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1. Uvod

Namen kohezijske politike v Evropski uniji (EU) je spodbujati zmanjšanje razlik med 
stopnjami razvitosti različnih regij in zaostalosti najbolj prikrajšanih regij. V skladu s 
členom 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije se zato, da bi Unija pospešila svoj 
vsesplošni skladni razvoj, sprejmejo ukrepi za krepitev njene ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije. V tem okviru predvideva Pogodba za dosego ciljev kohezije izvajanje 
ekonomskih politik, vključno z evropskimi politikami v zvezi z notranjim trgom, pri čemer 
EU ukrepe na področju ekonomske, socialne in teritorialne kohezije podpira prek strukturnih 
skladov.

Člen 174 Pogodbe o delovanju Evropske unije določa, da bo posebna pozornost namenjena 
nekaterim območjem, tj. območjem, ki jih je prizadela industrijska tranzicija, in regijam, ki so 
hudo in stalno prizadete zaradi neugodnih naravnih ali demografskih razmer, kot so 
najsevernejše regije z zelo nizko gostoto prebivalstva, ter otoškim, čezmejnim in gorskim 
regijam.

Vendar so v skladu s členoma 349 in 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije najbolj 
oddaljene regije posebna skupina s posebnim pravnim statusom. Člen 349 izrecno omenja 
edinstveno naravo izzivov, s katerimi se soočajo najbolj oddaljene regije, in zato je v tem 
členu poudarjena potreba po diferencirani obravnavi položaja teh regij v strategijah EU. 

V najbolj oddaljenih regijah EU vladajo posebne strukturno pogojene socialne in gospodarske 
razmere zaradi oddaljenosti, otoške lege, majhnosti, težavne topografije in podnebja ter 
ekonomske odvisnosti od maloštevilnih proizvodov. Ti dejavniki zaradi svoje stalnosti in 
součinkovanja močno otežujejo razvoj teh regij in je zato upravičeno sprejetje določenih 
ukrepov za soočanje s temi omejitvami. EU lahko zato sprejme posebne ukrepe, tudi v okviru 
notranjega trga in skupnih politik, ki se nanašajo zlasti na področja, kot so carinska in 
trgovinska politika, davčna politika, prostotrgovinske cone, kmetijska in ribiška politika, 
pogoji za preskrbo s surovinami in bistvenimi izdelki za široko porabo, državne pomoči ter 
pogoji dostopa do strukturnih skladov in horizontalnih programov Unije.

Najbolj oddaljene regije imajo poseben status v Pogodbi, ki dovoljuje diferencirano 
obravnavo ob opredelitvi pogojev uporabe Pogodb za te regije z namenom prilagajanja politik 
in izvajanja posebnih ukrepov.

Pravno podlago za potrebo po diferencirani obravnavi najbolj oddaljenih regij v okviru 
kohezijske politike EU zagotavlja člen 349, ki dovoljuje odstopanje od splošnih pogojev 
kohezijske politike in pogojev za izvajanje evropskih politik.

2. Ozadje 

Lizbonska pogodba potrjuje status najbolj oddaljenih regij v členih 349 in 355 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije. Poleg tega izrecno omogoča uporabo državnih pomoči najbolj 
oddaljenim regijam, in sicer v členu 107(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta 
sklicevanja so pomembna, saj potrjujejo potrebo po posebnih ureditvah v teh regijah, 
neodvisno od čisto ekonomskih vidikov. Vendar je treba še veliko postoriti, zlasti v okviru 
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kohezijske politike, da bi zmanjšali ekonomske razlike in pospešili rast v najbolj oddaljenih 
regijah. Regionalna razsežnost kohezijske politike iz člena 174 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije mora biti ob upoštevanju prispevkov poročila Barca1 bolj izražena. Poleg tega 
je bilo z začetkom veljavnosti nove Pogodbe o Evropski uniji okrepljeno načelo 
subsidiarnosti, pri čemer se je povečalo tudi sodelovanje nacionalnih in regionalnih 
parlamentov v evropskem procesu odločanja.

