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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par stratēģiju nomaļajiem reģioniem: sasniegumi un nākotnes perspektīvas
(2008/2010(INI))

Eiropas Parlaments,

- ņemot vērā Komisijas 2007. gada 12. septembra paziņojumu "Stratēģija nomaļajiem 
reģioniem: sasniegumi un perspektīvas"(COM(2007)0507)", 2004. gada 12. maija 
(COM(2004)0343) un 2004. gada 23. augusta paziņojumus "Uzlabota partnerība nomaļajiem 
reģioniem: kopsavilkums un perspektīvas" (COM(2004)0543),

- ņemot vērā EK līguma 299. panta 2. punktu, kuru pēc stāšanās spēkā aizstās Lisabonas 
līguma 299. un 311. a pants par nomaļāko reģionu specifiku, kā arī 87. panta 3. punkta a) 
apakšpunktu,

- ņemot vērā Briseles 2007. gada 14. decembra Eiropadomes prezidentūras secinājumu 60. 
punktu,

- ņemot vērā nomaļāko reģionu priekšsēdētāju 18. konferences nobeiguma deklarāciju, kas 
parakstīta Madeirā 2007. gada 5. oktobrī,

- ņemot vērā rezolūcijas par nomaļajiem reģioniem kas pieņemtas no 2001.–2005. gadam,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, Transporta un tūrisma komitejas un 
Zivsaimniecības komitejas atzinumus (A6-0000/2008),

A. tā kā Azoru salām, Kanāriju salām, Gvadelupai, Gajānai, Madeirai, Martinikai, Reinjonai 
raksturīgs nelabvēlīgo apstākļu nemainīgums, intensitāte un  kumulatīvā ietekme, tostarp 
lielais attālums no Eiropas kontinenta, tas, ka tās ir salas vai mazas teritorijas, sarežģīts
klimats un reljefs, tirgus ierobežotība;

B. tā kā Senmartēna un Sentbartolomeja, kas gan administratīvi, gan politiski ir atdalītas no 
Gvadelupas, kā jaunie nomaļie rajoni (NR) tiek minēti ES līguma, kas grozīts ar Lisabonas 
līgumu, 299. pantā un 311. a pantā;

C. tā kā NR tautsaimniecības struktūra, ko raksturo cieša saistība ar lauksaimniecību, kas kopā ar 
pakalpojumiem (jo īpaši tūrismu) ir tautsaimnieciska darbība, kura ir ļoti svarīga rezerve 
nodarbinātības ziņā; 

D. tā kā NR tiešo ģeogrāfisko vidi raksturo ļoti ierobežota tirgus iespēja, savukārt nomaļo 
reģionu tirgi ir ļoti pievilcīgi trešām kaimiņvalstīm;

E. tā kā NR ir pilnīgi atkarīgi no transporta līdzekļiem;
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F. tā kā pēdējo trīs gadu laikā NR tieši skar svarīgas Kopienas reformas, tostarp finanšu plāna, 
reģionālās politikas 2007.–2013. gadam, EAF, ERAF, valsts atbalsta, cukura un banānu tirgus 
organizāciju, POSEI reformas attiecībā uz lauksaimniecību un zivsaimniecību, tā kā šīm 
izmaiņām bieži vien bija nopietnas sekas šajos reģionos,

G. tā kā Eiropas Savienības politiskās prioritātes, kurām jāatbilst aizvien stingrākām 
starptautiskām saistībām, ko uzspiež globalizācija, jo īpaši attiecībā uz PTO, dažkārt ir 
pretrunā īpašajai intervencei, kas ieviesta NR labā;

H. tā kā NR īpatsvars ir ievērojami samazinājies Eiropas Savienībai paplašinoties no 12 līdz 27 
dalībvalstīm;

I. tā ka NR rada Eiropai ļoti izdevīgu pozīciju Karību reģiona centrā, kaimiņos Mercosur, gar 
Āfrikas krastiem, Indijas un Atlantijas okeānā, kas dod iespēju ES pretendēt uz  plašāko 
pasaules jūras telpu ar 25 miljoniem km2 ekskluzīvas tautsaimnieciskas teritorijas, kas bagāta 
visa veida resursiem;

