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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a legkülső régiók lehetőségei fejlesztésének a strukturális alapok és a többi uniós 
programok közötti szinergiák megteremtése révén történő optimalizálásáról
(2013/2178(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 349. cikkére, amely 
elismeri a legkülső régiók különleges jogállását, 

– tekintettel az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének az e régiók állami támogatási 
rendszereiről szóló a) pontjára,

– tekintettel az EUMSZ 174. és az azt követő cikkeire, amelyek kitűzik a gazdasági, 
társadalmi és területi kohézió célját és meghatározzák az eléréséhez szükséges strukturális 
pénzügyi eszközöket,

– tekintettel az Európai Bizottság legkülső régiókról szóló valamennyi közleményére, és 
különösen „A legkülső régiók: előny Európa számára” című, 2008. október 17-i 
közleményére (COM(2008)0642),

– tekintettel a legkülső régiókról szóló valamennyi állásfoglalására, és különösen „A 
legkülső régiókra vonatkozó stratégia: eredmények és kilátások” című, 2008. május 20-i 
állásfoglalására1,

– tekintettel a 2008. július 7-én, Réunion szigetén megtartott, „Az Európai Unió és 
tengerentúli entitásai: az éghajlatváltozás és a biológia sokféleség csökkenése elleni 
küzdelemre irányuló stratégiák” című konferencia üzenetére, valamint az Európai Unió 
Tanácsának „Az Európai Unió biológiai sokféleséggel kapcsolatos cselekvési terve 
végrehajtásának félidős értékelése – Az invazív idegen fajokra vonatkozó európai uniós 
stratégia felé” című, 2009. június 25-i következtetéseire,

– tekintettel a legkülső régiók európai parlamenti képviselőinek konferenciája José Manuel 
Durão Barrosóhoz, az Európai Bizottság elnökéhez benyújtott 2010. július 6-i közös 
programjára,

– tekintettel a Spanyolország, Franciaország, Portugália és a legkülső régiók által 2010. 
május 7-én aláírt, „Megújult kilátások (jövőkép) a legkülső régiókra vonatkozó európai 
stratégiában” című együttes memorandumra,

– tekintettel a legkülső régióknak a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik 
jelentésre vonatkozó, 2011. január 28-i közös dokumentumára,

– tekintettel az „Európa legkülső régiói és az egységes piac – Az EU befolyása a világban” 
című, Pedro Solbes Mira által Michel Barnier biztosnak előterjesztett 2011. október 12-i 
jelentésre,

                                               
1 HL C 279. E, 2009.11.19., 12. o.
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– tekintettel a Szigetek Egyezményére, amelyben az Európai Unióhoz tartozó néhány sziget 
arról állapodott meg, hogy területükön legalább 20%-kal csökkentik a CO2 -kibocsátást, és 
hogy cselekvési tervet dolgoznak ki a fenntartható szigeti energiáról, továbbá tekintettel 
az Európai Parlamentnek a Szigetek Egyezményének hivatalos európai 
kezdeményezésként való létrehozásáról szóló, 2012. január 19-i nyilatkozatára,

– tekintettel az Európa 2020 stratégiával összefüggésben az Európai Unió legkülső 
régióiban a kohéziós politika szerepéről szóló, 2012. április 18-i állásfoglalására1,

– tekintettel „Az Európai Unió legkülső régiói: úton az intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedést célzó partnerség felé” című, 2012. június 20-i bizottsági közleményre 
(COM(2012)0287),

– tekintettel a Serge Letchimy képviselő vezetésével a Francia Köztársaság miniszterelnöke 
részére készített, „Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikke: hozzájárulás 
a legkülső régiók általános fejlesztési tervét szolgáló eltérési keret alkalmazásához” című 
jelentésre,

– tekintettel az Európai Unió legkülső régiói elnöki értekezleteinek valamennyi 
zárónyilatkozatára, valamint az Európai Unió legkülső régióinak 2013. október 17-én és 
18-án megtartott XIX. elnöki értekezletének zárónyilatkozatára,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A7–0000/2013),

A. mivel a legkülső régiók előnyei, erőforrásai és lehetőségei – amelyeket 2008. évi 
stratégiájában és 2012. évi közleményében az Európai Bizottság is elismert – a kutatás, az 
innováció és a növekedés szempontjából az Európai Unió számára kulcsfontosságú 
területeket fednek le, és mivel ezeket a régiókat – a kohéziós, az agrár- és a halászati 
politikán kívül – túlságosan elégtelen módon támogatják és finanszírozzák az uniós 
alapok és programok;

B. mivel – tekintettel azokra a célkitűzésekre, amelyeket az EU a növekedéssel kapcsolatban 
az Európa 2020 stratégia, a Horizont 2020 stratégia, az Energia 2020 stratégia, a LIFE+ és 
a Natura 2000 programok, a transzeurópai távközlési, közlekedési és energiahálózatok 
megvalósítása érdekében határozott meg – a legkülső régiók olyan elöl járó régióknak 
minősülnek, amelyek jelentős mértékben hozzájárulhatnak e feladatok megvalósításához;

