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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie strategii w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na 
przyszłość
(2008/2010(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji z dnia 12 września 2007 r. zatytułowany „Strategia w 
sprawie regionów najbardziej oddalonych: osiągnięcia i plany na przyszłość” 
(COM(2007)0507) oraz z dnia 12 maja 2004 r. (COM(2004)0343) i z 23 sierpnia 2004 r. 
(COM(2004)0543) zatytułowane „Wzmocnienie partnerstwa z najbardziej oddalonymi 
regionami”,

- uwzględniając art. 299 ust. 2 traktatu WE, który po wejściu w życie traktatu lizbońskiego 
zostanie zastąpiony artykułami 299 i 311 a) dotyczącymi specyfiki regionów najbardziej 
oddalonych, oraz art. 87 ust. 3 lit. a),

- uwzględniając ust. 60 wniosków prezydencji Rady Europejskiej zebranej w Brukseli w dniu 
14 grudnia 2007 r.,

- uwzględniając deklarację końcową XIII Konferencji Prezydentów Regionów Najbardziej 
Oddalonych podpisaną na Maderze w dniu 5 października 2007 r.,

- uwzględniając swoje rezolucje w sprawie regionów najbardziej oddalonych przyjęte w 2001 i 
w 2005 r.,

- uwzględniając art. 45 Regulaminu,

- uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinie Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji 
Transportu i Turystyki oraz Komisji Rybołówstwa (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że cechą charakterystyczną Azorów, Wysp Kanaryjskich, Gwadelupy, 
Gujany, Madery, Martyniki i Reunion są ciągłe, intensywne i kumulujące się utrudnienia, 
takie jak bardzo duże oddalenie od kontynentu europejskiego, położenie wyspiarskie lub 
niedostępność, trudna topografia i klimat oraz niewielkie rozmiary na rynku,

B. mając na uwadze, że Saint-Martin i Saint-Barthélemy, wydzielone z terytorium Gwadelupy 
pod względem administracyjnym i politycznym, zostały wymienione jako nowe regiony 
najbardziej oddalone (RNO) w art. 299 i 311a) traktatu WE zmienionego traktatem 
lizbońskim,

C. mając na uwadze strukturę gospodarki regionów najbardziej oddalonych charakteryzującą się 
ścisłym powiązaniem z rolnictwem, które wraz z usługami (w szczególności turystyką) 
stanowi niezmiernie ważne źródło miejsc pracy w tych regionach, 
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D. mając na uwadze, że bezpośrednie środowisko geograficzne regionów najbardziej oddalonych 
oferuje bardzo ograniczone szanse rynkowe, jednocześnie jednak rynki regionów najbardziej 
oddalonych są niezwykle atrakcyjne dla wszystkich sąsiednich państw trzecich,

E. mając na uwadze, że regiony najbardziej oddalone są całkowicie zależne od środków 
transportu,

F. mając na uwadze, że regiony najbardziej oddalone w ciągu ostatnich trzech lat pozostawały 
pod bezpośrednim wpływem ważnych reform wspólnotowych, takich jak reforma 
perspektywy finansowej, polityki regionalnej na lata 2007-2013, Europejskiego Funduszu 
Rybackiego (FEP), Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW), subwencji państwowych, reformy wspólnej organizacji rynku cukru i bananów 
oraz programów POSEI przeznaczonych na wsparcie rolnictwa i rybołówstwa, a także że 
zmiany te często niosły ze sobą poważne konsekwencje dla tych regionów; 

G. mając na uwadze, że polityczne priorytety Unii Europejskiej, które muszą być spójne z coraz 
bardziej wiążącymi zobowiązaniami międzynarodowymi narzucanymi przez globalizację, w 
szczególności wobec WTO, pozostają czasami w sprzeczności ze środkami specjalnymi
ustanawianymi na rzecz RNO,

H. mając na uwadze znaczne zmniejszenie relatywnego wpływu regionów najbardziej 
oddalonych w Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 12 do 27 państw członkowskich,

I. mając na uwadze, że regiony najbardziej oddalone mają wartościowe położenie dla Europy w 
sercu Karaibów, w sąsiedztwie Wspólnego Rynku Południa (Mercosur), wzdłuż Afryki na 
Oceanie Indyjskim i Atlantyckim, dzięki któremu UE może szczycić się prawem do 
największego obszaru morskiego na świecie obejmującego 25 milionów km2 wyłącznej strefy 
ekonomicznej bogatej we wszelkiego rodzaju zasoby naturalne,

