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1. Wstęp

Rolą polityki spójności w Unii Europejskiej (UE) jest przyczynienie się do zmniejszenia 
dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz zacofania regionów najmniej 
uprzywilejowanych. Zgodnie z art. 174 TFUE w celu wspierania harmonijnego rozwoju całej 
UE przyjmuje się działania służące wzmocnieniu spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej. W tym kontekście Traktat przewiduje, że politykę gospodarczą, w tym 
europejską politykę rynku wewnętrznego, prowadzi się tak, aby osiągnąć cele dotyczące 
spójności, a UE wspiera działania w dziedzinie spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej za pośrednictwem funduszy strukturalnych.

W art. 174 TFUE przypomina się, że niektórym obszarom poświęca się szczególną uwagę, 
zwłaszcza obszarom podlegającym przemianom przemysłowym i regionom, które cierpią na 
skutek poważnych i trwałych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub 
demograficznych, takim jak najbardziej na północ wysunięte regiony o bardzo niskiej gęstości 
zaludnienia oraz regiony wyspiarskie, transgraniczne i górskie.

Niemniej, jak wskazują art. 349 i 355 TFUE, regiony najbardziej oddalone (RNO) stanowią 
swoistą grupę o szczególnym statusie prawnym. W art. 349 bezpośrednio przedstawia się 
swoisty charakter problemów występujących w RNO, a co za tym idzie – podkreśla się 
konieczność zastosowania odmiennego podejścia do ich sytuacji w strategiach UE. 

RNO UE charakteryzują się specyficzną strukturalną sytuacją społeczną i gospodarczą z 
uwagi na ich oddalenie, charakter wyspiarski, niewielkie rozmiary, trudną topografię i klimat 
oraz zależność gospodarczą od niewielkiej liczby produktów. Trwałość i łączne 
występowanie tych czynników poważnie szkodzą rozwojowi RNO oraz uzasadniają przyjęcie 
szczególnych środków zaradczych wobec tych ograniczeń. UE może zatem przyjmować 
specyficzne środki, w tym w ramach polityki rynku wewnętrznego i wspólnej polityki, które 
dotyczą szczególnych obszarów, takich jak: polityka celna i handlowa, polityka budżetowa, 
strefy wolnocłowe, polityka w dziedzinach rolnictwa i rybołówstwa, warunki zaopatrzenia w 
surowce i dobra konsumpcyjne pierwszej potrzeby, pomoc państwa oraz warunki dostępu do 
funduszy strukturalnych i programów horyzontalnych Unii. 

Traktat nadaje RNO odrębny status, umożliwiając zastosowanie odmiennego podejścia przy 
określeniu warunków stosowania Traktatów, dostosowanie polityki i wdrożenie 
specyficznych środków.

Konieczność zastosowania przez UE odmiennego podejścia do RNO w ramach polityki 
spójności ma podstawę prawną w art. 349 TFUE, który zezwala na odstępstwo od ogólnych 
warunków polityki spójności i warunków realizacji europejskiej polityki. 

2. Kontekst 

Traktat z Lizbony potwierdził status RNO w art. 349 i 355 TFUE. Ponadto w art. 107 ust. 3 
TFUE bezpośrednio uznał możliwość przyznawania RNO pomocy państwa. Odniesienia te są 
istotne, ponieważ uwydatniają konieczność zastosowania w tych regionach specyficznych 
rozwiązań, niezależnie od czysto ekonomicznych rozważań. Niemniej wiele działań wciąż 
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pozostaje do podjęcia, zwłaszcza w ramach polityki spójności, aby przyczynić się do 
zmniejszenia dysproporcji gospodarczych i zwiększenia wzrostu w RNO. Wymiar regionalny 
polityki spójności zapisany w art. 174 TFUE, nawiązujący do wkładu wniesionego przez 
sprawozdanie Barki1, należy urzeczywistnić efektywniej. Ponadto po wejściu w życie nowego 
TUE wzmocniono zasadę pomocniczości, zwiększając uczestnictwo parlamentów 
narodowych i regionalnych w europejskim procesie decyzyjnym.

Odnośnie do nadchodzącego okresu 2014–2020 Komisja Europejska przedstawiła w dniu 
29 czerwca wniosek dotyczący kolejnych WRF na lata 2014–20202. Choć w Traktatach UE 
uznano status RNO UE, dla tej grupy regionów nie przewiduje się żadnych specyficznych 
ram. 

Ponadto ograniczenie dodatkowych środków finansowych dla RNO i słabo zaludnionych 
regionów do zaledwie 926 milionów euro w nadchodzącym okresie oznacza znaczne 
zmniejszenie pomocy dla RNO w porównaniu z obecnym okresem programowania, w którym 
przyznano im 976 milionów euro (35 euro na mieszkańca rocznie).