C. mivel ezért a legkülső régiók gazdasági és társadalmi fellendülésének tartós megerősítése, 
valamint a különböző uniós stratégiák sikere esélyeinek növelése érdekében ösztönözni 
kell a hosszú távú beruházásokat és elő kell mozdítani a legkülső régiók innovációs 
képességét;

D. mivel e stratégiák megvalósításához a legkülső régiókra vonatkozó, a gazdasági és 
társadalmi fejlettség tekintetében mutatkozó felzárkóztatásra szolgáló strukturális és 
beruházási alapok nem lesznek elegendőek ahhoz, hogy a legkülső régiók a 

                                               
1 HL C 258. E, 2013.9.7., 1. o.
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lehetőségeikhez mérten részt vegyenek az Európai Unió előtt álló nagyobb kihívásokban;

E. mivel a 349. cikk annak lehetővé tételére is felhasználható, hogy a legkülső régiók 
megtalálják helyüket azokban a különböző uniós programokban, amelyek konkrétan is 
fejleszteni tudják a bennük rejlő, elismert lehetőségeket;

F. mivel a legkülső régiók az egész Unió javát szolgáló, kiváló területeket alkothatnak 
többek között az alábbi területeken: biológiai sokféleség, környezetvédelem, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, a szélsőséges időjárási jelenségek kezelése és 
megfigyelése, kutatás, innováció, világűr, űrrepülés, óceánok, tengerpolitikai irányítás, 
vulkanológia, egészségügy, megújuló energiák, közlekedés, távközlés, humanitárius 
segítségnyújtási készenléti kapacitás a harmadik országokban és kultúra;

G. mivel a legkülső régiók és a TOT-ok a karib-tengeri, indiai-óceáni, atlanti-óceáni, 
csendes-óceáni, északi-sarki és déli-sarki tengeri medencékben találhatók, aminek 
következtében az Európai Unió kizárólag nekik köszönhetően a világ legnagyobb, 25 
millió km2 kiterjedésű, kizárólagos gazdasági övezetet alkotó tengeri területét mondhatja 
magáénak, mivel geostratégiai elhelyezkedésük hozzájárul az EU globális jelentőségéhez, 
és mivel ezeket a területeket a világ biológiai sokféleségének több 50%-át kitevő, 
rendkívüli természeti, tengeri és halászati erőforrások jellemzik;

H. mivel a legkülső régiók és a TOT-ok helyzete egyedülálló, és mind az Európai Unióban, 
mind azon kívül közös egységet alkotnak; mivel a legkülső régiók és a TOT-ok 
közeledését az Európai Bizottságnak többek között közös politikák végrehajtásával kell 
előmozdítania és támogatnia;

I. mivel a legkülső régiók és a TOT-ok lehetőségeinek optimalizálásához a lehető 
legnagyobb szinergiát kell megteremteni az összes uniós eszköz, alap és program között;

Új kilátások a legkülső régiók számára

1. meggyőződése, hogy a legkülső régiók előnyei, lehetőségei, erőforrásai és tapasztalatai 
további esélyt biztosítanak az Unió számára ahhoz, hogy megfeleljen azoknak a 
kihívásoknak, amelyekkel a globalizáció, az innovációs képesség, a növekedés, a
társadalmi kohézió, a demográfiai nyomás, az éghajlatváltozás, az energia. a természeti 
erőforrások és a biológiai sokféleség fenntartható kezelése terén szembesül;

2. meggyőződése, hogy közvetett módon és hosszú távon az egész Uniót hátrányosan érinti 
az, hogy a legkülső régiók nem férnek hozzá a különböző uniós alapokhoz,;

3. támogatja, hogy az Európai Bizottság e régiók előnyeit és az EUMSZ 349. cikkén alapuló 
gyakorlatias és ötletes intézkedéseket kiaknázva a legkülső régiókban az autonómiát, a 
gazdasági konszolidációt és a fenntartható munkahelyteremtést erősítő politikákat szeretne 
végrehajtani, valamint hogy az egyes alapok és programok esetében olyan célokra 
irányuló ad hoc eszközöket szeretne megvalósítani, amelyek a legkülső régiók erősségeit 
gazdasági valósággá alakíthatják át;

4. felszólítja a Bizottságot, hogy a legkülső régiók érdekében megkezdett programok 
értékelése érdekében hozzon létre egy évente kétszer ülésező kapcsolattartó csoportot a 
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különböző európai biztosok és a legkülső régiók megválasztott európai parlamenti 
képviselői között;

5. hangsúlyozza, hogy mivel a legkülső régiók távol fekszenek az európai kontinenstől, a 
TOT-okkal együtt közvetítik az Európai Unió befolyását, amely tudatára ébred globális 
jelentőségének és az alapvető változásokon áteső világban betöltött szerepének;

