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Předmět: Plánované škrty v rozpočtu POSEI

V návrhu nařízení o společné zemědělské politice (SZP) na období 2021–2027 (COM(2018)0393) 
Komise navrhuje snížit rozpočet POSEI o 3,9 %. Program POSEI poskytuje podporu nejvzdálenějším 
regionům, aby se mohly vyrovnat se specifickými obtížemi, s nimiž se tyto odlehlé oblasti, ostrovy či 
oblasti s nepříznivým podnebím potýkají.

Nejvzdálenější regiony EU čelí zjevným omezením, jako jsou velké vzdálenosti, nízká hustota 
osídlení a omezené a nesamostatné trhy. Tato omezení vyžadují pozitivní politiky a investice, které by 
kompenzovaly trendy hospodářské, sociální a demografické deprese. Strukturální fondy EU určené 
na podporu rozvoje nejvzdálenějších regionů pomáhají tamnímu výrobnímu odvětví, zvyšují rozsah a 
kvalitu veřejných služeb, zlepšují dopravní dostupnost a chrání místní ekosystémy a tradiční lidské 
činnosti. Jsou proto nezbytné k tomu, aby bylo možné zmírňovat izolaci, s níž se tyto regiony v různé 
míře potýkají.

Toto snížení rozpočtu POSEI, které jde nad rámec navržených škrtů v SZP a fondech soudržnosti, je 
objektivně v rozporu s potřebami ekonomik nejvzdálenějších regionů a s jejich udržitelností. Je v 
rozporu s jejich potřebami v oblasti strategického rozvoje.

Bez ohledu na svůj původní návrh zveřejnila současná i předchozí Komise několik sdělení, v nichž 
vyjádřila ochotu návrh stáhnout a v příštím víceletém finančním rámci a v přechodném období 
zachovat financování POSEI v současné výši. Nesouhlas se škrty vyjádřil také Parlament a několik 
členských států.

1. Jak Rada hodnotí současný dopad POSEI na ekonomiky nejvzdálenějších regionů?

2. Vzhledem k tomu, že rozsáhlá strukturální omezení, jimž nejvzdálenější regiony čelí, mají trvalý 
charakter, bude Rada ochotna zachovat nebo zvýšit příděl na program POSEI v období po roce 
2020, a to jak v nařízení o přechodných ustanoveních pro rok 2021, tak i v navazujícím nařízení 
pro období do roku 2027? Zvažuje Rada možnost posílení a rozšíření programu POSEI?
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