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1. Úvod

Úlohou politiky súdržnosti v Európskej únii (EÚ) je podpora znižovania rozdielov medzi 
úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zaostalosti v najviac znevýhodnených 
regiónoch. Podľa článku 174 ZFEÚ sa na podporu celkového harmonického rozvoja EÚ 
prijímajú opatrenia vedúce k posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. V 
zmluve sa v tomto kontexte predpokladá vykonávanie hospodárskych politík vrátane 
európskych politík týkajúcich sa vnútorného trhu s cieľom splniť ciele politiky súdržnosti, ako 
aj podpora opatrení EÚ v oblasti hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti 
prostredníctvom štrukturálnych fondov.

V článku 174 ZFEÚ sa pripomína, že je potrebné venovať osobitnú pozornosť niektorým 
oblastiam, predovšetkým regiónom zasiahnutým zmenami v priemysle a regiónom závažným 
spôsobom a trvalo znevýhodneným prírodnými alebo demografickými podmienkami, ako sú 
najsevernejšie regióny s veľmi nízkou hustotou obyvateľstva a ostrovné, cezhraničné a horské 
regióny.

Podľa článkov 349 a 355 ZFEÚ však najvzdialenejšie regióny tvoria jedinečnú skupinu 
s osobitným právnym štatútom. V článku 349 sa výslovne uvádza výnimočný charakter 
výziev, ktorým čelia najvzdialenejšie regióny, a preto sa v ňom zdôrazňuje potreba prijatia 
osobitných opatrení v stratégiách EÚ vzhľadom na situáciu týchto regiónov. 

Najvzdialenejšie regióny EÚ sú v špecifickej štrukturálnej, sociálnej a hospodárskej situácii 
spôsobenej ich odľahlosťou, ostrovnou polohou, malou rozlohou, obťažnými topografickými 
a klimatickými podmienkami a hospodárskou závislosťou od malého množstva výrobkov. 
Nemennosť a kombinácia týchto faktorov závažne obmedzujú rozvoj týchto regiónov 
a odôvodňujú prijatie osobitých opatrení s cieľom čeliť týmto obmedzeniam. EÚ preto môže 
prijať osobitné opatrenia vrátane politík vnútorného trhu a spoločných politík, ktoré sa týkajú 
konkrétnych oblastí, ako sú colné a obchodné politiky, daňová politika, voľné zóny, 
poľnohospodárska politika a politika rybného hospodárstva, podmienky zásobovania 
surovinami a základným spotrebným tovarom, štátna pomoc a podmienky prístupu 
k štrukturálnym fondom a horizontálnym programom Únie. 

V zmluve sa najvzdialenejším regiónom priznáva vlastný štatút, ktorý umožňuje osobitný 
prístup pri stanovovaní podmienok uplatňovania zmlúv, umožňuje prispôsobovať politiky 
a prijímať konkrétne opatrenia.

Potreba osobitného prístupu EÚ k najvzdialenejším regiónom v rámci politiky súdržnosti má 
právny základ v článku 349 ZFEÚ, ktorý povoľuje výnimku zo všeobecných podmienok 
politiky súdržnosti a z podmienok uplatňovania európskych politík. 

2. Kontext 

Lisabonská zmluva potvrdila štatút najvzdialenejších regiónov v článkoch 349 a 355 ZFEÚ. 
Okrem toho bola výslovne uznaná možnosť štátnej pomoci pre najvzdialenejšie regióny 
uvedená v článku 107 ods. 3 ZFEÚ . Tieto odkazy sú dôležité, pretože zdôrazňujú potrebu 
osobitných opatrení v týchto regiónoch nezávisle od čisto hospodárskych hľadísk. Aj naďalej 
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však treba vyvíjať mnoho úsilia na zníženie hospodárskych rozdielov v najvzdialenejších 
regiónoch a zlepšenie ich rozvoja, a to predovšetkým prostredníctvom politiky súdržnosti. 
S ohľadom na správu Fabrizia Barcu1 musí byť regionálny rozmer politiky súdržnosti 
zakotvený v článku 174 ZFEÚ vyjadrený náležitejšie. Okrem toho bola nadobudnutím 
účinnosti Zmluvy o Európskej únii zdôraznená zásada subsidiarity spolu s posilnenou účasťou 
národných a regionálnych parlamentov v európskom rozhodovacom procese.