6. meggyőződése, hogy az Unió világban elfoglalt helyének tudatosítása, valamint a legkülső 
régióira és a TOT-okra fordított figyelem szorosan összefüggnek egymással; 
meggyőződése, hogy az, hogy az Unió nem ismeri el vagy alábecsüli a legkülső régiókra 
és a TOT-okra irányuló beruházási stratégiai döntéseinek jövőbeli súlyát vagy kihatását, 
azt mutatja, hogy az Unió nem fektet be eleget saját globális és nemzetközi jelentőségébe;

7. felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen kezdeményezést egy, az európai tengerentúli 
területekre vonatkozó globális stratégiára, valamint az EU, a legkülső régiók és a TOT-ok 
közötti első közös fórumra;

Szinergiák a Horizont 2020 programmal

8. úgy véli, hogy a legkülső régiók képesek arra, hogy a Horizont 2020 program 
célkitűzéseivel érintett területeken – például az űrkutatás, az űrrepülés, a biotechnológia, a 
természeti kockázatok megfigyelése, a tengerkutatás, a biológiai sokféleség, a megújuló 
energiák, az egészségügy, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és az intelligens 
közlekedés területén – meghatározó szerepet töltsenek be a kutatás és a technológia 
szempontjából;

9. emlékeztet arra, hogy az új kohéziós politika elsődleges célja, hogy ösztönözze a kutatást, 
a technológiai fejlődést és az innovációt; 

10. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 2007–2013-as időszakra vonatkozó kutatási és 
fejlesztési keretprogram nem támogatta megfelelően a legkülső régiókat, minek 
következtében a részvételi és sikerességi arányok alacsonyak voltak, továbbá, hogy a 
legkülső régiók alacsonyabb mértékben vettek részt az európai kutatási hálózatokban;

11. úgy véli, hogy a kohéziós politika, valamint az Európa 2020 és a Horizont 2020 stratégia 
keretében elérni kívánt célkitűzések teljes körű megvalósítása érdekében – amihez az 
ERFA önmagában nem elegendő – az Európai Bizottságnak azáltal kellene elősegítenie, 
biztosítania és ösztönöznie a legkülső régióknak a Horizont 2020 programhoz való 
hozzáférését, hogy olyan külön programokat hoz létre, amelyek hozzájárulhatnak a 
legkülső régióknak az európai és a nemzetközi kutatási és innovációs hálózatokba történő 
jobb beépüléséhez;

12. szót emel – a legkülső régiók egyetemeinek, kutatóközpontjainak, kutatóinak és 
hallgatóinak mind európai, mind pedig nemzetközi jelenlétéhez a Horizont 2020 
programmal együttműködésben történő hozzájárulás érdekében – a legkülső régiók 
egyetemeinek felvirágoztatása és strukturális fejlesztése mellett;

13. megjegyzi, hogy az összes legkülső régiót vulkáni és trópusi terültek alkotják;
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Szinergiák a belső piaccal

14. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy a legkülső régiók belső piaci integrációjának és 
fejlődésének fokozása érdekében használja fel a Solbes-jelentés különböző 
következtetéseit;

15. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy a monopolhelyzetek és a kartellezés legkülső 
régiókban történő megakadályozása érdekében gondoskodjon arról, hogy a legkülső 
régiókban fokozottabban tiszteletben tartsák a verseny területén meglévő rendelkezéseket;

16. felszólítja a Bizottságot, hogy foglalkozzon a legkülső régiókban tapasztalható magas 
megélhetési költségek problémájával;

Szinergiák a LIFE+ programmal és az Energia 2020 stratégiával

17. úgy véli, hogy a legkülső régióknak a biológiai sokféleség kezelése, megőrzése és 
helyreállítása, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és a megújuló energiák 
fejlesztése területén fennálló lehetőségeit a kohéziós politikával, a LIFE+ programmal és 
az Energia 2020 stratégiával kialakítandó szinergiák révén és kiegészítő finanszírozás 
megteremtésével úgy lehet optimalizálni, hogy közben az Unió is segítséget kap saját 
célkitűzéseinek eléréséhez;

18. megjegyzi, hogy a 2014–2020-as időszakra vonatkozó LIFE+ program célja a környezet 
megóvására és az éghajlatváltozás elleni küzdelemre irányuló innovatív projektek 
társfinanszírozása; emlékeztet arra, hogy az új kohéziós politika 5. és 6. célkitűzése 
kiegészíti egymást, és hogy ennek következtében elengedhetetlen, hogy a LIFE+ 
programot valóban megnyissák a legkülső régiók számára;

19. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság – az Európai Parlament véleményével és a 
Tanács 2009. június 25-i következtetéseivel ellentétben – a BEST előkészítő intézkedést 
nem alakította át a ténylegesen a legkülső régiókra és a TOT-okra vonatkozó programmá;

20. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a francia legkülső régiókban védelemre szoruló 
élőhelyeket és állat- és növényfajokat nem vették fel a 92/43/EGK élőhelyvédelmi 
irányelv I. mellékletébe, és ezzel ténylegesen ellehetetlenítették az irányelv francia 
legkülső régiókban történő alkalmazását, valamint megakadályozták a francia legkülső 
régióknak a NATURA 2000 hálózatokban és programokban való részvételét;