W odniesieniu do zasad finansowania polityki spójności w nadchodzącym okresie wnioski 
Komisji z dnia 6 października przewidują specyficzne środki dotyczące RNO3. Niemniej 
wątpliwe jest, żeby takie wnioski wystarczyły do zaspokojenia potrzeb tych regionów, 
zwłaszcza w chwili, gdy ich działalność gospodarczą mogą utrudnić kryzys gospodarczy i 
liberalizacja handlu. Sytuację pogarszają również surowe programy cięć, które obniżają 
zdolność rządów krajowych do wsparcia regionów, ponieważ rządy te także są zależne od 
pomocy zewnętrznej, w szczególności ze strony UE. Nawet jeżeli poziom współfinansowania 
może osiągnąć 85%, ograniczony jest on do 75% w przypadku celu dotyczącego współpracy 
terytorialnej oraz 50% w przedsięwzięciach finansowanych z dodatkowych specyficznych 
środków finansowych dla RNO i słabo zaludnionych regionów. Ponadto RNO jako jedyne 
podlegają specyficznemu wymogowi, zgodnie z którym co najmniej 50% łącznej kwoty 
otrzymanej w ramach tego przydziału przeznacza się na działania przyczyniające się do 
zróżnicowania i unowocześnienia gospodarki. 

Większą uwagę zaczęto zwracać na znaczenie integracji tych regionów na ich obszarach 
geograficznych. Programy współpracy obejmujące RNO otrzymają co najmniej 150% 
wsparcia udzielonego z EFRR w obecnym okresie, a na współpracę RNO przeznaczy się 
50 milionów z przydziału na współpracę międzyregionalną.

Biorąc pod uwagę ostatnie wnioski i koncentrując się na odnowionej strategii na rzecz RNO 
UE, która ma zostać przedstawiona przez Komisję w 2012 r. na wniosek Rady do Spraw 
Ogólnych z czerwca 2010 r., sprawozdanie z własnej inicjatywy w sprawie roli polityki 
spójności w najbardziej oddalonych regionach UE w kontekście strategii „UE 2020” ma na 
celu pomóc w ukazaniu głównych problemów wymagających rozwiązania przy 
prognozowaniu efektywności RNO w ramach celów strategii „UE 2020”, zwłaszcza 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

                                               
1COM(2008) 616 wersja ostateczna z 6.10.2008 r.
2COM(2011) 500 wersja ostateczna.
3COM(2011) 615 wersja ostateczna, COM(2011) 614/3 i COM(2011) 611 wersja ostateczna.
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3. O co toczy się gra?

Odpowiedź na pytanie, o co toczy się gra dla RNO, można podsumować w postaci 
następujących priorytetów wymagających realizacji: odmienne i wspólne podejście należycie 
uwzględniające specyfikę RNO w polityce UE, ze szczególnym uwzględnieniem polityki 
spójności, będącej głównym źródłem oddziaływania na ich niewielką gospodarkę, 
dostosowanie europejskiej polityki oraz ściślejsza integracja RNO na rynku wewnętrznym i 
ich obszarach geograficznych.

3.1. Odmienne i wspólne podejście do RNO UE

Stosowanie odmiennego i wspólnego podejścia do RNO UE stanowi jeden z wyróżników 
tych regionów. Odmienne podejście w kształcie wynikającym z Traktatu zezwala na 
specyficzne środki w odniesieniu do celów dotyczących spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej oraz stale wymaga szczególnej uwagi ze strony UE. Realizację strategii „UE 
2020” należy dostosować do specyficznych uwarunkowań RNO. Zważywszy że ich sytuacja 
nie jest podobna do sytuacji żadnego innego regionu UE, należy do nich podejść w sposób 
odmienny i dostosowany do ich uwarunkowań. 

Odmienność ta nie oznacza jedynie zwracania szczególnej uwagi na ograniczenia tych 
regionów, próbując zniwelować skutki ich oddalenia, zwłaszcza za pośrednictwem funduszy 
strukturalnych lub dodatkowych środków finansowych. Musi także obejmować dostosowaną 
strategię, która przewiduje model rozwoju umożliwiający wykorzystanie atutów RNO1, w 
szczególności w odniesieniu do ich konkurencyjności, potencjału wzrostu i tworzenia miejsc 
pracy. Jeżeli realizacja strategii „UE 2020” ma uwzględniać różnorodność regionalną, należy 
przyjąć środki umożliwiające efektywne osiągnięcie celów. Założenie to wiąże się z 
koniecznością zastosowania wspólnego podejścia do tej grupy regionów, zważywszy na ich 
wspólny status w Traktacie i zapotrzebowanie na specyficzne środki dostosowane do ich 
uwarunkowań.

3.2. Dostosowanie realizacji europejskiej polityki w RNO UE

Traktat jednoznacznie zezwala na dostosowanie polityki UE w RNO. Dotychczas sukcesem 
okazały się specyficzne środki realizacji POSEI, zwłaszcza w obszarach rolnictwa i 
rybołówstwa, umożliwiając stawienie czoła problemom wynikającym z trudności 
powodowanych zależnością od niewielkiej liczby produktów. Należy rozważyć, a następnie 
ocenić, czy możliwe by było uruchomienie innych tego rodzaju programów jako bodźca do 
dalszego rozwoju potencjalnych sektorów, takich jak energetyka i odnawialne źródła energii, 
co podkreślił również Pedro Solbes w sprawozdaniu w sprawie RNO2. 