Bilans wzmocnienia partnerstwa z najbardziej oddalonymi regionami

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja trzy lata po opublikowaniu tak ambitnych 
dokumentów politycznych jak komunikaty dotyczące „wzmocnienia partnerstwa z najbardziej 
oddalonymi regionami” przedstawia nowy komunikat na ten temat;

2. ze względu na zakres omawianej tematyki i złożoność danych strategii politycznych zwraca 
się o utrzymanie w ramach Komisji działu ds. regionów najbardziej oddalonych i o znaczne 
zwiększenie liczby personelu tego działu w celu zagwarantowania mu środków niezbędnych 
do kontynuowania zadań;

3. zauważa, że komunikat zawiera nadzwyczaj pozytywny bilans działań Komisji, mimo że 
liczba działań, którymi szczyci się Komisja, odpowiada jedynie w części potrzebom regionów 
najbardziej oddalonych (w szczególności w dziedzinie transportu i dostępności, badań, 
rybołówstwa albo współpracy regionalnej), ponadto w komunikacie nie pojawia się żadna
wzmianka o napotykanych trudnościach oraz wysiłkach podjętych przez regiony najbardziej 
oddalone, np. związanych z odnowieniem przepisów dotyczących subwencji państwowych;

4. stwierdza, że interwencje funduszy strukturalnych nadal w dużym stopniu wspierają rozwój 
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regionów najbardziej oddalonych; pragnie jednak, aby polityka spójności była lepiej 
skoordynowana z innymi obszarami polityki wspólnotowej w celu zwiększenia efektów 
synergii; wzywa Komisję do większej elastyczności i do lepszego dostosowywania się do 
sytuacji regionów najbardziej oddalonych;

5. przyjmuje do wiadomości zadowalające wyniki uzyskane w ramach programów POSEI 
(rolnictwo i rybołówstwo) oraz w odniesieniu do sektorów trzciny cukrowej, rumu i 
bananów; pragnie rzeczywistego uwzględnienia konsekwencji finansowych, które mogłyby 
wynikać dla tych rolniczych sektorów z toczących się międzynarodowych negocjacji i działań 
podejmowanych w ramach WTO; z uwagą przygląda się kwestii zbliżającego się 
śródokresowego przeglądu programów POSEI i oceny zróżnicowanych systemów 
podatkowych;

Faza dojrzewania wzmocnienia partnerstwa z najbardziej oddalonymi regionami

6. ubolewa, że propozycje wysunięte przez Komisję w ramach fazy dojrzewania dotyczą 
głównie środków już istniejących lub właśnie finalizowanych (TEN-T, TEN-E, 7 Program 
Ramowy, Program ramowy na rzecz innowacji i konkurencyjności lub polityki regionalnej); 
oczekuje wyjaśnień w sprawie konkretnych i operacyjnych środków oferowanych regionom 
najbardziej oddalonym w celu wykorzystania tych możliwości;

7. wyraża zaniepokojenie faktem, że Komisja przykłada nieprzerwanie rosnącą wagę do 
narzędzi oceny strategii politycznych i instrumentów wspólnotowych na rzecz regionów 
najbardziej oddalonych oraz do oceny skutków ilościowych utrudnień w tych regionach w 
celu opracowania metody rekompensat za dodatkowe koszty związane ze specyfiką regionów 
najbardziej oddalonych;

8. życzy sobie, by ta tendencja, polegająca na braniu pod uwagę coraz bardziej arytmetycznych 
uzasadnień w odniesieniu do środków, nie stanowiła pretekstu do kwestionowania części 
polityki UE w odniesieniu do regionów najbardziej oddalonych lub do zniechęcania 
podmiotów instytucjonalnych i gospodarczych regionów najbardziej oddalonych przez 
stawianie im wymogów zbyt trudnych do spełnienia;

9. ubolewa, że DG ds. Handlu najpierw nie była zainteresowana wzięciem pod uwagę specyfiki 
regionów najbardziej oddalonych podczas negocjowania UPG i wzywa Komisję do dalszego 
poszukiwania kompromisu uwzględniającego interesy danych regionów najbardziej 
oddalonych w ramach ostatecznych umów, które zostaną zawarte z krajami AKP;

10. życzy sobie, aby Komisja dostarczyła dowodów na swój rzeczywisty zamiar promowania 
integracji regionalnej regionów najbardziej oddalonych, by potwierdzić „plan działania na 
rzecz szerszego sąsiedztwa”, który zapowiedziała w 2004 r;