21. felszólítja a Bizottságot, hogy a 349. cikk és a BEST előkészítő intézkedés alapján 
dolgozzon ki külön Natura 2000 programot a legkülső régiókra vonatkozóan;

22. felszólítja a Bizottságot, hogy a megújuló energiák legkülső régiókban történő fejlesztése 
érdekében alakítson ki stratégiát az energetikai önellátás és az Energia 2020 stratégia 
céljainak elérésére; 

Szinergiák az európai ifjúsági programokkal 

23. hangsúlyozza, hogy az új kohéziós politika 8., 9. és 10. célkitűzése a foglalkoztatásra, a 
társadalmi integrációra, a szegénység elleni küzdelemre, az oktatásra, a képzésre és a 
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szakképzésre irányul; 

24. kiemeli, hogy a legkülső régiók azon európai régiók közé tartoznak, amelyekben a 
legmagasabb a fiatalok munkanélküli rátája; ezért üdvözli, hogy a legkülső régiók 
jogosulttá váltak az ifjúsági garancia-programra, és hogy létrehozták az ifjúsági 
foglalkoztatási kezdeményezést;

25. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a magas munkanélküliségi ráták következtében a 
legkülső régióknak jelentős mértékű szakember-elvándorlással és a javasolt képzések 
elégtelen voltával kell szembesülniük, holott a fenntartható növekedéshez elengedhetetlen 
a képzett és szakképzett munkaerő;

26. megjegyzi, hogy az új Erasmus program célja a tudásalapú társadalom létrehozása; 
hangsúlyozza, hogy e cél elérése elengedhetetlen az Európa 2020 stratégia 
megvalósításához, amely a tudást tekinti az európai gazdaság legfőbb hajtóerejének; ezért 
kiemeli, hogy a növekedés fő motorját jelentő humánerőforrás és helyi szaktudás 
fellendítése érdekében a legkülső régiókban több szinergiát kell kialakítani az Erasmus 
program és az ESZA között; 

27. támogatja a tengerentúli régiók egyetemi kapacitásainak fejlesztését és új kiválósági 
tagozatok kialakítását annak érdekében, hogy Európában nagyobb legyen a legkülső 
régiók egyetemeinek vonzereje és befolyása; támogatja az egyetemek közötti partnerségek 
kialakítását, és azokat azon harmadik országok egyetemeire is kiterjeszti, amelyekkel a 
tengerentúli régiók különleges kapcsolatokat ápolnak; kéri továbbá, hogy az ERASMUS 
program fedezze a legkülső régiók és az EU közötti csereprogramokhoz kapcsolódó 
utazási költségeket;

Szinergiák a transzeurópai (közlekedési, távközlési, energia-) hálózatokkal

28. hangsúlyozza, hogy a legkülső régiókban szinergiákat kell kialakítani a transzeurópai 
hálózatok, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz, a Civitas és Horizont 2020 
programok, valamint az ERFA közlekedési, távközlési és energetikai vonatkozású 
beruházásai között; 

29. üdvözli, hogy a Bizottság a transzeurópai hálózatokba szeretné integrálni a legkülső 
régiókat; 

30. sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy a rövid távolságú összeköttetéseknek – a legkülső 
régiókat diszkriminatív módon kirekesztő – előnyben részesítése következtében nem 
történt több előrelépés a tengeri gyorsforgalmi utak tekintetében; 

31. úgy véli, hogy a transzeurópai távközlési hálózatok területén alapvető fontosságú a 
szárazföldi Európa és a legkülső régiók összekötése; véleménye szerint – tekintettel a 
digitális gazdaság jelentőségére – a legkülső régiók és Európa közötti digitális szakadék 
gátolja a legkülső régiók fejlődését és versenyképességét; megjegyzi, hogy a legkülső 
régiókban az IKT-k kiépítése és korszerűsítése terén fennálló lemaradás a digitális 
lemaradással tetézi a földrajzi távolságot; javasolja, hogy fokozzák ezek kiépítését a 
hálózatok bővítése és korszerűsítése, az ERFA-val kialakított szinergiák, továbbá e 
projekteknek az EBB által biztosított finanszírozáshoz való könnyebb hozzáférése révén;
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Szinergiák az EU tengerpolitikájával (KHP, ETHA)

32. emlékeztet arra, hogy a legkülső régióknak és a TOT-oknak köszönhetően az Európai 
Unió a világ első számú tengeri hatalma;

33. felszólítja a Bizottságot, hogy jobban tudatosítsa Európa globális tengeri dimenzióját, azt, 
hogy az egész EU számára milyen jelentőséggel bírnak a tengerek, óceánok és a „kék 
növekedés”, a legkülső régiók és a TOT-ok stratégiai pozícióját, valamint azt, hogy e 
régiók milyen szerepet játszhatnak a tengerek, óceánok és tengerparti övezetek 
fenntartható kiaknázása, valamint a tengerek globális igazgatása és a tengeren alapuló 
tudásgazdaság fejlődése szempontjából;