V zvezi s prihodnjim obdobjem 2014–2020 je Evropska komisija 29. junija predstavila svoj 
predlog za naslednji večletni finančni okvir 2014–20202. Čeprav je v Pogodbah EU priznan 
poseben status najbolj oddaljenih regij EU, ni predviden noben poseben okvir za to skupino 
regij.

Poleg tega se bo zaradi zmanjšanja dodatnih finančnih sredstev za oddaljene in redko 
poseljene regije na samo 926 milijonov EUR v naslednjem obdobju bistveno zmanjšala 
pomoč, ki jo bodo prejele najbolj oddaljene regije v primerjavi s sedanjim programskim 
obdobjem, ko je za najbolj oddaljene regije dodeljenih 976 milijonov EUR (na podlagi 
dodelitve 35 EUR na prebivalca na leto).

Komisija v predlogih z dne 6. oktobra v zvezi s finančnimi ureditvami kohezijske politike 
predvideva nekatere posebne ukrepe za najbolj oddaljene regije3. Kljub temu je vprašljivo, ali 
taki predlogi zadostujejo glede na potrebe teh regij, zlasti v času, ko se njihove gospodarske 
dejavnosti soočajo s pritiski zaradi gospodarske krize in liberalizacije trgovine. Razmere 
zaostrujejo tudi strogi programi varčevanja, zaradi katerih imajo nacionalne vlade manj 
možnosti za pomoč svojim regijam, ker so tudi same odvisne od zunanje pomoči, tj. pomoči 
EU. Tudi če lahko stopnja sofinanciranja doseže 85 %, je v okviru cilja teritorialnega 
sodelovanja ta stopnja sofinanciranja omejena na 75 %, v okviru projektov, ki se financirajo z 
dodatnimi posebnimi finančnimi sredstvi za najbolj oddaljene in redko poseljene regije, pa na 
50 %. Poleg tega se samo v zvezi z najbolj oddaljenimi regijami uporablja tudi posebna 
zahteva, da se vsaj 50 % skupnih dodeljenih finančnih sredstev nameni za ukrepe, ki 
prispevajo k diverzifikaciji in modernizaciji gospodarstva.

Zadnje čase se nekaj pozornosti namenja pomembnosti vključevanja teh regij v geografski 
prostor, v katerem ležijo. Za programe sodelovanja, ki vključujejo najbolj oddaljene regije, se 
nameni najmanj 150 % podpore v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki se dodeli 
v tem obdobju, in 50 milijonov EUR iz naslova medregionalnega sodelovanja se nameni za 
sodelovanje najbolj oddaljenih regij.

Ob upoštevanju nedavnih predlogov in osredotočenosti na prenovljeno strategijo za najbolj 
oddaljene regije EU, ki jo bo na zahtevo Sveta za splošne zadeve iz junija 2010 leta 2012 
predstavila Komisija, je namen samoiniciativnega poročila o vlogi kohezijske politike v 
najbolj oddaljenih regijah EU v kontekstu strategije Evropa 2020 prispevati k razkrivanju 
najpomembnejših vprašanj, ki jih je treba upoštevati pri napovedovanju, kako uspešno bodo 
najbolj oddaljene regije dosegale cilje EU 2020, torej pametno, trajnostno in vključujočo rast.

                                               
1 KOM(2008)616 konč., 06.10.2008.
2 KOM(2011)500 konč.
3 KOM(2011)615 konč., KOM(2011)614/3 in KOM(2011)611 konč.
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3. Za kaj pravzaprav gre

Kaj je bistveno za najbolj oddaljene regije, je mogoče povzeti z opredelitvijo naslednjih 
prednostnih nalog, ki jih je treba izvajati: diferencirana in skupna obravnava, ki ustrezno 
upošteva posebnosti najbolj oddaljenih regij v okviru politik EU s posebnim poudarkom na 
kohezijski politiki kot glavnem vzvodu za majhna gospodarstva teh regij, prilagajanje 
evropskih politik in boljše vključevanje najbolj oddaljenih regij v notranji trg in v geografski 
prostor, v katerem ležijo.

