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1. Úvod

Úloha politiky soudržnosti v Evropské unii (EU) spočívá v podpoře snižování rozdílů 
v úrovni vývoje jednotlivých regionů a odstranění zaostalosti nejvíce znevýhodněných 
regionů. Za účelem podpory celkového harmonického vývoje EU je podle článku 174 
Smlouvy o fungování EU potřeba přijmout opatření vedoucí k posilování hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti EU. V této souvislosti Smlouva předpokládá, že hospodářské 
politiky, včetně evropských politik v oblasti vnitřního trhu, budou prováděny tak, aby 
směřovaly k dosažení cílů soudržnosti, a že EU bude podporovat svou činnost v oblasti 
hospodářské, sociální a územní soudržnosti prostřednictvím strukturálních fondů.

Článek 174 SFEU připomíná, že některým oblastem má být věnována zvláštní pozornost, 
konkrétně oblastem postiženým průmyslovými přeměnami a regionům, které jsou závažně 
a trvale znevýhodněny přírodními nebo demografickými podmínkami, jako jsou například 
nejsevernější regiony s velmi nízkou hustotou obyvatelstva a ostrovní, přeshraniční a horské 
regiony.

Jak je však uvedeno v článcích 349 a 355 SFEU, nejvzdálenější regiony tvoří specifickou 
skupinu, která má zvláštní právní status. Článek 349 výslovně popisuje specifickou povahu 
problémů, s nimiž se nevzdálenější regiony potýkají, a zdůrazňuje proto, že ve strategiích EU 
je potřeba diferencovaného zacházení s ohledem na jejich situaci. 

Strukturální sociální a hospodářská situace nejvzdálenějších regionů EU je specifická 
vzhledem k jejich odlehlosti, ostrovní povaze, malé rozloze, složitému povrchu a podnebí a 
hospodářské závislosti na malém množství produktů. Neměnnost a spolupůsobení těchto 
faktorů vážným způsobem ohrožuje jejich rozvoj a opravňuje k přijetí konkrétních opatření 
s cílem vyrovnat se s těmito problémy. EU tedy může přijmout zvláštní opatření v oblasti 
vnitřního trhu a společných politik, které se týkají například celní a obchodní politiky, daňové 
politiky, svobodných pásem, zemědělské politiky a politiky rybolovu, podmínek pro 
zásobování surovinami a základním spotřebním zbožím, státních podpor a podmínek přístupu 
ke strukturálním fondům a horizontálním programům Unie. 

Nejvzdálenější regiony mají ve Smlouvě zvláštní status, který umožňuje diferencované 
zacházení při stanovování podmínek pro uplatňování Smluv s cílem přijmout politiky a 
provádět zvláštní opatření.
Potřeba diferencovaného zacházení v rámci přístupu EU k nejvzdálenějším regionům v oblasti 
politiky soudržnosti má právní základ v článku 349 SFEU, který dovoluje odchylky od 
všeobecných podmínek politiky soudržnosti a podmínek provádění evropských politik.  

2. Souvislosti 

Lisabonská smlouva potvrzuje status nejvzdálenějších regionů uvedený v článku 349 a 355 
SFEU. Kromě jiného v čl. 107 odst. 3 Smlouvy o fungování EU výslovně uznává možnost 
státních podpor pro nejvzdálenější regiony. Tyto zmínky jsou důležité, protože posilují 
potřebu použít v těchto regionech specifická opatření, která nejsou založena na čistě 
ekonomických úvahách. Je však potřeba na tom nadále pracovat, zejména prostřednictvím 
politiky soudržnosti, a přispívat tak ke snížení ekonomických rozdílů nejvzdálenějších 
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regionů a zvýšení jejich hospodářského růstu. Regionální rozměr politiky soudržnosti 
zmíněný v článku 174 SFEU, připomínající příspěvek zprávy, kterou vypracoval pan Barca1, 
musí být vyjádřen vhodnějším způsobem. Po vstupu nové Smlouvy o EU v platnost byla 
posílena zásada subsidiarity a zvýšena účast vnitrostátních a regionálních parlamentů 
v evropském rozhodovacím procesu.

