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1. Bevezetés

A kohéziós politikának az a szerepe az Európai Unióban, hogy segítse a különböző régiók 
közötti fejlődésbeli különbségek és a legkevésbé fejlett régiók elmaradottságának 
csökkentését. Az EUMSZ 174. cikke szerint, átfogó harmonikus fejlődésének előmozdítása 
érdekében az Unió úgy alakítja és folytatja tevékenységét, hogy az a gazdasági, társadalmi és 
területi kohézió erősítését eredményezze. Ezzel összefüggésben a Szerződés előírja, hogy a 
gazdaságpolitikákat oly módon kell folytatni, hogy elérjék a kohéziós politika céljait, ideértve 
a belső piachoz kapcsolódó európai politikákat, és hogy az EU a strukturális politikákon 
keresztül támogatja a gazdasági, társadalmi és területi kohézió terén végrehajtandó 
intézkedéseit.

Az EUMSZ 174. cikke kimondja, hogy kiemelt figyelemmel kell kezelni egyes térségeket, 
nevezetesen az ipari átalakulás által érintett térségeket és az olyan súlyos és állandó természeti 
vagy demográfiai hátrányban lévő régiókat, mint a legészakibb, rendkívül gyéren lakott 
régiók, valamint a szigeti, a határon átnyúló és a hegyvidéki régiók.

Mindazonáltal, amint azt az EUMSZ 349. és 355. cikke is jelzi, a legkülső régiók különleges 
jogállással rendelkező, egyedülálló csoportot alkotnak. A 349. cikk egyértelműen ismerteti, 
hogy a legkülső régiók milyen egyedi kihívásokkal szembesülnek, és ezért hangsúlyozza, 
hogy az uniós stratégiákban megkülönböztetett bánásmódot kell alkalmazni e régiók 
helyzetére vonatkozóan. 

Az EU legkülső régiói távoli fekvésük, szigetjellegük, kis méretük, kedvezőtlen domborzati 
és éghajlati viszonyaik és néhány terméktől való gazdasági függésük miatt sajátos gazdasági 
és társadalmi strukturális helyzetben vannak. E tényezők állandósága és együttes hatása 
súlyosan hátráltatja fejlődésüket, és egyedi intézkedések alkalmazását teszi indokolttá e 
korlátok leküzdése érdekében. Az EU egyedi intézkedéseket fogadhat el, többek közötti olyan 
konkrét területekre vonatkozó belső piaci és közös politikákat, mint a vám- és 
kereskedelempolitika, a fiskális politika, a vámszabad területek, a mezőgazdasági és halászati 
politika, a nyersanyagokkal és alapvető fogyasztási cikkekkel való ellátás feltételei, az állami 
támogatások, valamint a strukturális alapokhoz és a horizontális uniós programokhoz való 
hozzáférés feltételei. 

A legkülső régiók tekintetében a Szerződés különleges szabályokat határoz meg, amelyek 
megkülönböztetett bánásmódot tesznek lehetővé a Szerződés alkalmazási feltételeinek 
meghatározásában, a politikák kiigazítása és egyedi intézkedések végrehajtása érdekében.

Az EUMSZ 349. cikke tartalmazza a jogalapot arra, hogy a kohéziós politikában a legkülső 
régiókra vonatkozó uniós megközelítésben megkülönböztetett bánásmódra van szükség. A 
349. cikk eltérést tesz lehetővé a kohéziós politika általános feltételeitől és az európai 
politikák végrehajtásának feltételeitől. 

2. Keret 

A Lisszaboni Szerződés az EUMSZ 349. és 355. cikkében megerősítette a legkülső régiók 
helyzetét.  Emellett az EUMSZ 107. cikkének (3) cikke kifejezetten elismeri az állami 
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támogatás nyújtásának lehetőségét a legkülső régiók számára. Ezek fontos hivatkozások, 
mivel megerősítik, hogy e régiókban egyedi szabályokra van szükség, függetlenül a pusztán 
gazdasági megfontolásoktól. De még mindig sokat kell tenni azért – mégpedig a kohéziós 
politikán keresztül –, hogy a legkülső régiókban csökkentsük a gazdasági egyenlőtlenségeket 
és javítsuk a növekedést. A kohéziós politika regionális dimenziójának (az EUMSZ 174. 
cikke) – emlékeztetve a Barca-jelentésben1 foglaltakra – nyilvánvalóbban meg kell jelennie. 
Ezenkívül az új EUSZ hatálybalépésével a szubszidiaritás elvét is megerősítették, fokozva a 
nemzeti és regionális parlamentek részvételét az európai döntéshozatali eljárásban.