3.1. Diferencirana in skupna obravnava najbolj oddaljenih regij EU

Ena od vodilnih pobud v zvezi z najbolj oddaljenimi regijami zahteva diferencirano in skupno 
obravnavo teh regij. Diferencirana obravnava na podlagi Pogodbe omogoča posebne ukrepe v 
zvezi s cilji ekonomske, socialne in teritorialne kohezije ter zahteva nenehno posebno 
pozornost EU. Izvajanje strategije EU 2020 mora ustrezati posebnim dejanskim razmeram v 
najbolj oddaljenih regijah. Ker njihov položaj ni podoben položaju drugih regij EU, jih je 
treba tudi obravnavati drugače in v skladu z dejanskimi razmerami v njih. 

Ta „diferenciacija“ ne pomeni le tega, da se je treba posebej osredotočati na omejitve teh regij 
in poskušati izravnati vplive oddaljenosti teh regij v okviru strukturnih skladov ali z 
dodatnimi finančnimi sredstvi. Vključevati mora tudi prilagojeno strategijo, ki predvideva 
vzorec razvoja, ki omogoča izkoriščanje prednosti teh regij1, zlasti z vidika konkurenčnosti, 
potenciala za rast in ustvarjanja novih delovnih mest. Razvoj strategije EU 2020 mora 
upoštevati regionalne razlike, sprejeti pa je treba ukrepe, da se zagotovi učinkovito doseganje 
ciljev v okviru te strategije. V okviru tega pristopa je treba to skupino regij obravnavati 
skupaj, saj imajo skupni status v Pogodbi in potrebujejo posebne ukrepe, ki so prilagojeni 
dejanskim razmeram v teh regijah.

3.2. Prilagajanje načina izvajanja evropskih politik v najbolj oddaljenih regijah EU

Pogodba izrecno dovoljuje prilagajanje načina izvajanja politik EU v najbolj oddaljenih 
regijah EU. Doslej so se posebni ukrepi v okviru izvajanja programa POSEI izkazali za 
uspešne na področjih kmetijstva in ribištva ter soočanja z izzivi zaradi odvisnosti od 
maloštevilnih proizvodov. Razmisliti in oceniti je treba, ali bi lahko uvedli podobne programe 
za spodbujanje nadaljnjega razvoja možnih sektorjev, kot so energija in obnovljivi viri 
energije, kot je zapisano tudi v poročilu Pedra Solbesa o najbolj oddaljenih regijah.2.

Poleg tega je treba osredotočenost strategije EU 2020 na inovacije in raziskave podpreti tudi z 
ustreznimi ukrepi za spodbujanje take strategije v najbolj oddaljenih regijah v okviru mrež za 
izmenjave. Ker najbolj oddaljene regije niso dostopne, se ne morejo bolje povezovati, zato se 
je treba posebej osredotočiti na promet in telekomunikacije. Prilagoditi je treba tudi druge 

                                               
1 KOM(2008)642 konč., 17.10.2008.
2 „Najbolj oddaljene evropske regije in enotni trg: vpliv EU v svetu“, poročilu komisarju Barnierju, ki ga je 
predstavil Pedro Solbes Mira, 12.10.2011.
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evropske politike, npr. na področju turizma, carinske ureditve, davčne politike, 
prostotrgovinskih con, trgovinskih politik. Te regije bi cilje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije ter boljše vključevanje v notranji trg EU lahko dosegle le v posebnem 
okviru za politike EU.