Co se týče dalšího období 2014–2020, Evropská Komise předložila dne 29. června návrh 
následujícího víceletého finančního rámce 2014–20202.  I přes dosažený úspěch v souvislosti 
s uznáním statusu nejvzdálenějších regionů EU ve Smlouvách EU není pro tuto skupinu 
regionů plánován žádný konkrétní rámec. 

Pokles prostředků zvlášť vyhrazených pro nejvzdálenější a řídce osídlené regiony na pouhých 
926 milionů EUR na další období podstatně snižuje podporu získanou těmito regiony 
v porovnání s nynějším programovým obdobím, kdy jim byla poskytnuta podpora ve výši 976 
milionů EUR (35 EUR na hlavu a rok).

Pokud jde o finanční nařízení politiky soudržnosti pro další období, návrhy Komise z 6. října 
předpokládají pro nejvzdálenější regiony některá zvláštní opatření 3. Lze však pochybovat o 
tom, že ke splnění potřeb nejvzdálenějších regionů budou stačit pouze tyto návrhy, zejména 
v době, kdy se tyto regiony v rámci své hospodářské činnosti potýkají s hospodářskou krizí a 
rizikem liberalizace obchodu. Celou situaci navíc zhoršují přísná úsporná opatření, která 
snižují možnosti vnitrostátních vlád pomoci těmto regionům, protože i vlády jsou závislé na 
vnější pomoci, konkrétně na pomoci z EU. I když míra spolufinancování může dosáhnout 
85 %, je pro cíl územní spolupráce omezena na 75 % a v rámci projektů financovaných 
zvláštními dodatečnými prostředky pro nejvzdálenější a řídce osídlené regiony na 50 %. 
Navíc je právě na nejvzdálenější regiony kladen zvláštní požadavek, aby alespoň 50 % z celé 
částky získané v rámci této pomoci bylo věnováno na opatření přispívající k diverzifikaci a 
modernizaci jejich hospodářství. 

Pozornost začala být věnována důležitosti začlenění těchto regionů do jejich zeměpisných 
oblastí. Na programy spolupráce týkající se nejvzdálenějších regionů bude věnováno nejméně 
150 % podpory z EFRR získané v tomto období a 50 milionů EUR z prostředků 
meziregionální spolupráce bude vyčleněno na spolupráci nejvzdálenějších regionů.

S ohledem na nedávné návrhy a se zaměřením na obnovenou strategii EU pro nejvzdálenější 
regiony, kterou má na žádost Rady pro obecné záležitosti z června 2010 předložit Komise v 
roce 2012, je cílem zprávy z vlastního podnětu o úloze politiky soudržnosti v nejvzdálenějších 
regionech EU v souvislosti se strategií EU 2020 přispět k odhalení hlavních problémů, 
kterými je potřeba se zabývat v rámci plánování výsledků nejvzdálenějších regionů při plnění 
cílů strategie EU 2020, a to inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění.

3. Co je v sázce

                                               
1 KOM(2008)616 v konečném znění, 6. 10. 2008.
2 KOM(2011)500 v konečném znění.
3 KOM(2011) 615 v konečném znění, KOM(2011) 614/3 a KOM(2011) 611 v konečném znění.
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To, co je v případě nejvzdálenějších regionů v sázce, lze shrnout v následujících prioritách, 
které je třeba sledovat: diferencované a společné zacházení, které náležitě zohledňuje jejich 
specifika v rámci politik EU, se zvláštním důrazem na politiku soudržnosti jako hlavní faktor 
přinášející malým ekonomikám těchto regionů pákový efekt, přizpůsobení evropských politik 
a lepší začlenění nejvzdálenějších regionů do vnitřního trhu i do jejich zeměpisných oblastí.