Ponadto pierwszeństwo przyznane innowacjom i badaniom w strategii „UE 2020” należy 

                                               
1COM(2008) 642 wersja ostateczna z 17.10.2008 r.
2„RNO Europy a jednolity rynek: wpływ UE na świecie”; sprawozdanie dla komisarza Barniera, które 
przedstawił Pedro Solbes Mira, 12.10.2011 r.
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uzupełnić o środki wspierające taką strategię w RNO, zwłaszcza poprzez sieci wymiany. 
Niedostępność RNO sprawia, że są one pozbawione ściślejszych połączeń, co wymaga 
szczególnej uwagi w odniesieniu do transportu i telekomunikacji. Europejska polityka 
zostanie dostosowana także w innych sektorach, takich jak turystyka, cła, polityka budżetowa, 
strefy wolnocłowe, polityka handlowa. Specyficzne ramy polityki UE stanowią warunek 
bardziej efektywnego osiągnięcia przez te regiony celów dotyczących spójności gospodarczej, 
społecznej i terytorialnej oraz ściślejszej integracji tych regionów na rynku wewnętrznym UE.

3.3. Ściślejsza integracja RNO w UE i na ich obszarach geograficznych 
Cel, jakim jest ściślejsza integracja RNO w UE, wymaga bardziej efektywnego sprawowania 
rządów z udziałem wszystkich szczebli – europejskiego, krajowego, regionalnego i lokalnego. 
Wieloszczeblowe sprawowanie rządów przekłada się na ściślejsze partnerstwo i konieczność 
spójnej realizacji polityki UE w RNO. Ma to zasadnicze znaczenie dla odmiennego i 
wspólnego podejścia do RNO oraz wniesie wkład na rzecz stałego dialogu pomiędzy tymi 
regionami z UE. Istotne jest również to, że Traktat przewiduje klauzulę pomostową, która 
umożliwia innym terytoriom, zwłaszcza terytoriom zamorskim, wybór statusu bardziej 
dopasowanego do ich uwarunkowań. Jako że terytoria te mogą stać się RNO i korzystać z ich 
statusu, obecne RNO mogą w tym kontekście odgrywać decydującą rolę w przyciąganiu 
nowych członków i propagowaniu swojego statusu. 

Pełna integracja RNO na jednolitym rynku i ich obszarach geograficznych to założenie, które 
wciąż czeka na realizację. Do największych problemów, które nadal wymagają rozwiązania, 
należy ciągłość terytorialna i cyfrowa. W związku z tym należy podjąć właściwe działania, 
aby umożliwić RNO większy dostęp do korzyści wynikających z jednolitego rynku oraz 
zacieśnić integrację regionalną w ramach spójnej polityki sąsiedztwa.

Ponieważ RNO położone są na obszarach geograficznych z dala od kontynentów, stanowią 
czynne granice Europy i noszą w sobie wymiar geopolityczny. Niezbędne jest zatem 
zwrócenie na nie szczególnej uwagi, zwłaszcza w programach współpracy terytorialnej, w 
stosunkach z państwami trzecimi i krajami o uprzywilejowanej pozycji ze względów 
kulturowych i historycznych. 

Jak Pedro Solbes stwierdził w sprawozdaniu, „[...] UE musi odnowić pakt na rzecz integracji i 
urzeczywistnić art. 349 TFUE nie tylko poprzez przekształcenie polityki sektorowej, ale 
również poprzez wzmocnienie rządów i zwiększenie czytelności działań w odniesieniu do 
RNO. Należy także położyć nacisk na wymiar zewnętrzny jednolitego rynku poprzez 
uwzględnienie ograniczeń RNO w europejskiej polityce handlowej oraz w pełni wykorzystać 
korzyści z rozwoju polityki sąsiedztwa ukierunkowanej na tworzenie odpowiednio 
zintegrowanych rynków regionalnych”.

4. Podsumowanie

W ostatnim memorandum w sprawie RNO1ustalono, że zasady kajeńskie ustanowione w 

                                               
1Memorandum w sprawie odnowionej wizji europejskiej strategii w zakresie regionów najbardziej oddalonych, 
Las Palmas, maj 2010 r.
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1999 r. wciąż stanowią główną podstawę działań UE wobec RNO. Zgodnie z tymi zasadami –
zasadą równości szans, zasadą wartości potencjału, zasadą spójności europejskiej polityki i 
zasadą partnerstwa – działania europejskie muszą zapewnić warunki do przekształcenia 
potencjału RNO w rzeczywiste czynniki wzrostu gospodarczego, zwłaszcza za 
pośrednictwem specyficznych środków.

Sporządzony plan działań odpowiada wytycznym będącym istotą postulatów RNO UE. 
Służyć będzie za „szkielet” sprawozdania z własnej inicjatywy, którego wkład ma polegać na 
zaproponowaniu większej równowagi w środkach zaradczych polityki spójności wobec 
problemów występujących w RNO w kontekście strategii „UE 2020”.