34. megállapítja, hogy nincsenek szinergiák a kohéziós politika és a KHP között, amely még 
nem kellően veszi figyelembe e régiók tényleges helyzetét; 

35. hangsúlyozza, hogy a legkülső régiók kizárólagos gazdasági övezeteik halászati 
erőforrásaitól függnek, amelyek biológiai szempontból rendkívül érzékenyek; kiemeli, 
hogy biztosítani kell az erőforrások fenntartható kiaknázását; felszólít arra, hogy a 
jövőben az uniós halászati megállapodások megkötésekor és kialakításakor a helyi 
lakosok hosszú távú érdekeit is vegyék figyelembe;

36. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az új KHP-ban a legkülső régiók esetében nem 
engedélyezték a flották megújításához nyújtott támogatásokat;

Szinergiák a közös agrárpolitikával

37. megjegyzi, hogy a mezőgazdaság dinamikusan fejlődő és munkahelyeket biztosító ágazat, 
amely hozzájárul a nagy hozzáadott értékkel bíró tevékenységek fejlődéséhez; emlékeztet 
arra, hogy az új kohéziós politika harmadik célkitűzése a mezőgazdasági ágazatban 
működő kkv-k megerősítésére irányul;

38. kiemeli, hogy a legkülső régiókban a mezőgazdaság a szomszédos országokhoz képesti 
diverzifikálódás és versenyképesség kihívásaival, valamint többek között az élelmezés 
terén megvalósuló önellátással és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos új kihívásokkal 
szembesül;

39. hangsúlyozza, hogy a POSEI program sikeresnek bizonyult, és rendkívül jól illeszkedett a 
legkülső régiók helyzetéhez;

40. ösztönzi a kohéziós politika és az EMVA közötti szinergiák kialakítását annak érdekében, 
hogy az öntözőrendszerek korszerűsítése és bővítése évén biztosítsák a fenntartható 
vízgazdálkodást;

41. felszólítja a Bizottságot, hogy élénkítse fel a belső mezőgazdasági termelést és a kis 
körben történő értékesítést;

42. támogatja, hogy a legkülső régiókban oltalom alatt álló eredetmegjelöléseket, bejegyzett 
eredetmegjelöléseket és helyi címkéket hozzanak létre;
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Szinergiák az Európai Fejlesztési Alappal

43. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy továbbra sincs kapcsolat az EFA és a határokon átnyúló 
együttműködési projektekre kiterjedő ERFA között, jóllehet ez alapvető fontosságú lenne 
az ezen alapok által elérni kívánt célok megvalósításához;

44. felszólítja a Bizottságot, hogy a párbeszéd erősítése és a legkülső régiók földrajzi 
térségükbe való beilleszkedésének előmozdítása érdekében kezdeményezzen egyeztetést 
az EU tagállamai, a legkülső régiók, a TOT-ok és az AKCS-országok között;

Szinergiák az EU külpolitikájával

45. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy mivel számos kontinens található a közelükben, 
nagyobb tudatossággal tekintsen a legkülső régiók és a TOT-ok geostratégiai helyzetére; 

46. felszólítja a Bizottságot, hogy öntse végső formába azt a szélesebb körű szomszédsági 
cselekvési tervet, amelyen 1999 óta dolgozik; 

47. felszólítja a Bizottságot, hogy jobban vegye figyelembe a harmadik országokkal kötött 
kereskedelmi megállapodásoknak a legkülső régiók gazdaságára gyakorolt hatását;

48. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a latin-amerikai és az AKCS-országokkal kötött 
megállapodások nem vették figyelembe a legkülső régiók érdekeit, és hogy az ezen 
megállapodásokról folytatott tárgyalásokat megelőzően soha nem készítettek 
hatásvizsgálatot;

49. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy a legkülső régiókkal szomszédos AKCS-
országokkal kötendő kereskedelmi megállapodások keretében szisztematikusan 
tárgyaljanak a legkülső régiók és az AKCS-országok közötti kizárólagos piac 
létrehozására vonatkozó külön fejezetről, amely azt a célt szolgálja, hogy a legkülső 
régiók jobban integrálódjanak a földrajzi környezetükbe;

50. emlékeztet arra, hogy a legkülső régiók és a TOT-ok rendkívül fontosak abból a 
szempontból, hogy természeti katasztrófák bekövetkezése esetén az Európai Unió 
kiépíthesse és kifejthesse humanitárius segítségnyújtási kapacitásait; ezért felszólít egy 
európai polgári biztonsági erő létrehozására;

Szinergiák a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre irányuló 
programokkal