11. wyraża zaniepokojenie z powodu niektórych środków zaproponowanych przez Komisję w 
dziedzinie transportu, w szczególności z powodu oceny specyficznych potrzeb lub 
uwzględniania ekologicznych efektów zewnętrznych; ponownie potwierdza konieczność 
odmiennego traktowania w tej kwestii regionów najbardziej oddalonych, przede wszystkim w 
odniesieniu do włączenia lotnictwa cywilnego do wspólnotowego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji (ETS), by nie kwestionować wysiłków podjętych w celu 
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zrekompensowania ich słabej dostępności;

12. uważa, że interwencje wspólnotowe powinny przyspieszać podejmowanie inicjatyw, aby w 
regionach najbardziej oddalonych rozwijać centra doskonałości w oparciu o sektory, które 
wykorzystują swoje atuty i swój know-how, takie jak zarządzenie odpadami, energia 
odnawialna, mobilność studentów, badania w dziedzinie klimatu lub zarządzanie sytuacjami 
kryzysowymi;

Debata nad przyszłością strategii Unii Europejskiej w sprawie regionów najbardziej 
oddalonych

13. gratuluje Komisji inicjatywy wszczęcia debaty nad przyszłością strategii na rzecz regionów 
najbardziej oddalonych w formie konsultacji społecznych, których wyniki przyczynią się do 
opracowania nowego wniosku przed 2009 r.;

14. nalega jednak, aby debata nie ograniczała się jedynie do wspomnianych wyzwań (zmiany 
klimatyczne, rozwój demograficzny i zarządzanie przepływami migracyjnymi, rolnictwo oraz 
polityka morska), nawet jeżeli są to oczywiście kluczowe zagadnienia;

15. wzywa do wpisania brzmienia art. 299 ust. 2 traktatu WE (później artykułów 299 i 311 a)), 
będącego podstawą polityki Unii Europejskiej na rzecz regionów najbardziej oddalonych oraz 
podstawą podejścia przyjmowanego w odniesieniu do tych regionów przez służby Komisji, 
był ujęty w porządku dziennym debat w celu nadania im znaczenia prawnego, 
instytucjonalnego i politycznego, na którą zasługują;

16. zwraca się do Komisji, aby wspierała państwa członkowskie, które rozważałyby 
wprowadzenie „klauzuli pomostowej” art. 311 a) ust. 6;

17. wzywa, aby wsparcie wspólnotowe na rzecz rolnictwa regionów najbardziej oddalonych, na 
które kładziony jest mniejszy nacisk niż w przypadku innych zagadnień, było przedmiotem 
szerokiej debaty odnoszącej się do określenia rzeczywistych wyzwań, konieczności przemian 
prowadzących ku samowystarczalności lokalnej, znaczenia aspektów środowiskowych i 
uwzględniania wpływu otwarcia handlu, które wprowadzają UPG;

18. wzywa, aby kwestie dotyczące przyszłego finansowania ze środków Wspólnoty strategii Unii 
Europejskiej na rzecz regionów najbardziej oddalonych oraz rekompensat za utrudnienia 
związane ze specyfiką regionów najbardziej oddalonych nie były pomijane;

19. zaleca, aby środki pozwalające przezwyciężyć niewielki rozmiar rynków lokalnych, coraz 
bardziej otwarte otoczenie konkurencyjne, trudny dostęp do zbytu na europejskim rynku 
kontynentalnym oraz w jej odpowiednich strefach geograficznych były również 
priorytetowym zagadnieniem rozważań, jak również rzeczywisty udział regionów najbardziej 
oddalonych w europejskiej polityce w dziedzinie innowacji i przeciwdziałania dysproporcji w 
zakresie dostępu do technologii cyfrowych;

20. uważa, że wykorzystywanie szczególnych atutów regionów najbardziej oddalonych, 
zwłaszcza atutu bycia najbardziej wysuniętą placówką UE poza kontynentem europejskim, 
stanowi najlepszą strategię w celu zapewnienia endogenicznego i trwałego rozwoju tych 
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regionów.

°

° °

21. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, 
Komitetowi Regionów, Komitetowi Społeczno-Ekonomicznemu, władzom krajowym, 
regionalnym i lokalnym regionów najbardziej oddalonych oraz urzędującemu 
przewodniczącemu Konferencji Prezydentów Regionów Najbardziej Oddalonych.
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UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Stopniowe i opóźnione prawne uznanie najbardziej oddalonych regionów Unii Europejskiej 
(RNO) zostało zapisane w art. 299 ust. 2 traktatu WE.