Ciešākas sadarbības ar nomaļākajiem reģioniem kopsavilkums

1. pozitīvi vērtē, ka trīs gadus pēc tik nozīmīgu politisku dokumentu publicēšanas par ciešāku 
sadarbību ar nomaļākajiem reģioniem, Komisija iesniedz jaunu paziņojumu par šo jautājumu;

2. prasa, lai, ņemot vērā izskatāmo jautājumu apjomu un attiecīgo politikas jomu sarežģītību, 
Komisijā tiktu saglabāta vienība, kas atbild par NR, lai tiktu palielināts tās darbinieku skaits, 
lai nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus tās uzdevumu veikšanai;

3. uzsver, ka paziņojumā sniegts ļoti pozitīvs Komisijas darbības kopsavilkums, lai gan daudzi 
pasākumi, par kuriem tā ir gandarīta, tikai daļēji atbilst NR vajadzībām (jo īpaši transporta un 
pieejamības jomās, pētniecības, zivsaimniecības vai reģionu sadarbības jomās), ka nav 
nekādas atsauces par to, ko paveikuši NR, piemēram, atjaunojot valsts atbalsta sistēmas;

4. konstatē, ka struktūrfondu intervence joprojām sekmē NR attīstību; tomēr pauž vēlmi, lai 
kohēzijas politika būtu labāk saskaņota ar citām Kopienas politikas jomām, lai palielinātu to 
sinerģiju; aicina Komisiju parādīt lielāku elastību un aizvien labāk piemēroties NR realitātei;

5. pieņem zināšanai apmierinošos rezultātus saistībā ar POSEI (lauksaimniecība un 
zivsaimniecība) un cukurniedru, ruma un banānu nozarē; aicina patiesi ņemt vērā tās 
finansiālās sekas, ko šīm lauksaimniecības nozarēm varētu radīt pašreizējās starptautiskās
pārrunas, ko uzsākusi PTO; joprojām saglabā modrību attiecībā uz POSEI vidusposma 
pārskatu un diferencēto nodokļu sistēmu novērtējumu;

Ciešākas sadarbības ar nomaļākajiem reģioniem  nobriešanas posms

6. pauž nozēlu, ka Komisijas izvirzītie priekšlikumi saistībā ar  nobriešanas posmu visvairāk 
attiecas uz jau esošajiem pasākumiem vai tiem, kuri atrodas nobeiguma posmā TEN-T, TEN-
E, 7. SPPTA, Pamatprogramma par jauninājumiem un konkurētspēju vai reģionālo politiku); 
gaida izskaidrojumu saistībā ar konkrētiem un operatīviem līdzekļiem, kas piedāvāti 
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nomaļajiem reģioniem, lai attīstītu to iespējas;

7. pauž bažas par to, ka Komisija aizvien lielāku nozīmi piešķir Kopienas NR politikas 
novērtēšanas instrumentiem, kā arī nelabvēlīgo apstākļu kvantitatīvi aprēķināmās ietekmes 
novērtēšanai šajos reģionos, lai izstrādātu ar attālinātību saistīto papildizmaksu 
kompensācijas metodes;

8. aicina, lai šī tendence ņemt vērā aizvien matemātiskākus pasākumu pamatojumus nekļūst par 
ieganstu ES NR politikas daļas pārskatīšanai vai par ieganstu tam, ka prasot no viņiem 
apvienot pārāk grūti apvienojamus noteikumus, NR iestāžu darbinieki un uzņēmēji zaudē 
motivāciju;

9. pauž nožēlu par intereses zudumu, ko no paša sākuma izrāda Tirdzniecības ģenerāldirektorāts 
attiecībā uz NR specifikas ievērošanu, apspriežot EPN, neatlaidīgi prasa Komisijai meklēt 
kompromisu, kurā saistībā ar galīgajiem nolīgumiem, kas tiks slēgti ar ĀKK valstīm, būtu 
ņemtas vērā attiecīgo NR intereses; 

10. aicina Komisiju sniegt pierādījumus par patiesu nodomu veicināt NR iekļaušanu, lai piešķirtu 
nozīmi lai piešķirtu nozīmi tam rīcības plānam kaimiņattiecību jomā, ko tā apsolīja 2004. 
gadā;