51. felhívja a figyelmet arra, hogy a tengerentúli régiók nagy nehézségekkel küzdenek a 
társadalmi kirekesztés, a szegénység és az erőszak terén; emlékeztet arra, hogy az új 
kohéziós politika 9. célkitűzése a társadalmi integráció előmozdítására, valamint a 
szegénység és a hátrányos megkülönböztetés minden formája elleni küzdelemre irányul, 
továbbá hogy az ERFA a leginkább rászoruló emberek támogatását határozza beruházási 
prioritásként; 

52. üdvözli, hogy elfogadták a leginkább rászoruló személyeket támogató európai 
segítségnyújtási alapot (FEAD), és kéri, hogy annak végrehajtása különösen hatékonyan 
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történjen a legkülső régiókban;

53. kiemeli, hogy a legkülső régióknak a területükön tapasztalható jelentős 
népességnövekedés követeztében jelentkező jelentős lakásszükséglettel kell 
megbirkózniuk; ösztönzi, hogy hozzanak létre a szociális lakásokra szolgáló beruházási 
keretet, és hogy dolgozzanak ki olyan különleges rendelkezéseket, amelyek lehetővé 
teszik, hogy az állami támogatásokat a szociális lakásokba történő beruházásokra is fel 
lehessen használni a legkülső régiókban;

Szinergiák a COSME programmal és a Progress mikrofinanszírozási eszközzel 

54. megjegyzi, hogy a legkülső régiók olyan környezetben találhatók, ahol elsősorban az 
olcsó munkaerő és a szomszédos országokban bőségesen rendelkezésre álló nyersanyagok 
következtében igen erős az ipari verseny; emlékeztet arra, hogy az új kohéziós politika 3. 
és 8. célkitűzése a kkv-k versenyképességének megerősítésére és a magas színvonalú, 
fenntartható foglalkoztatás előmozdítására irányul;

55. kiemeli, hogy a tengerentúli régiók mikrovállalkozásai és a kkv-i – amelyeket a válság 
ellenére is nagy ütemben hoznak létre – nehezen jutnak támogatáshoz, ami veszélyezteti 
fejlődésüket és fennmaradásukat; 

56. ezzel kapcsolatban üdvözli az európai kkv-k támogatására szánt, jövőbeli COSME 
programnak a különösen a finanszírozási és új piacszerzési kérdésekkel kapcsolatos 
célkitűzéseit; üdvözli a Progress mikrofinanszírozási eszköz folytatását; felszólítja a 
Bizottságot, hogy biztosítsa e programok legkülső régiókban történő bevezetését;

57. hangsúlyozza, hogy az egyes legkülső régiók gazdasági fejlődését a lehetőségeikhez kell 
igazítani; megjegyzi például, hogy az elégtelen hulladékfeldolgozási kapacitások mind a 
foglalkoztatás, mind pedig a környezetvédelem szempontjából számos lehetőséget 
kínálnak a fejlődésre;

58. üdvözli, hogy a közelmúltban „A kkv-kra vonatkozó zöld cselekvési terv” címmel 
nyilvános konzultációt indítottak; ezért felszólítja a Bizottságot, hogy jövőbeli 
következtetéseibe a legkülső régiók kkv-inak problémáit és kompetenciáit is foglalja bele;

59. kiemeli, hogy a tengerentúli gazdaság egyik fő motorja az idegenforgalom; ezért úgy véli, 
hogy a legkülső régiók idegenforgalmi kínálatának diverzifikálására és fejlesztésére 
irányuló célkitűzés eléréséhez elengedhetetlenül szükség van arra, hogy az ERFA-ból és a 
COSME program közös támogatásával fejlesszék és felújítsák a legkülső régiók 
szállodaparkját;

60. javasolja, hogy az idegenforgalom előmozdítása, valamint a legkülső régiók és a 
szomszédos országok közötti, több célállomásra irányuló idegenforgalom kialakulásának 
elősegítése érdekében az uniós tagállamok, valamint bizonyos harmadik államok esetében 
is egyszerűsítsék a vízumpolitikát;

Szinergiák a Kreatív Európa programmal

61. megjegyzi, hogy a legkülső régiókat nagyfokú multikulturalizmus jellemzi, és hogy fontos 
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az, hogy a legkülső régiók kultúrközege táplálhassa az európai kultúrközeget és maga is 
táplálkozhasson abból; felszólítja az Európai Bizottságot, hogy a Kreatív Európa 
programot tegye hozzáférhetővé a legkülső régiókból származó projektek számára;

62. felszólítja az Európai Bizottságot, hogy a IV. Euromed Örökség program alapján 
dolgozzon ki stratégiát a tengerentúli kulturális örökség fejlesztésére és terjesztésére;

63. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

Az Európai Uniót és a legkülső régiókat összekötő politikák történetét napjainkig a kohéziós 
politika, valamint a mezőgazdasági és halászati ágazatok támogatására irányuló politika 
eszközein keresztül megvalósuló alapvető, központi szolidaritási politika végrehajtása 
jelentette. 