3.1. Diferencované a společné zacházení s nejvzdálenějšími regiony EU

Prosazovat diferencované a společné zacházení s nejvzdálenějšími regiony EU je jednou 
ze stěžejních záležitostí týkajících se těchto oblastí. Diferencované zacházení vyplývající ze 
Smlouvy umožňuje použít zvláštní opatření týkající se cílů hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a vyžaduje neustálou zvláštní pozornost ze strany EU. Provádění strategie EU 
2020 musí být přizpůsobeno specifické situaci nejvzdálenějších regionů. Jelikož situace těchto 
regionů je v rámci EU zcela ojedinělá, je třeba s nimi zacházet jinak, způsobem 
odpovídajícím právě jejich situaci. 

Tato „diferencovanost“ neznamená jen věnovat zvláštní pozornost překážkám, jimž tyto 
regiony čelí, ale i snažit se prostřednictvím strukturálních fondů nebo dodatečných prostředků 
kompenzovat důsledky vyplývající z jejich odlehlosti. Znamená také, že je potřeba použít 
strategii, která je těmto regionům přizpůsobena a zahrnuje model rozvoje schopný využívat 
jejich výhod1 týkajících se jejich konkurenceschopnosti, potenciálu růstu a vytváření 
pracovních míst.  Pokud se má rozvíjet strategie EU 2020 s přihlédnutím k regionální 
rozmanitosti, je třeba přijmout opatření, aby bylo dosaženo jejích cílů. Toto úsilí připomíná 
společné zacházení s touto skupinou regionů s ohledem na jejich společný status ve Smlouvě 
a potřebu konkrétních opatření přizpůsobených jejich vlastní situaci.

3.2. Provádění evropských politik přizpůsobené nejvzdálenějším regionům EU

Smlouva výslovně dovoluje možnost přizpůsobit politiky EU v nejvzdálenějších regionech 
Unie. V řešení problémů vyplývajících z obtíží spojených se závislostí na malém množství 
produktů, a to v oblasti zemědělství a rybolovu, se jako úspěšná prozatím jeví konkrétní 
opatření prováděná v rámci programu POSEI. Je potřeba se nad tím zamyslet a zhodnotit, zda 
by bylo možné zavést další programy tohoto druhu, které by podnítily další rozvoj odvětví s 
potenciálem, jako je energetika a obnovitelné zdroje energie, což zdůrazňuje také zpráva o 
nejvzdálenějších regionech Pedra Solbese2. 

Dále je potřeba, aby byla priorita přiřazená ve strategii EU 2020 inovacím a výzkumu 
doplněna příslušnými opatřeními na podporu této strategie v nejvzdálenějších regionech, a to 
prostřednictvím sítí umožňujících výměnu poznatků a zkušeností. Nejvzdálenější regiony 
nejsou v důsledku špatné dostupnosti dostatečně propojeny, a proto je nutné věnovat zvláštní 
pozornost odvětví dopravy a telekomunikací. Evropské politiky je nutné přizpůsobit i v 
dalších odvětvích, jako je cestovní ruch, cla, daňová politika, svobodná pásma a obchodní 

                                               
1 KOM(2008)642 v konečném znění, 17. 10. 2008.
2 „Europe's ORs and the single market: The EU's influence in the world“ (Nejvzdálenější regiony Evropy a 
jednotný trh: Vliv EU ve světě), zpráva pro komisaře Barniera, kterou předložil Pedro Solbes Mira, 12. 10. 2011.
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politiky. Nejvzdálenější regiony mohou lépe splnit cíle hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti a dosáhnout lepšího začlenění do vnitřního trhu EU pouze na základě zvláštního 
rámce politik EU.