11. pauž bažas par dažiem Komisijas ieteiktajiem pasākumiem transporta nozarē, jo īpaši 
specifisko vajadzību novērtēšanā vai vides ārējo efektu ievērošanā; atkārtoti apstiprina 
diferencētas attieksmes nepieciešamību attiecībā uz NR šajā jautājumā, jo īpaši saistībā ar 
civilās aviācijas iekļaušanu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā, lai netiktu apdraudēts tas, 
kas ir paveikts NR pieejamības deficīta kompensēšanā;

12. uzskata, ka Kopienas intervencei jābūt ierosmes katalizatoram, lai NR būtu iesākums izcilības 
centriem, par pamatu ņemot nozares, kas liek lietā savas priekšrocības un prasmes, piemēram, 
atkritumu pārvaldību, atjaunojamo enerģiju, studentu mobilitāti, pētniecību klimata jomā vai 
arī krīžu pārvaldību;

Debates par Eiropas Savienības stratēģijas nākotni attiecībā uz nomaļajiem reģioniem

13. pauž gandarījumu par Komisijas iniciatīvu uzsākt debates publisku apspriežu veidā par 
stratēģiju attiecībā uz nomaļajiem reģioniem, kuru rezultāti veicinās jauna priekšlikuma 
izstrādi pirms 2009. gada; 

14. tomēr uzstāj, lai šīs debates neaprobežotos tikai ar minētajām problēmām (klimata pārmaiņas, 
demogrāfiskā attīstība un migrācijas plūsmu pārvaldība, lauksaimniecība, jūras politika), pat, 
ja ir skaidrs, ka šīs tēmas nevar neņemt vērā;

15. neatlaidīgi prasa, lai EK līguma 299. panta 2. punkta (turpmāk 299. panta un 311. a panta) 
darbības lauks, kas ir Eiropas Savienības politikas atbalsta punkts attiecībā uz tās NR un 
Komisijas dienestu uzmanības pamats, ko tie velta NR, tiktu iekļauts debašu darba kārtībā, lai 
tām piešķirtu nepieciešamo juridisko, institucionālo un politisko spēku;

16. aicina Komisiju sniegt atbalstu dalībvalstīm, kuras plāno īstenot 311. a panta 6. punkta 
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pārējas klauzulu;

17. prasa, lai Kopienas atbalsts NR lauksaimniecībai, kas tiek minēts ne tik izvērsti kā pārējās 
tēmas, būtu padziļinātas analīzes priekšmets saistībā ar patieso uzdevumu noteikšanu, 
nepieciešamību attīstīt vietējo pašpietiekamību, vides aspekta nozīmi un to, ka tiek ņemta 
vērā EPN īstenotās tirdzniecības atvērtības ietekme ;

18. prasa, lai netiktu noklusēti Eiropas Savienības NR stratēģijas Kopienas finansējuma jautājumi 
turpmāk, kā arī ar attālumu saistītie nelabvēlīgie apstākļi;

19. iesaka, tāpat kā NR līdzdalību Eiropas Savienības jauninājumu politikā un digitālās plaisas 
likvidēšanā, par prioritārām pārdomu jomām uzskatīt arī līdzekļus vietējo tirgu ierobežotības 
pārvarēšanai, aizvien konkurētspējīgāku un atvērtāku vidi, sarežģīto piekļuvi Eiropas 
kontinentālajiem vai attiecīgajiem reģionālajiem tirgiem;

20. uzskata, ka īpašo NR priekšrocību vērtības palielināšana, jo īpaši to izmantošana par ES 
priekšposteņiem ārpus Eiropas kontinenta, ir labākā stratēģija, lai nodrošinātu šo reģionu 
endogēnu un ilgtspējīgu attīstību;

°

° °

21. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī Reģionu 
komitejai, Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, NR valsts, reģionālajām un vietējām 
iestādēm, kā arī NR Priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam.
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PASKAIDROJUMS

Ievads

Eiropas Savienības nomaļo reģionu (NR) juridiskā atzīšana, kas ir notikusi pakāpeniski un 
novēloti, ir ierakstīta EK līguma 299. panta 2. punktā.