Ami a 2014–2020 közötti időszakot illeti, az Európai Bizottság június 29-én előterjesztette a 
következő, a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretre irányuló 
javaslatát2. Annak ellenére, hogy az EU Szerződései elismerik az EU legkülső régióinak 
helyzetét, nem irányoznak elő külön keretet a régiók e csoportja tekintetében. 

Ezenkívül az, hogy a következő időszakra vonatkozóan a legkülső régiók és a ritkán lakott 
régiók számára nyújtott extra költségvetési juttatások csökkentek, mindössze 926 millió eurót 
tesznek ki, a jelenlegi programozási időszakhoz képest nagymértékben csökkenti a legkülső 
régióknak nyújtott támogatások összegét, 976 millió EUR összeget biztosítva a legkülső 
régiók számára (az egy főre jutó évi 35 euró összeget véve alapul).

A következő időszakra vonatkozó, kohéziós politikai költségvetési szabályok tekintetében a 
Bizottság október 6-i javaslatai egyedi intézkedéseket irányoznak elő a legkülső régiók 
tekintetében3. Mindazonáltal kétséges, hogy az ilyen javaslatok elengedőek-e e régiók 
szükségleteinek kielégítéséhez, különösen most, amikor a gazdasági válság és a kereskedelem 
liberalizációja kihívást jelenthet gazdasági tevékenységeik tekintetében. A helyzetet ezenkívül 
súlyosbítják a súlyos megszorítási programok, amelyek csökkentik annak lehetőségét, hogy a 
nemzeti kormányok segítenék régióikat, mivel maguk is külső segítségre – az EU segítségére 
– szorulnak. Még ha a társfinanszírozási arány el is érheti a 85%-ot, az a területi 
együttműködésre vonatkozó célkitűzés esetében 75%-ra, a legkülső régiókra vagy a gyéren 
lakott régióknak nyújtott, kiegészítő egyedi költségvetési juttatás által finanszírozott projektek 
esetében pedig 50%-ra korlátozódik. Ezenkívül van egy különleges kérés, amely kizárólag a 
legkülső régiókra vonatkozik, azaz hogy az említett juttatás keretében biztosított teljes összeg 
legalább 50%-át a gazdaság diverzifikációját és korszerűsítését segítő intézkedésekre kell 
költeni.

E régiók földrajzi területekbe történő beillesztésének jelentősége figyelmet von magára.  A 
legkülső régiókat magában foglaló együttműködési programok a jelenlegi időszakban nyújtott 
ERFA-támogatás nem kevesebb mint 150%-t kapják, és a régióközi együttműködésből 
50 milliót tesznek félre a legkülső régiók együttműködésére. 

Figyelembe véve a közelmúltban előterjesztett javaslatokat és az EU legkülső régióira 
vonatkozó, megújított stratégiát helyezve előtérbe, amelyet a Bizottság 2012-ben fog 
ismertetni az Általános Ügyek Tanácsa 2010. júniusi ülésén megfogalmazott kérés alapján, az 
EU 2020 stratégia keretében a kohéziós politika által az Európai Unió legkülső régióiban 

                                               
1 COM(2008)616 végleges, 2008.10.06.
2 COM(2011)500 végleges.
3 COM(2011)615 végleges – COM(2011)614/3 és COM(2011)611 végleges
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betöltött szerepről szóló saját kezdeményezésű jelentés célja, hogy hozzájáruljon e komoly 
kérdések feltárásához, amelyekkel foglalkozni kell a legkülső régiók teljesítményének az 
EU 2020 stratégia céljai – nevezetesen az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés –
keretében történő előrejelzésekor.

3. Mi a tét?

Az, hogy a legkülső régiók számára mi a tét, a következő megvalósítandó prioritásokkal 
foglalható össze: megkülönböztetett és közös bánásmód, amely az uniós politikákban 
kellőképpen figyelembe veszi sajátos jellemzőiket, különösen a kohéziós politikában, amely e 
régiók kis gazdaságainak legfőbb hajtóereje, az európai politikák kiigazítása és a legkülső 
régiók jobb beillesztése a belső piacba, illetve saját földrajzi területükbe.