Mostani jelentésünkkel a jelenlegi – olykor elcsépelt – szemléletmódon túllépve, más 
megközelítésre teszünk javaslatot annak érdekében, hogy a legkülső régiókra irányuló 
beruházási politikák új területekre nyíljanak meg, és lehetővé tegyék azok fenntartható 
fejlődését. Ehhez kénytelenek leszünk felhagyni azzal, hogy a legkülső régiókat kizárólag a 
regionális és agrárpolitikák kereteibe szorítjuk be, azért, hogy e területeket a lehető legjobban 
beillesszük az összes uniós politikába, valamint hogy a lehető legjobban kiaknázhassuk 
ezeket. 

Az Unió által a legkülső régiók számára biztosított támogatás nem csupán az európai 
szolidaritás megvalósításának kifejezése, hanem az egész Európai Unió számára támogatást 
jelent ahhoz, hogy a növekedés, a világban érvényesülő befolyása és az egész bolygót érintő 
nagy kihívások megoldásában való részvételével kapcsolatos célkitűzéseit megvalósítsa. 
Legyen szó akár az AKCS-országokkal folytatott párbeszédről, az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemről, a biológiai sokféleség megőrzéséről, a korallzátonyok védelméről, az 
egészségügyről, a regionális nyelvek megőrzéséről vagy a kulturális sokszínűségről, legkülső 
régiói csak még erősebbé teszik az Európai Uniót ahhoz, hogy az ezekkel a feladatokkal 
kapcsolatban kitűzött céljait elérje. A spanyol, portugál és francia tengerentúli régiók pedig 
valójában magukban hordozzák egy nyitott, a világ, az óceánok, a kutatás, a környezet és a 
kiválóság felé forduló Unió kihívásait és ambícióit.

A legkülső régiókba történő befektetés, valamint a hozzájárulásuk és a helyük tudatosítása 
egyben az egész bolygót érintő kihívások élén haladó Európai Unió fejlődésébe történő 
befektetést is jelent. Egy olyan időszakban, amelyben az Európai Unió olyan válságon megy 
keresztül, aminek következtében félő, hogy visszahúzódik és elzárkózik a világtól, fontos, 
hogy elforduljunk a „mennyibe kerül ez?” szemléletétől, és arra a fontos hozzájárulásra 
helyezzük a hangsúlyt, amellyel a legkülső régiók az európai kontinens globális ambícióit 
segítik. A Bizottságnak és az Európai Uniónak most erre a szánakozó szemlélettől 
megtisztított útra kell lépniük.

Mindazonáltal azt is meg kell állapítanunk, hogy a legkülső régiókról túl gyakran 
megfeledkeznek azok, akik az Európai Unióért dolgoznak, és akiknek az a feladata, hogy az 
egész Uniót képviseljék. Az Európai Bizottság és a hozzá kapcsolódó ügynökségek honlapján 
nem ritkán találkozhatunk olyan térképekkel, amelyekről hiányoznak a legkülső régiók, 
illetve olyan, karib-tengeri, latin-amerikai, indiai-óceáni vagy észak-nyugat-afrikai harmadik 
országok alkotta régiókról szóló technikai dokumentumokkal, amelyekben említést sem 
tesznek arról, hogy legkülső régióin keresztül az Európai Unió is jelen van ezekben a 
régiókban. Az is túlságosan gyakran fordul elő, hogy a legkülső régiókat szinte szándékosan 
távol tartják azoktól a nagy projekttől, amelyeknek éppen azt kellene eredményezniük, hogy 
az Unió strukturálisan és fizikailag kapcsolódjon magához és az összes részéhez. A földrajzi 
értelemben vett periférikusságot végül túl gyakran tetézi az a periférikus figyelem, amellyel 
az Európai Unió a legkülső régiókat illeti.
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Amennyiben az Európai Uniót integratív projektnek szeretnénk láttatni, a legkülső régiókat 
többé nem állíthatják félre és nem tekinthetik hátráltató tényezőnek azok, akik a holnap 
Európai Unióját építik. 

Bár a peremfekvés a legkülső régiók számára hátrányt jelent, pontosan az ellenkezőjét jelenti 
az Unió számára: kész előny!

Az EUMSZ 349. cikke azért ismeri el a legkülső régiókra jellemző nehézségeket és 
sajátosságokat, mert azok a nehézségek és sajátosságok ott találhatók meg, ott vannak jelen, 
ott kézzelfoghatóak és valóságosak. A legkülső régiókkal szemben alkalmazott, megfelelően 
megválasztott különleges bánásmód nem jelent kedvezőbb bánásmódot, mivel kizárólag ez az 
integratív bánásmód képes lehetővé tenni a legkülső régiók kiegyensúlyozott és teljes körű 
integrációját az Unióba. Ha a legkülső régiókat annak figyelembevétele nélkül úgy akarnánk 
integrálni, hogy mi az, amit máshogy kell rájuk vonatkoztatni, akkor idővel tartósan 
hozzájárulnánk azoknak a hátrányoknak a megerősítéséhez, amelyek az európai kontinenshez 
képesti peremfekvésükből fakadnak. Ily módon végül tartósan kirekesztenénk őket az Európai 
Unióból. Ha igaz az, hogy az európai tengerentúli régiók a kontinens legkülső régiójában 
találhatók, akkor az is igaz, hogy az európai kontinens az európai tengerentúli régiók legkülső 
régiójában fekszik.