Azoru, Kanāriju salas, Gvadelupa, Gajāna, Madeira, Martinika un Reinjona savu daudzo 
atšķirību dēļ var cerēt uz pielāgotu Kopienas politiku, kas veicinātu to iekļaušanu Eiropas telpā.
Lisabonas Līguma 299. un 311.a pants, kas aizvietos 299. panta 2. punktu, šim sarakstam 
pievieno Sentmartina un Sentbartolomeja salas, kuras administratīvi un politiski ir nodalījušās no 
Gvadelupas. Līdz ar to šīs divas kopienas kļūs par jauniem nomaļajiem reģioniem.
Tomēr nomaļāko reģionu problēmu loks sniedzas ārpus to ekonomiskās, sociālās un teritoriālās 
attīstības atpalicības. Tas ir arī politisks izaicinājums. Politisks izaicinājums tajā ziņā, ka šie 
reģioni ir dažkārt brīvprātīgi izvēlējušies iekļauties ES, un nevajadzētu pievilt to cerības, un tajā 
ziņā, ka tie piešķir Eiropas Savienībai pasaules dimensiju un ir priekšpostenis saskarē ar citām 
lielām ekonomiskām apvienībām. Šī Komisijas ziņojuma mērķis ir sniegt pirmo datu 
apkopojumu par ciešāku partnerību ar visattālākajiem reģioniem, ko uzsāka 2004. gadā, 
noskaidrot darbības, kas veiktas līdz šim otrajā, tā sauktajā nobriešanas, posmā, un sagatavot 
apspriešanos par šīs stratēģijas nākotni.

Datu apkopojums par  ciešāku partnerību ar nomaļākajiem reģioniem

Komisija uzskata, ka datu apkopojums par ciešākas partnerība pirmo posmu ir ļoti pozitīvs: 
daudzi Kopienas pasākumi no transversālā un papildinošā skatījuma viedokļa tika veikti 
visattālāko reģionu labā un veicināja šo reģionu ekonomiskā un sociālā stāvokļa uzlabošanos.
Visas trīs ciešākas partnerības asis (pieejamības trūkuma samazināšana, konkurētspējas 
uzlabošana un reģionālā integrēšanās) ir piemērojamas, jo tās atbilst  nomaļāko reģionu 
prioritātēm.

Referents uzskata, ka šis apkopojums ir pārāk labvēlīgs vai arī nepilnīgs. Labvēlīgā apkopojuma 
rezultāts ir pretrunīgāks, un ziņojums diemžēl nesniedz ieskatu par tām grūtībām, ar kurām nākas 
saskarties dažos gadījumos. 

Nobriešanas posms ciešākai partnerībai ar nomaļākajiem reģioniem

Komisija uzskata, ka stratēģijai nomaļāko reģionu labā būtu tomēr jāieiet otrajā, tā sauktajā
nobriešanas, posmā, īpaši attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda (FEDER) un Eiropas 
Attīstības fonda (FED) saskaņošanas darbībām, visattālāko reģionu integrēšanu Eiropas 
pētniecības laukā un vispārējas nozīmes pakalpojumu (SIEG) pielāgošanu vietējā tirgus 
vajadzībām.
Tādējādi tā vēlas, lai katra ass tiktu pastiprināta, pieņemot un īstenojot apmēram trīsdesmit 
papildu pasākumus.
Visgrūtāk īstenojamais pasākums ir orientieru izstrāde, lai novērtētu sekas, kas rodas saistībā ar  
nomaļāko reģionu īpašajām problēmām. 
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Ja visi partneri uzskata, ka jāiegūst to papildizdevumu aprēķināšanas metodoloģija, kas saistīti ar 
attālinātību, referents lūdz Eiropas Parlamentam saglabāt modrību, lai mākslīgi nevājinātu tos 
pasākumus, kas domāti kā labvēlīgi visattālākajiem reģioniem.
Pārāk sistematizēta metodoloģija būtu disproporcionāla un neņemtu vērā katra visattālākā reģiona 
specifiku, kas dažos gadījumos nav salīdzināma ar kontinentālās Eiropas situāciju.
Tādējādi aizvien pieaugošā nozīme, ko piešķir Kopienas politikas un līdzekļu izvērtēšanai, ja tā 
acīmredzami pamatota uz Eiropas fondu labas pārvaldes principu, nevar būt par galveno iemeslu 
Eiropas Savienības darbību pārvērtēšanai nomaļāko reģionu labā.