3.3. Boljše vključevanje najbolj oddaljenih regij v EU in v geografski prostor, v katerem 
ležijo
Da bi se najbolj oddaljene regije bolje vključevale v EU, je treba zagotoviti učinkovitejše 
upravljanje, pri katerem sodelujejo vse ravni: evropska, nacionalna, regionalna in lokalna. 
Upravljanje na več ravneh zahteva krepitev partnerstva in skladno izvajanje politik EU v 
najbolj oddaljenih regijah. To je ključno za diferencirano in skupno obravnavo najbolj
oddaljenih regij EU in prispeva k stalnemu dialogu med temi regijami in EU. Pomembno je 
tudi dejstvo, da Pogodba predvideva „premostitveno klavzulo“, ki drugim – tj. izrazito 
morskim – ozemljem omogoča, da izberejo status, ki bolj ustreza dejanskim razmeram v teh 
regijah. Ker lahko ta ozemlja zaprosijo za status najbolj oddaljenih regij in koristijo prednosti, 
ki jim jih ta status zagotavlja, imajo obstoječe najbolj oddaljene regije v tem kontekstu 
odločilno vlogo pri pritegnitvi novih članic in promociji svojega statusa.

Še naprej si je treba prizadevati za polno vključevanje najbolj oddaljenih regij v enotni trg in 
v geografske prostore, v katerih ležijo. Ozemeljska in digitalna povezanost ostajata pomembni 
vprašanji. Zato je treba najbolj oddaljenim regijam z ustreznimi ukrepi zagotoviti boljši 
dostop do prednosti enotnega trga in možnost, da razvijajo regionalno vključevanje v okviru 
skladne sosedske politike.

Najbolj oddaljene regije ležijo v geografskih predelih, ki so oddaljeni od celinske Evrope, 
zato so njene aktivne meje in imajo geopolitično razsežnost. Zato je treba v okviru programov 
ozemeljskega sodelovanja ter odnosov s tretjimi državami in z državami, s katerimi ima EU 
posebne kulturne in zgodovinske odnose, tem regijam nameniti posebno pozornost. 

Kot je zapisano v poročilu Pedra Solbesa, „[...] mora EU obnoviti svojo zavezo za 
povezovanje in udejanjiti člen 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ne le s ponovno 
opredelitvijo sektorskih politik, temveč tudi z okrepljenim upravljanjem in razumljivostjo 
svojega delovanja v zvezi z najbolj oddaljenimi regijami.  Posebno pozornost je treba 
nameniti tudi zunanji razsežnosti enotnega trga z upoštevanjem omejitev najbolj oddaljenih 
regij v trgovinskih politikah EU in v celoti izkoristiti prednosti sosedske politike, ki se 
osredotoča na razvoj ustrezno povezanih regionalnih trgov“.

4. Sklepna ugotovitev

V najnovejšem memorandumu najbolj oddaljenih regij1 je zapisano, da so načela iz Cayenna 
iz leta 1999 še vedno ključna podlaga za delovanje EU v njenih najbolj oddaljenih regijah. V 
skladu s temi načeli – načelom enakih možnosti, načelom spoštovanja potencialov, načelom 
skladnosti evropskih politik in načelom partnerstva – je treba na evropski ravni delovati tako, 
da se zagotovijo pogoji, v katerih bo mogoče z uporabo posebnih ukrepov potenciale najbolj 

                                               
1 Memorandum o prenovljeni viziji evropske strategije o najbolj oddaljenih regijah, Las Palmas, maj 2010.
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oddaljenih regij prevesti v dejanske dejavnike gospodarske rasti.

Ta časovni načrt je v skladu s smernicami, ki so v osrčju zahtev najbolj oddaljenih regij EU. 
Služil bo kot „hrbtenica“ samoiniciativnega poročila, ki naj bi prispevalo k oblikovanju bolj 
uravnoteženega odziva kohezijske politike na izzive, ki zadevajo najbolj oddaljene regije, v 
okviru strategije EU 2020.