3.1. Az EU legkülső régiói számára biztosított megkülönböztetett és közös bánásmód

Az EU legkülső régiói számára biztosítandó megkülönböztetett és közös bánásmód e régiók 
egyik legfontosabb célja. A Szerződésen alapuló megkülönböztetett bánásmód egyedi 
intézkedéseket tesz lehetővé a gazdasági, társadalmi és területi kohézió célkitűzései 
tekintetében, és folyamatosan különleges figyelmet követel meg az EU részéről. Az EU 2020 
stratégia végrehajtását a legkülső régiók sajátos helyzetéhez kell igazítani. Mivel helyzetük 
nem összehasonlítható a többi uniós régió helyzetével, esetükben megkülönböztetett és a 
valós helyzetükhöz illő bánásmódot kell alkalmazni. 

Ez a „megkülönböztetés” nem csak azt jelenti, hogy különleges figyelmet fordítunk e régiók 
korlátaira, megpróbálva ellensúlyozni távoli fekvésük hatásait strukturális alapokon vagy 
kiegészítő költségvetési juttatásokon keresztül. Egy kiigazított stratégiát is magában kell 
foglalnia, amely előirányoz egy olyan fejlődési modellt, amely képes hasznukra fordítani a 
rendelkezésükre álló előnyöket1, különösen ami a versenyképességet, a növekedési potenciált 
és a munkahelyteremtést illeti. Ha az EU 2020 stratégiának figyelembe kell vennie a 
regionális sokféleséget, intézkedéseket kell elfogadni céljai eredményességének biztosítása 
érdekében. Az e célok megvalósítására való törekvés közös bánásmódot kíván meg a régiók e 
csoportja tekintetében, figyelembe véve, hogy a Szerződés közös szabályokat határoz meg 
rájuk vonatkozóan és hogy a saját valós helyzetükhöz igazodó, egyedi intézkedésekre van 
szükség.

3.2. Az európai politikák végrehajtásának kiigazítása az EU legkülső régióiban

A Szerződés kifejezetten lehetővé teszi az uniós politikák kiigazítását az EU legkülső 
régióiban. Eddig a POSEI végrehajtása keretében alkalmazott egyedi intézkedések sikeresnek 
bizonyultak, nevezetesen a mezőgazdaság és a halászat területén, a kisszámú terméktől való 
függéshez kapcsolódó nehézségekből adódó kihívások kezelésében. Értékelni kell, hogy 
indíthatók-e ehhez hasonló programok a potenciállal bíró ágazatok – mint például az 
energiaágazat és a megújuló erőforrások – fejlődésének felgyorsítására, amit Pedro Solbes 

                                               
1 COM(2008)642 végleges, 2008.10.17.
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legkülső régiókról szóló jelentése1 is hangsúlyoz. 

Ezenkívül az EU 2020 stratégiában az innovációnak és a kutatásnak biztosított kiemelt 
szerepet megfelelő intézkedésekkel kell kísérni annak érdekében, hogy támogassanak egy 
ilyen stratégiát a legkülső régiókban, konkrétan cserehálózatokon keresztül. A legkülső régiók 
– nehéz megközelíthetőségük miatt – nem rendelkeznek gyorsabb összeköttetésekkel, ami 
különleges figyelmet követel a közlekedés és a távközlés tekintetében. Más területek is –
például az idegenforgalom, a vámügy, az adópolitika, a vámszabad területek, a kereskedelmi 
politikák – megtarthatják az uniós politikák kiigazításának lehetőségét. Ezek a régiók csak az 
uniós politikákra vonatkozó egyedi kerettel lennének képesek eredményesebben 
megvalósítani a gazdasági, társadalmi és területi kohézió célkitűzéseit, valamint jobban 
integrálódni az EU belső piacára.