Pokiaľ ide o ďalšie obdobie rokov 2014 až 2020, Európska komisia predložila 29. júna návrh 
nasledujúceho viacročného finančného rámca na obdobie rokov 2014 – 20202. Napriek 
uznaniu štatútu najvzdialenejších regiónov EÚ dosiahnutému v zmluvách o EÚ sa pre túto 
skupinu regiónov nepredpokladá žiadny osobitný rámec. 

Navyše, zníženie dodatočných prostriedkov pre najvzdialenejšie a riedko osídlené regióny iba 
na 926 miliónov EUR v nasledujúcom období výrazne znižuje pomoc pre najvzdialenejšie 
regióny v porovnaní so súčasným programovým obdobím, v ktorom pomoc pre 
najvzdialenejšie regióny dosiahla výšku 976 miliónov EUR (na základe príspevku 35 EUR na 
obyvateľa za rok).

Pokiaľ ide o nariadenia o rozpočtových pravidlách politiky súdržnosti na nasledujúce 
obdobie, v návrhu Komisie zo 6. októbra sa počíta s niekoľkými osobitnými opatreniami pre 
najvzdialenejšie regióny3. Je však diskutabilné, či sú tieto návrhy dostačujúce na naplnenie 
potrieb týchto regiónov najmä vo chvíli, keď ich hospodárske aktivity ohrozuje hospodárska 
kríza a riziko liberalizácie obchodu. Situáciu takisto zhoršujú prísne úsporné programy, ktoré 
obmedzujú možnosť národných vlád pomáhať svojim regiónom, pretože aj tieto štáty sú 
závislé od vonkajšej pomoci, a to najmä z EÚ. Aj keď podiel spolufinancovania môže 
dosiahnuť 85 %, pri územnej spolupráci je obmedzený na 75 % a v prípade projektov, ktoré 
sú financované prostredníctvom osobitných rozpočtových prostriedkov pre najvzdialenejšie a 
riedko osídlené regióny, na 50 %. Okrem toho sa výhradne najvzdialenejších regiónov týka 
osobitná požiadavka, aby sa minimálne 50 % celkovej sumy prijatej v rámci týchto 
vyčlenených prostriedkov pridelilo na opatrenia prispievajúce k diverzifikácii a modernizácii 
hospodárstiev. 

Určitú pozornosť začína získavať aj význam začlenenia týchto regiónov do príslušných 
geografických oblastí. Programy spolupráce, ktoré zahrnujú najvzdialenejšie regióny, dostanú 
minimálne 150 % pomoci Európskeho fondu regionálneho rozvoja získanej za súčasné 
obdobie a na spoluprácu s najvzdialenejšími regiónmi sa vyčlení 50 miliónov z prostriedkov 
na medziregionálnu spoluprácu.

S ohľadom na nedávne návrhy a obnovenú stratégiu pre najvzdialenejšie regióny EÚ, ako ich 
na žiadosť Rady pre všeobecné záležitosti z júna 2010 predstaví Komisia v roku 2012, sa 
Iniciatívna správa o úlohe politiky súdržnosti v najvzdialenejších regiónoch EÚ v kontexte 
stratégie Európa 2020 zameriava na pomoc pri odhaľovaní hlavných problémov, ktoré sa 
musia riešiť pri prognózach výkonnosti najvzdialenejších regiónov v rámci cieľov stratégie 
Európa 2020, predovšetkým inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

                                               
1 KOM(2008) 616 v konečnom znení, 6.10.2008.
2 KOM(2011) 500 v konečnom znení.
3 KOM(2011) 615 v konečnom znení, KOM(2011) 614/3 a KOM(2011) 611 v konečnom znení.
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3. O čo ide?

