiją reikėtų atsižvelgti į proporcingumo principą ir nenumatyti 
nereikalingų, gal labai brangių, bet mažai naudojamų statistinių priemonių.

Atokiausiems regionams skirtos strategijos ateitis

Komisija pradėjo diskusijas dėl strategijos ateities ir daugiausia dėmesio skyrė keturioms 
temoms: klimato kaitai, demografinei raidai ir migrantų srautų valdymui, žemės ūkiui bei jūrų 
politikai.

Remiantis viešosios konsultacijos rezultatais bus galima parengti naują komunikatą apie 
partnerystės su atokiausiais regionais ateitį. Parlamentas šiuo klausimu prisiima atsakomybę ir 
išreiškia susidomėjimą šia tema parengdamas šį pranešimą.
Nors pranešėja palankiai vertina Komisijos iniciatyvą, tačiau mano, kad aptarti ne visi 
atokiausiems regionams rūpim klausimai, todėl kyla pavojus, kad sumažės būsimos strategijos 
poveikis.

Pranešėja mano, kad labai svarbu, be kita ko, svarstyti 299 straipsnio 2 dalies (vėliau Lisabonos 
sutarties 299 ir 311a straipsniai) esmę, kaip išsaugoti tradicinį žemės ūkį, labiau skatinti vystyti 
struktūrinius, pavyzdžiui, cukranendrių, cukraus, romo ir bananų, sektorius, nagrinėti valstybės 
paramos, skirtingų mokesčių schemų, priemonių vertinimo sąlygų, papildomų išlaidų ir 
privalumų vertinimo klausimus.
311a straipsnio 6 dalyje numatoma nauja nuostata, pagal kurią kai kurios užjūrio šalys ir 
teritorijos Europos Tarybos sprendimu gali būti pripažintos atokiausiais regionais. Pranešėja 
tikisi, kad Komisija kiek galėdama padės atitinkamoms valstybėms narėms pasiruošti 
numatytiems pokyčiams, kad šios bendruomenės galėtų lengviau perimti savo naująjį statusą.

Išvada

Sudaryti palankias sąlygas atokiausiems regionams vystytis ir taip užtikrinti įgyvendinamą  
užjūrio gyventojų gerovę, didinti jų įmonių ir jų teritorijų konkurencingumą, įtikinti, kad Europos 
ateitis taip pat priklauso nuo atokesnių teritorijų –  tai šio savo iniciatyva parengto pranešimo 
tikslai.
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Taip pat reikėtų kuo geriau išanalizuoti visas taikomas taisykles ir pasirinkti pačias tinkamiausias 
priemones konkrečioms atokiausių regionų problemoms spręsti ir, jei reikia, atsižvelgiant į 
atitinkamą regiono padėtį priimti pakeitimus, bet nepažeisti Bendrijos visuotinės svarbos 
intereso.
Po struktūrinio vijimosi etapų reikėtų rengti naujos kartos Europos programas siekiant pasiruošti 
būtinai atokiausių regionų ekonomikos įvairovei, o ne tik stengtis išlaikyti tai, kas buvo pasiekta 
daugiausia Europos Sąjungos pagalba.

Tik įvertinus ypatingus atokiausių regionų privalumus galima užtikrinti savaimingą ir tvarią šių 
regionų plėtrą: nebepakanka vien išlaikyti, išsaugoti, apsaugoti, – reikėtų pritraukti, skleisti, 
bendradarbiauti.


	702796lt.doc