Šajā sakarā metodoloģijai vienlaicīgi jāatbilst proporcionalitātes principam, un tai nevajadzētu 
radīt liekus statistikas rīkus, kuri, iespējams, būtu pārāk dārgi tādai ierobežotai izmantošanai.

Visattālāko reģionu stratēģijas nākotne

Komisija ierosināja apspriešanos par stratēģijas nākotni, uzsverot četrus momentus: klimata 
izmaiņas, demogrāfisko evolūciju un migrācijas plūsmas pārvaldību, lauksaimniecību un jūras 
politiku.

Sabiedriskās apspriešanas rezultāti veicinās jauna ziņojuma izstrādāšanu par partnerības ar  
nomaļākajiem reģioniem nākotni. Eiropas Parlaments uzņemas atbildību par šo jautājumu un ar 
šo ziņojumu izrāda interesi par tā atspoguļošanu. 
Referents priecājas par Komisijas iniciatīvu, bet Komisija tomēr uzskata, ka izvēlētā tematika 
nesniedz pilnu pārskatu par galveno nomaļāko reģionu problēmu loku, tādējādi iespējami 
mazinot nākotnes stratēģijas nozīmīgumu.

299. panta 2. punkta (turpmākā Lisabonas Līguma 299. un 311.a pants) nozīmīgums, 
tradicionālās lauksaimniecības aizsardzība, strukturālo sektoru, piemēram, cukurniedru-cukura-
ruma un banānu nozares, attīstības pastiprinātais atbalsts, valsts atbalsta jautājumi, dažādotu 
nodokļu sistēmas uzturēšana, pasākumu izvērtēšanas nosacījumi, papildu izdevumu 
kompensēšana, kā arī priekšrocību izcelšana, šķiet, ir referenta pārdomu būtiskākie temati.
Jauna procedūra paredzēta 311.a panta 6. punktā, kas ļautu dažām aizjūras valstīm un teritorijām 
(PTOM) kļūt par visattālākajiem reģioniem pēc Eiropas Padomes lēmuma. Referents vēlas, lai 
Komisija kopā ar ieinteresētajām dalībvalstīm pēc iespējas aktīvāk iesaistās apskatīto izmaiņu 
sagatavošanā, lai šīm kopienām atvieglotu pāreju jaunajā statusā.

Secinājums

Nodrošināt apstākļus nomaļāko reģionu ekonomiskai attīstībai, tādējādi nodrošinot aizjūras 
iedzīvotājiem patiesu labklājību, nostiprināt to uzņēmumu un teritoriju konkurētspēju, pārliecināt 
tās, ka Eiropas nākotne saistās arī ar nomaļāko teritoriju nākotni: tādi ir šī patstāvīgā ziņojuma 
mērķi.

Tādā veidā jānostiprinās domai uzsākt plašas pastāvošo tiesību aktu interpretācijas, piemērojot 
pēc iespējas atbilstošākus līdzekļus konkrētu nomaļāko reģionu problēmu risināšanai, un, ja 
nepieciešams, piemērot atkāpes no tiesību aktiem atbilstoši noteiktā reģiona reālajai situācijai, 
neapdraudot vispārējās Kopienas intereses. 

Pēc iepriekšējo strukturālās izlīdzināšanas posmu pabeigšanas jaunām Eiropas programmām 
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jābūt atvērtām  nomaļāko reģionu ekonomikas dažādošanai, neapmierinoties ar panāktās attīstības 
sasniegumiem, kas lielā mērā gūti, pateicoties Eiropas Savienībai.

Nomaļāko reģionu īpašo priekšrocību izcelšana ir vienīgā stratēģija, kas ir spējīga nodrošināt 
endogēnu un ilgstošu visattālāko reģionu attīstību: runa ir ne vien par uzturēšanu, saglabāšanu, 
aizsardzību, bet arī par piesaistīšanu, izplatīšanu, sadarbību.
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