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Przedmiot: Planowane cięcia budżetowe w programie szczególnych opcji na rzecz regionów 
oddalonych i wyspiarskich (POSEI)

We wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rolnej (WPR) na lata 2021–2027 
(COM(2018)0394) Komisja proponuje zmniejszenie o 3,9 % budżetu przeznaczonego na POSEI, 
który przewiduje wsparcie dla regionów najbardziej oddalonych stojących w obliczu szczególnych 
wyzwań, takich jak odległe położenie, wyspiarski charakter lub trudny klimat.

Regiony najbardziej oddalone w UE borykają się z oczywistymi szczególnymi ograniczeniami: 
odległością, rozproszeniem oraz ograniczonymi i zależnymi rynkami. Ograniczenia te wymagają 
pozytywnej strategii politycznej i inwestycji, które mogą przeciwdziałać tendencjom prowadzącym do 
depresji gospodarczej, społecznej i demograficznej. Unijne fundusze strukturalne przeznaczone na 
rozwój regionów najbardziej oddalonych wzmacniają pozycję sektora produkcyjnego w tych 
regionach, zwiększają zakres i jakość usług publicznych, poprawiają ich łączność za pomocą 
dostępnego transportu oraz chronią ich ekosystemy i tradycyjną działalność człowieka. Są one zatem 
niezbędne dla przezwyciężania różnych poziomów izolacji, z jaką borykają się te regiony.

Cięcia w budżecie przeznaczonym dla POSEI, oprócz proponowanych cięć w zakresie WPR i 
funduszy spójności, są obiektywnie sprzeczne z potrzebami gospodarek regionów najbardziej 
oddalonych i ich zrównoważonym rozwojem. Jest to sprzeczne z rozwojem strategicznym, którego 
potrzebują te regiony.

Niezależnie od swojego pierwotnego wniosku, obecna i poprzednia Komisja opublikowała kilka 
komunikatów, w których wyraziła gotowość do wycofania tego wniosku i utrzymania obecnego 
poziomu finansowania POSEI w następnych wieloletnich ramach finansowych i w okresie 
przejściowym. Parlament i kilka państw członkowskich również wyraziło swój sprzeciw wobec tych 
cięć.

1. Jak Rada ocenia obecny wpływ POSEI na gospodarki regionów najbardziej oddalonych?

2. Biorąc pod uwagę utrzymywanie się istotnych ograniczeń strukturalnych, z którymi nadal 
borykają się regiony najbardziej oddalone, czy Rada jest skłonna utrzymać lub zwiększyć 
przydział środków w ramach POSEI na okres po 2020 r. zarówno w rozporządzeniu 
przejściowym na 2021 r., jak i w późniejszym rozporządzeniu obejmującym okres do 2027 r.? 
Czy Rada rozważa możliwość zwiększenia i poszerzenia zakresu programu POSEI?
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