2014-től tehát valódi változásra lesz szükség. Erre már nem csak azért van szükség, hogy 
örömmel fogadjuk vagy elismerjük azokat az előnyöket és azt az esélyt, amelyeket az európai 
tengerentúli régió jelent az Unió számára, hanem azért is, hogy konkrétan életre keltsük 
ezeket az előnyöket és ezt az esélyt, amelyek alkotórészei egy olyan Unió közös fejlődésének 
is, amelynek saját elképzeléseiben és belső fejlődési perspektíváiban a hozzá tartozó 
tengerentúli területek is benne vannak. Ebből kell megszületnie az európai tengerentúli térség 
olyan felfogásának, amely inkább egyazon valóság részeként tekint a legkülső régiókra és a 
TOT-okra.

A Horizont 2020, az Energia 2020, a Life+, az Erasmus, a transzeurópai energia-, közlekedési 
és távközlési hálózatok többé nem szoríthatják a tengerentúli térséget a prioritásaik és 
célkitűzéseik legkülső peremére. E stratégiáknak és eszközöknek azt a célt kell szolgálniuk, 
hogy pótolják a legkülső régiók európai térségbe történő integrációjában mutatkozó 
hiányosságokat, valamint meg kell mutatniuk, hogy a legkülső régiókban rejlő lehetőségek 
jelentős mértékben hozzásegíthetik az Európai Uniót ahhoz, hogy elérje a saját maga számára 
kitűzött célokat. Az elmúlt években sem az Európai Bizottság, sem az Európai Unió nem 
eszerint járt el; a helyzet megváltoztatásához hatalmas szakadékot kell megszüntetni és 
másképp kell gondolkodni.

A jövőben arra lesz szükség, hogy a Közös Agrárpolitika, a Közös Halászati Politika, a belső 
piac és azokat meghatározó szabályok bizonyos szempontokból egyre jobban figyelembe 
tudják venni, más szempontokból pedig továbbra is figyelembe vegyék a legkülső régiók 
földrajzi, gazdaságföldrajzi és éghajlati sajátosságait. E nélkül sem a KAP, sem a KHP, sem a 
belső piac nem fogja lehetővé tenni azt, hogy a legkülső régiók tartósan és harmonikusan 
integrálódjanak az európai térségbe.

Többé az Unió kereskedelempolitikája, külpolitikája és fejlesztési politikája sem tekinthet az 



PR\1011920HU.doc 15/15 PE524.718v01-00

HU

Unió számára kisebb jelentőséggel bíró régióként a tengerentúli térségre. A tengerentúli 
területeket az Unió meghosszabbításának kell tekinteni a világban; gazdasági érdekeiket nem 
lehet szüntelenül feláldozni olyan kontinentális megfontolások alapján, amelyek nem csupán 
önzőek, hanem tragikus módon minden geostratégiai és gazdaságföldrajzi elképzelést 
nélkülöznek, és amelyekben nem veszik figyelembe és amelyekbe nem építik be a legkülső 
régiók szövetét. Pedig az Unió világban elfoglalt helyének tudatosítása, valamint az Unió által 
a legkülső régióira és a TOT-okra fordított figyelem szorosan összefüggnek egymással. Az, 
hogy (kereskedelmi, tengeri, diplomáciai és fejlesztési) külpolitikái döntő részében az Unió 
nyilvánvalóan megfeledkezik legkülső régióiról és a TOT-okról, egyértelműen azt mutatja, 
hogy az Unió nem fektet be eleget saját globális és nemzetközi dimenziójába.

Ezek a perspektívák tehát az Unió és a legkülső régiók esetében is a legkülső régiókra 
irányuló strukturális alapok és az összes többi uniós alap, stratégia és politika közötti 
szinergiák megteremtésével és lehetővé tételével érhetők el. Ezek az új közös kihívások 
továbbá olyan ad hoc programok és eszközök létrehozásával küzdhetők le, amelyek lehetővé 
teszik, hogy a legkülső régiók elfoglalhassák az őket megillető helyet és az őket megillető 
jelentőségre tegyenek szert a világra határozottan nyitott, továbbá földrajzával, történelmével, 
növekedésének és befolyásának mozgatórugóival tisztában lévő Európai Unióban.

Bár a legkülső régiók stratégiai szemléletével mindenki egyet tud érteni, napjainkban 
pragmatikusabb megközelítést kell előtérbe helyezni, hogy valamennyi uniós politikában 
megszűnjenek a korlátok, akadályok és gátló tényezők annak érdekében, hogy a legkülső 
régiók teljes körűen részt vehessenek azokban.

Már nemcsak védelmeznünk kell a legkülső régiókat Európában, hanem leginkább 
támogatnunk kell és nyertessé kell tennünk őket.