To, o čo ide v prípade najvzdialenejších regiónov, možno zhrnúť do týchto priorít: 
diferencovaný a spoločný prístup, ktorý v rámci politík EÚ a predovšetkým s dôrazom na 
politiku súdržnosti ako hlavný nástroj posilnenia ich hospodárstiev náležite zohľadňuje 
osobitosti týchto regiónov, prispôsobenie európskych politík a lepšie začlenenie 
najvzdialenejších regiónov do vnútorného trhu, ako aj do príslušných geografických oblastí.

3.1. Diferencovaný a spoločný prístup k najvzdialenejším regiónom EÚ

Úsilie o diferencovaný a spoločný prístup k najvzdialenejším regiónom EÚ predstavuje jeden 
z hlavných znakov prístupu k týmto regiónom. Diferencovaný prístup vychádzajúci zo 
zmluvy umožňuje osobitné opatrenia týkajúce sa cieľov hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti a vyzýva na nepretržitú osobitnú pozornosť zo strany EÚ. Realizácia stratégie 
Európa 2020 sa musí prispôsobiť osobitným podmienkam najvzdialenejších regiónov. Keďže 
ich podmienky sa odlišujú od podmienok iných regiónov EÚ, prístup k najvzdialenejším 
regiónom musí byť odlišný a prispôsobený ich situácii. 

Táto diferenciácia neznamená len potrebu venovať osobitnú pozornosť obmedzeniam týchto 
regiónov a snahu o kompenzáciu dôsledkov ich odľahlosti predovšetkým prostredníctvom 
štrukturálnych fondov alebo dodatočných prostriedkov. Jej súčasťou musí byť tiež 
prispôsobená stratégia, ktorá umožní existenciou takého modelu rozvoja, ktorý dokáže využiť  
pozitíva týchto regiónov1, predovšetkým pokiaľ ide o ich konkurencieschopnosť, rastový 
potenciál a tvorbu pracovných miest. Ak sa stratégia Európa 2020 má rozvíjať tak, aby 
zohľadňovala regionálnu rozmanitosť, je nevyhnutné prijať opatrenia na dosiahnutie účinnosti 
týchto cieľov. Preto je nevyhnutný spoločný prístup k tejto skupine regiónov vzhľadom na ich 
spoločný štatút zakotvený v zmluve a potrebu osobitných opatrení prispôsobených 
podmienkam týchto regiónov.

3.2. Prispôsobenie vykonávania európskych politík v najvzdialenejších regiónoch EÚ

V zmluve sa výslovne umožňuje prispôsobenie politík EÚ v najvzdialenejších regiónoch. Pri 
riešení výziev vyplývajúcich z problémov, ktoré súvisia so závislosťou od malého počtu 
výrobkov, boli úspešné osobitné opatrenia vyplývajúce z realizácie programu POSEI, 
predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva a rybolovu. Treba pouvažovať a zhodnotiť, či by 
nebolo možné uskutočniť ďalšie podobné programy na podporu ďalšieho rozvoja odvetví 
s potenciálom, ako sú napríklad zdroje energie a obnoviteľnej energie, ako je zdôraznené aj v 
správe Pedra Solbesa o najvzdialenejších regiónoch2. 

Uprednostnenie inovácií a výskumu v stratégii Európa 2020 musia navyše sprevádzať 
primerané opatrenia na podporu tejto stratégie v najvzdialenejších regiónoch, predovšetkým 

                                               
1 KOM(2008) 642 v konečnom znení, 17.10.2008.
2 Najvzdialenejšie regióny Európy a jednotný trh: vplyv EÚ vo svete, správa určená komisárovi Michelovi 
Barnierovi, ktorú predložil Pedro Solbes Mira 12.10.2011.
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prostredníctvom výmenných sietí. Z dôvodu ťažkej dostupnosti chýbajú najvzdialenejším 
regiónom možnosti lepšieho spojenia, preto treba venovať osobitnú pozornosť odvetviu 
dopravy a telekomunikácií. Európske politiky by sa mali prispôsobiť aj v ďalších oblastiach, 
napríklad v cestovnom ruchu, colnej politike, daňovej politike, voľných zónach či 
obchodných politikách. Týmto regiónom sa podarí dosiahnuť ciele hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti a lepšiu integráciu do vnútorného trhu EÚ len pri existencii osobitného 
rámca politík EÚ.

