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Tema: Planuojamas Atokiausiems regionams ir saloms skirtos programos (POSEI) biudžeto 
sumažinimas

Savo pasiūlyme dėl Reglamento dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) 2021–2027 m. laikotarpiu 
(COM(2018)0394) Komisija siūlo 3,9 proc. sumažinti programai POSEI, kuri teikia paramą 
atokiausiems regionams, susiduriantiems su specifiniais iššūkiais, pavyzdžiui, atokumu, izoliuotumu 
ar nepalankiu klimatu, skirtą biudžetą.

Atokiausiems ES regionams kyla specifinių problemų: atstumai, išsibarstymas ir ribotos bei 
priklausomos rinkos. Šioms problemoms spręsti reikia palankios politikos ir investicijų, kurios galėtų 
atsverti ekonominio, socialinio ir demografinio nuosmukio tendencijas. Atokiausių regionų plėtrai skirti 
ES struktūriniai fondai suteikia galimybių plėtoti šių regionų gamybos sektorių, didinti viešųjų paslaugų 
apimtį ir kokybę, gerinti vietovių sujungiamumą užtikrinant įperkamas transporto paslaugas ir saugoti 
jų ekosistemas bei įprastą žmonių veiklą. Kitaip tariant, jie yra labai svarbūs siekiant įveikti įvairaus 
pobūdžio izoliaciją, su kuria susiduria šie regionai.

Siūlomas programos POSEI biudžeto mažinimas kartu su pasiūlytu BŽŪP ir sanglaudos fondų 
biudžetų mažinimu aiškiai prieštarauja atokiausių regionų ekonomikos reikmėms ir jų tvarumui. Jis 
taip pat prieštarauja strateginei plėtrai, kuri labai reikalinga šiems regionams.

Neatsižvelgdama į savo pirminį pasiūlymą, dabartinė ir ankstesnė Komisija paskelbė kelis 
komunikatus, kuriuose išreiškė norą atsiimti šį pasiūlymą ir kitoje daugiametėje finansinėje 
programoje bei pereinamuoju laikotarpiu išlaikyti dabartinį POSEI finansavimo lygį. Parlamentas ir 
daugelis valstybių narių taip pat nepritarė siūlomam biudžeto mažinimui.

1. Kaip Taryba vertina dabartinį programos POSEI poveikį atokiausių regionų ekonomikai?

2. Turint omenyje tai, kad atokiausi regionai ir toliau susiduria su didelėmis struktūrinėmis kliūtimis, 
ar Taryba yra pasirengusi tiek 2021 m. pereinamojo laikotarpio reglamente, tiek vėlesniame 
reglamente, apimsiančiame laikotarpį iki 2027 m., palikti nepakeistus arba padidinti programos 
POSEI asignavimus laikotarpiui po 2020 m.? Ar Taryba svarsto galimybę sustiprinti arba išplėsti 
programos POSEI taikymo sritį?
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