3.3. A legkülső régiók jobb integrálása az EU-ba és saját földrajzi területeikbe 
A legkülső régiók megfelelőbb uniós integrációjának célja hatékonyabb irányítást tesz 
szükségessé, valamennyi szint – azaz az európai, nemzeti, regionális és helyi szintek –
részvételével. A többszintű irányítás megerősített partnerséget kíván meg, és az uniós 
politikák következetes végrehajtását teszi szükségessé a legkülső régiókban. Ez 
elengedhetetlen a legkülső régiók esetében alkalmazott megkülönböztetett és közös bánásmód 
tekintetében, és hozzájárul az e régiók és az EU közötti folyamatos párbeszédhez. Szintén 
fontos az a tény, hogy a Szerződés egy áthidaló klauzulát vezet be, biztosítva más területek –
nevezetesen a tengerentúli területek – számára a valós helyzetükhöz jobban illő szabályok 
megválasztásának lehetőségét. Mivel ezek a területek kérvényezhetik, hogy legkülső régiókká 
váljanak és részesüljenek a legkülső régiókra vonatkozó szabályok előnyeiből, a jelenlegi 
legkülső régiók ebben az összefüggésben döntő szerepet játszhatnak abban, hogy az új tagokat 
vonzzanak és előmozdítsák helyzetüket. 

A legkülső régióknak az egységes piacba, illetve saját földrajzi területükbe történő teljes körű 
integrálásával kapcsolatos cél még megvalósításra vár. A területi és a digitális folytonosság 
továbbra is fontos, megoldandó kérdés. Ezért megfelelő intézkedéseket kell tenni annak 
érdekében, hogy a legkülső régiók jobban hozzáférhessenek az egységes piac nyújtotta 
előnyökhöz, valamint regionális integrációjuk fejlesztése érdekében a koherens szomszédsági 
politika keretében.

Tekintve, hogy a legkülső régiók a kontinenstől távoli földrajzi területeken helyezkednek el, 
Európa működő, geopolitikai jelentőséggel bíró határait alkotják.  Ennélfogva különleges 
figyelmet igényelnek – mégpedig a területi együttműködés programjai terén – a harmadik 
országokkal, illetve a kiemelt jelentőségű kulturális és történelmi kapcsolatokkal rendelkező 
országokkal való viszonyban. 

Amint a Solbes-jelentés megfogalmazza: „…az EU-nak meg kell újítania integrációs 
paktumát és értelmet kell adnia az EUMSZ 349. cikkének, nem csak ágazati politikái 
átdolgozásával, hanem irányításának megerősítésével és a legkülső régiókra irányuló 

                                               
1 „Europe’s ORs and the single market: The EU’s influence in the world” (Európa legkülső régiói és az egységes 
piac – Az EU befolyása a világban”), Pedro Solbes Mira által Barnier biztosnak előterjesztett jelentés, 
2011.10.12.
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intézkedései érthetősének javításával. Emellett hangsúlyozni kell az egységes piac külső 
dimenzióit a legkülső régiók korlátainak az európai kereskedelmi politikákba való 
integrálásával, és mindenre kiterjedően fel kell tárni egy olyan szomszédsági politika 
kialakításának előnyeit, amely a megfelelően integrált regionális piacok kialakítását helyezi 
középpontba”.

4. Következtetés

A legkülső régiókra vonatkozó legutóbbi nyilatkozatban1 megállapították, hogy az 1999-ben 
meghatározott cayenne-i alapelvek továbbra is a legkülső régiókkal kapcsolatos uniós 
cselekvések legfőbb alapjait képezik. Ezen elvek – azaz az esélyegyenlőség, a meglévő 
lehetőségek értékének, az európai politikák következetességének elve és a partnerségi elv –
értelmében az európai fellépésnek biztosítania kell a feltételeket ahhoz, hogy a legkülső 
régiókban meglévő lehetőségek – egyedi intézkedések megvalósítása révén – a gazdasági 
növekedés valódi tényezőjévé válhassanak.

Az itt felvázolt menetrend összhangban van azokkal az iránymutatásokkal, amelyek az EU 
legkülső régiói igényei szempontjából központi helyen állnak. A saját kezdeményezésű 
jelentés gerincéül szolgál majd, amely a kohéziós politika részéről várhatóan 
kiegyensúlyozottabb választ fog javasolni a legkülső régiókat érintő kihívásokra az EU 2020 
stratégia keretében.

                                               
1 Memorandum on a Renewed Vision for a European Strategy on Outermost Regions (Nyilatkozat a legkülső 
régiókra irányuló európai stratégia megújított jövőképéről), Las Palmas, 2010. május