Polityka UE dotycząca Azorów, Wysp Kanaryjskich, Gwadelupy, Gujany, Madery, Martyniki i 
Reunion może ze względu na liczne cechy szczególne tych obszarów zostać dostosowana w celu 
promowania ich integracji z obszarem europejskim.
W artykułach 299 i 311 a) traktatu lizbońskiego, które zastąpią art. 299 ust. 2, dodano do tej listy
wyspy Saint-Martin i Saint-Barthélemy, które zostały administracyjnie i polityczne wydzielone z 
terytorium Gwadelupy. Te dwie wspólnoty terytorialne staną się w związku z tym tego nowymi 
regionami najbardziej oddalonymi.
Problematyka regionów najbardziej oddalonych wykracza jednakże ponad ich zacofanie 
gospodarcze, społeczne i terytorialne. Stanowi również wyzwanie polityczne, ponieważ w 
niektórych przypadkach regiony te w sposób zamierzony dokonywały wyboru czyniącego z nich 
integralną część UE i ich nie można zawieść ich nadziei, ponieważ nadają one Unii Europejskiej 
wymiar światowy i stanowią najbardziej wysunięte placówki Unii i punkty kontaktu z innymi 
wielkimi obszarami gospodarczymi.
Celem niniejszego komunikatu Komisji jest sporządzenie pierwszego bilansu „wzmocnienia 
partnerstwa z najbardziej oddalonymi regionami” zainicjowanego w 2004 r., dopracowanie 
działań, które zostały dotąd przeprowadzone w drugiej fazie projektu, tj. w tzw. fazie 
dojrzewania, oraz przygotowanie debaty nad przyszłością tej strategii.

Bilans wzmocnienia partnerstwa z najbardziej oddalonymi regionami

Komisja uważa, że bilans pierwszej fazy „wzmocnienia partnerstwa” jest bardzo pozytywny. 
przyjęto wiele przekrojowych i dodatkowych środków wspólnotowych na rzecz regionów 
najbardziej oddalonych, co wpłynęło na poprawę sytuacji gospodarczej i społecznej tych 
regionów.

Aktualne pozostają trzy główne elementy „wzmocnienia partnerstwa” (poprawa dostępności, 
wzmocnienie konkurencyjności i poprawa integracji regionalnej), ponieważ stanowią właściwą 
odpowiedź na priorytety regionów najbardziej oddalonych.
Sprawozdawczyni uważa, że przedstawiony bilans wypada nazbyt korzystnie, przynajmniej w 
części. Mimo szczytnych zamiarów uzyskany wynik jest bardziej zróżnicowany i niestety w 
komunikacie nie ma nigdzie mowy o trudnościach, które napotkano w terenie w niektórych 
sektorach.

Faza dojrzewania wzmocnienia partnerstwa z najbardziej oddalonymi regionami

Komisja uważa, że strategia na rzecz regionów najbardziej oddalonych musi teraz przejść w 
drugą fazę, tzw. fazę dojrzewania, w szczególności w zakresie wysiłków mających na celu 
skoordynowanie EFRR i EFR, integracji regionów najbardziej oddalonych z Europejską 
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Przestrzenią Badawczą i zaadaptowania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
do potrzeb lokalnych rynków.

Komisja chciałby w związku z tym umocnić każdą pozycję strategii przyjmując lub 
przeprowadzając ok. 30 środków dodatkowych.

Najbardziej wrażliwym z tych środków jest sporządzenie wytycznych do oszacowania 
wymiernych efektów szczególnych trudności regionów najbardziej oddalonych. 

Mimo że wszyscy partnerzy uznają konieczność przyjęcia metody ilościowego oszacowywania 
dodatkowych kosztów wynikających z najbardziej oddalonego położenia, sprawozdawczyni 
wzywa Parlament Europejski do zachowania czujności w tej kwestii, aby środek, który uznaje się 
za środek przynoszący korzyść regionom najbardziej oddalonym, nie był w sposób sztuczny 
osłabiany.
Metoda zbyt systematyczna byłaby nieproporcjonalna i nie uwzględniałaby szczególnych cech 
poszczególnych regionów najbardziej oddalonych, dla których w niektórych przypadkach nie ma 
odpowiedników na kontynencie europejskim.