3.3. Lepší začlenění nejvzdálenějších regionů do EU a jejich zeměpisných oblastí 
Cíl lepšího začlenění nejvzdálenějších regionů v EU vyzývá k účinnější správě za účasti 
zainteresovaných subjektů na všech úrovních, tedy na evropské, vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni. Víceúrovňová správa znamená posílené partnerství a potřebu soudržného 
provádění politik EU v nejvzdálenějších regionech. Je to nezbytné pro diferencované a 
společné zacházení s nejvzdálenějšími regiony a přispěje to k dosažení trvalého dialogu mezi 
těmito regiony a EU. Důležitá je také skutečnost, že Smlouva zavádí „překlenovací klauzuli“, 
která umožňuje dalším územím, a to nejvzdálenějším zámořským územím, zvolit si status, 
který lépe odpovídá jejich situaci. Protože tato území mohou požádat o zařazení mezi 
nejvzdálenější regiony a využívat výhod tohoto statusu, mohou v této souvislosti nynější 
nejvzdálenější regiony hrát rozhodující roli při získávání nových členů a podpoře jejich 
statusu. 

Cílem nadále zůstává úplné začlenění nejvzdálenějších regionů do jednotného trhu i jejich 
příslušných zeměpisných oblastí. Hlavními záležitostmi, kterými je třeba se zabývat, je 
územní a digitální propojení těchto regionů. Proto je nutné přijmout správná opatření s cílem 
umožnit nejvzdálenějším regionům, aby mohly lépe využívat výhod jednotného trhu a rozvíjet 
své regionální začlenění v rámci soudržné politiky sousedství.

Nejvzdálenější regiony se nacházejí v zeměpisných oblastech daleko od pevniny, a 
představují proto aktivní hranice Evropy a mají i geopolitický rozměr. V rámci programů v 
oblasti územní spolupráce je proto potřeba věnovat zvláštní pozornost vztahům se třetími 
zeměmi a se zeměmi s privilegovanými kulturními a historickými vztahy. 

Jak ve své zprávě uvádí Pedro Solbes, „…EU musí obnovit svůj pakt o začlenění a naplnit 
článek 349 SFEU, a to nejen přetvářením odvětvových politik, ale také posílením jejich 
správy a srozumitelnosti činností týkajících se nejvzdálenějších regionů. Důraz musí být 
kladen také na vnější rozměr jednotného trhu, a to začleněním překážek nejvzdálenějších 
regionů do evropských obchodních politik, a dále je potřeba plně využít výhod rozvoje 
politiky sousedství zaměřené na vznik řádných integrovaných regionálních trhů.“

4. Závěr

V posledním memorandu týkajícím se nejvzdálenějších regionů1 je uvedeno, že zásady 
stanovené v Cayenne v roce 1999 nadále představují hlavní opěrné body činnosti EU 
související s nejvzdálenějšími regiony.  Podle těchto zásad, jimiž jsou zásada rovnosti 
příležitostí, zásada hodnoty potenciálu, zásada soudržnosti evropských politik a zásada 
partnerství, musí činnost EU zajistit podmínky pro to, aby byl potenciál nejvzdálenějších 
regionů transformován prostřednictvím konkrétních opatření v reálné faktory hospodářského 

                                               
1 Memorandum on a Renewed Vision for a European Strategy on Outermost Regions (Memorandum o obnovené 
vizi evropské strategie pro nejvzdálenější regiony), Las Palmas, květen 2010



PE475.857v01-00 6/6 DT\882381CS.doc

CS

růstu.

Plán, který byl v této souvislosti vypracován, odpovídá pokynům, které jsou jádrem 
požadavků nejvzdálenějších regionů EU. Tento plán bude „základním stavebním kamenem“ 
zprávy z vlastního podnětu, jejímž přínosem by podle očekávání měl být návrh vyváženější 
reakce politiky soudržnosti na výzvy dotýkající se nejvzdálenějších regionů v rámci strategie 
EU 2020.