3.3. Lepšia integrácia najvzdialenejších regiónov do EÚ a ich geografických oblastí 
Cieľ lepšej integrácie najvzdialenejších regiónov do EÚ si vyžaduje účinnejšie riadenie so 
spoluúčasťou na všetkých úrovniach – európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej. 
Viacúrovňové riadenie znamená posilnené partnerstvo a jeho potrebu pri súdržnom 
vykonávaní politík EÚ v najvzdialenejších regiónoch. Je to nevyhnutné pri diferencovanom a 
spoločnom prístupe k najvzdialenejším regiónom a prispieva to k nepretržitému dialógu 
medzi týmito regiónmi a EÚ. Významná je aj skutočnosť, že zmluva obsahuje tzv. 
premosťovaciu doložku, ktorá umožňuje ďalším územiam, predovšetkým zámorským 
oblastiam, zvoliť si štatút, ktorý je vhodnejší pre ich podmienky. Keďže tieto územia môžu 
požiadať o štatút najvzdialenejších regiónov a profitovať z neho, súčasné najvzdialenejšie 
regióny môžu v tejto súvislosti zohrávať rozhodujúcu úlohu pri pritiahnutí nových členov a 
pri podpore ich štatútu. 

Hlavným cieľom aj naďalej zostáva plná integrácia najvzdialenejších regiónov do jednotného 
trhu, ako aj do príslušných geografických oblastí. Najväčším problémom, ktorý sa musí aj 
naďalej riešiť, je územná a digitálna kontinuita. Preto je nevyhnutné prijať vhodné opatrenia, 
ktoré umožnia najvzdialenejším regiónom lepší prístup k výhodám jednotného trhu a posilnia 
ich regionálne začlenenie v rámci jednotnej susedskej politiky.

Keďže najvzdialenejšie regióny sa nachádzajú v geografických oblastiach vzdialených od 
pevninskej Európy, sú aktívnou hranicou Európy a prinášajú geopolitický rozmer. Preto je 
potrebné najmä v rámci programov v oblasti územnej spolupráce venovať osobitnú pozornosť 
vzťahom s tretími krajinami a krajinami s mimoriadnymi kultúrnymi a historickými vzťahmi. 

V správe Pedra Solbesa sa uvádza, že „…EÚ musí obnoviť svoj integračný pakt a naplniť 
význam článku 349 ZFEÚ nielen prostredníctvom prepracovania svojich sektorových politík, 
ale aj posilnením riadenia a zrozumiteľnosti svojich opatrení týkajúcich sa najvzdialenejších 
regiónov. Takisto je nevyhnutné zdôrazniť vonkajší rozmer jednotného trhu zohľadnením 
obmedzení najvzdialenejších regiónov v európskych obchodných politikách a naplno využiť 
výhody rozvoja susedskej politiky zameranej na vznik dostatočne integrovaných regionálnych 
trhov.“

4. Záver

V najnovšom memorande o najvzdialenejších regiónoch1 sa uvádza, že základom opatrení EÚ 
voči najvzdialenejším regiónom aj naďalej zostávajú Cayennské zásady z roku 1999. Podľa 

                                               
1 Memorandum o obnovenej vízii európskej stratégie pre najvzdialenejšie regióny, Las Palmas, máj 2010.



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

SK

týchto zásad – zásady rovnosti príležitostí, zásady hodnoty možností, zásady súdržnosti 
európskych politík a zásady partnerstva – musí európsky prístup, a to prostredníctvom 
špecifických opatrení, zabezpečiť podmienky na premenu možností najvzdialenejších 
regiónov na skutočnosť.

Plán, ktorý bol v tejto súvislosti vypracovaný, zodpovedá usmerneniam, ktoré tvoria základ 
nárokov najvzdialenejších regiónov EÚ. Bude slúžiť ako hlavná opora iniciatívnej správy, od 
ktorej sa očakáva, že v kontexte stratégie Európa 2020 navrhne vyváženejšiu reakciu politiky 
súdržnosti na výzvy, ktoré sa týkajú najvzdialenejších regiónov.