Podobnie, nieustannie rosnące znaczenie przypisywane ocenie polityki wspólnotowej i 
instrumentów wspólnotowych, nawet jeżeli opiera się ona na uznanej zasadzie należytego 
zarządzania środkami funduszy europejskich, nie może prowadzić do szerokiego kwestionowania 
działań wspólnotowych na rzecz jej regionów najbardziej oddalonych.

Metoda ta musi być również zgodna z zasadą proporcjonalności i nie może tworzyć zbędnych 
narzędzi statystycznych, które mogłyby okazać się bardzo kosztowne i przynosić ograniczone 
korzyści.

Przyszłość strategii w sprawie regionów najbardziej oddalonych

Komisja rozpoczęła debatę nad przyszłością strategii kładąc nacisk na cztery wyzwania: zmiany 
klimatyczne, rozwój demograficzny i zarządzanie przepływami migracyjnymi, rolnictwo oraz 
politykę morską UE.
Wyniki konsultacji publicznej pomogą w opracowaniu nowego komunikatu na temat przyszłości 
partnerstwa z najbardziej oddalonymi regionami. Parlament Europejski wywiązuje się ze swoich 
zobowiązań w tym zakresie, a niniejsze sprawozdanie stanowi wyraz jego zainteresowania tą 
debatą.
Sprawozdawczyni przyjmuje z zadowoleniem inicjatywę Komisji, uważa jednocześnie, że 
wybrane tematy nie obejmują wszystkich ważnych kwestii dotyczących regionów najbardziej 
oddalonych, w rezultacie czego wpływ przyszłej strategii może być ograniczony.

Zdaniem sprawozdawczymi niektóre zagadnienia wymagają rozważenia, są to między innymi 
treść artykułu 299 ust. 2 (w przyszłości art. 299 i art. 311 a) traktatu lizbońskiego), zachowanie 
tradycyjnego rolnictwa, zwiększone wsparcie rozwoju kluczowych sektorów, takich jak sektor 
trzciny cukrowej, rumu i bananów, kwestia subwencji państwowych, utrzymanie zróżnicowanych 
systemów podatkowych, kryteria weryfikacji podjętych środków, rekompensata za dodatkowe 
koszty oraz wykorzystywanie atutów.

Artykuł 311 a) ust. 6 przewiduje nowy przepis, na podstawie którego niektóre kraje i terytoria 
zamorskie mogą na mocy decyzji Rady Europejskiej stać się regionem najbardziej oddalonym. 
Sprawozdawczyni pragnęłaby, aby Komisja wraz z zainteresowanymi państwami członkowskimi 
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dołożyła starań do możliwie jak wcześniejszego przygotowania planowanych zmian w celu 
ułatwienia tym wspólnotom terytorialnym przejścia do nowego statusu.

Wnioski

Celem niniejszego sprawozdania z inicjatywy własnej jest zapewnienie warunków dla rozwoju 
gospodarczego regionów najbardziej oddalonych i zagwarantowanie tym samym ludności na 
terytoriach zamorskich prawdziwego dobrobytu, wzmocnienie konkurencyjności ich 
przedsiębiorstw i ich regionów oraz przekonanie, że terytoria oddalone Unii są również częścią 
przyszłości Europy.

Należy położyć nacisk na koncepcję dopuszczania jak najszerszego stosowania obowiązujących 
zasad poprzez wykorzystanie najodpowiedniejszych instrumentów do rozwiązania konkretnych 
problemów regionów najbardziej oddalonych i, jeżeli to konieczne, również poprzez 
wykorzystanie odstępstw dostosowanych do aktualnej danej sytuacji regionalnej bez narażania 
ogólnego interesu wspólnoty.
Po zakończeniu faz poświęconych procesowi eliminowania opóźnień strukturalnych nowa 
generacja europejskich programów musi utorować drogę do niezbędnego zróżnicowania 
gospodarek najbardziej oddalonych regionów i nie może poprzestać na podtrzymywaniu poziomu 
rozwoju osiągniętego w dużej mierze dzięki UE.
Wykorzystywanie szczególnych atutów regionów najbardziej oddalonych jest jedyną właściwą 
strategią zapewniającą endogeniczny i trwały rozwój tych regionów: nie chodzi jedynie o 
podtrzymywanie, zachowywanie i ochronę, lecz o przyciąganie, tworzenie atrakcyjności i o 
współpracę.
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