
PR\888622HU.doc PE478.701v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2011/2195(INI)

11.1.2012

JELENTÉSTERVEZET
a kohéziós politika szerepéről az Európai Unió legkülső régióiban az Európa 
2020 stratégiával összefüggésben 
(2011/2195(INI))

Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Nuno Teixeira



PE478.701v01-00 2/12 PR\888622HU.doc

HU

PR_INI

TARTALOMJEGYZÉK

Oldal

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ..........3

INDOKOLÁS ......................................................................................................................11



PR\888622HU.doc 3/12 PE478.701v01-00

HU

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a kohéziós politika szerepéről az Európai Unió legkülső régióiban az Európa 2020 
stratégiával összefüggésben
(2011/2195(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 355. és 349. cikkeinek 
együtt olvasott rendelkezéseire a legkülső régiók különleges jogállásának elismeréséről, és 
az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének a) pontjára az e régiókban található államoknak 
nyújtandó támogatási rendszerről,

– 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 a „Szorosabb partnerség a legkülső régiókkal” című, 2004. május 26-i 
bizottsági közleményre (COM(2004)343),

– tekintettel a legkülső régiók megerősített partnerségéről szóló, 2005. szeptember 28-i 
állásfoglalására,

– tekintettel „A legkülső régiókra vonatkozó stratégia: eredmények és kilátások” című, 
2007. szeptember 12-i bizottsági közleményre (COM(2007)507) és a bizottsági 
szolgálatoknak „A legkülső régiókra vonatkozó stratégiáról: eredmények és kilátások” 
című munkadokumentumára (SEC(2007)1112), amely a közlemény mellékletét képezi,

– tekintettel „A legkülső régiókra vonatkozó stratégia: eredmények és kilátások” című, 
2008. május 20-i állásfoglalására,1,

– tekintettel „A legkülső régiók: előny Európa számára” című, 2008. október 17-i bizottsági 
közleményre (COM(2008)642),

– tekintettel a közös halászati politika reformjáról szóló, 2009. április 22-i bizottsági zöld 
könyvre (COM(2009)163),

– tekintettel a legkülső régiók„A legkülső régiók jövője 2020-ig” című, 2009. október 14-i 
közös memorandumára,

– tekintettel az „EU és a tengerentúli országok és területek (TOT) közti új partnerség 
elemei” című, 2009. november 6-i bizottsági közleményre (COM(2009)623),

– tekintettel a közös halászati politika reformjáról szóló a zöld könyvre vonatkozó, 2010. 
február 25-i állásfoglalására,

– tekintettel az „Európa 2020:  az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

                                               
1 Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0210.



PE478.701v01-00 4/12 PR\888622HU.doc

HU

– tekintettel a kohéziós politikának a lisszaboni és az EU 2020-célkitűzések eléréséhez való 
hozzájárulásáról szóló, 2010. május 20-i állásfoglalására

– tekintettel Spanyolország, Franciaország, Portugália és a legkülső régiók, „A legkülső 
régiók számára tervezett európai stratégia megújításának jövőképe” című, 2010. május 7-i 
közös memorandumára,

– tekintettel az Általános Ügyek Tanácsa 2010. június 14-i 3022. ülésének 
következtetéseire,

– tekintettel az „Európa, a világ első számú turisztikai célpontja – az európai turizmus új 
politikai kerete” című, 2010. június 30-i bizottsági közleményre (COM(2010)352),

– tekintettel az „Európai digitális menetrend” című, 2010. augusztus 26-i bizottsági 
közleményre (COM(2010)245),

– tekintettel a „Mozgásban az ifjúság – Kezdeményezés a fiatalokban rejlő potenciál 
felszabadítására az Európai Unióban megvalósítandó intelligens, fenntartható és inkluzív 
növekedés érdekében” című, 2010. szeptember 15-i bizottsági közleményre 
(COM(2010)477),

– tekintettel a 2006. évi POSEI-reform hatásairól szóló, 2010. szeptember 24-i első 
bizottsági jelentésre az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak (COM(2010)501),

– tekintettel az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések 
megállapításáról szóló, 2010. szeptember 24-i, európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
irányuló javaslatra (COM(2010)498),

– tekintettel „Az Európa 2020 stratégia kiemelt kezdeményezése: Innovatív Unió” című, 
2010. október 6-i bizottsági közleményre (COM(2010)546),

tekintettel „A helyes kormányzás az EU regionális politikája területén: az Európai 
Bizottság segítségnyújtási eljárásai és az általa végzett ellenőrzés” című, 2010. december 
14-én elfogadott állásfoglalására,1,

– tekintettel az integrált tengerpolitikáról (IMP) – az elért eredmények értékeléséről és az új 
kihívásokról szóló, 2010. október 21-i állásfoglalására, 

– tekintettel „Az egységes piaci intézkedéscsomag felé – A magas versenyképességű 
szociális piacgazdaságért – 50 javaslat az együttes munka, vállalkozás és cserekapcsolatok 
javítása érdekében” című, 2010. október 27-i bizottsági közleményre (COM(2010)608),

– tekintettel az „Integrált iparpolitika a globalizáció korában: A versenyképesség és 
fenntarthatóság középpontba állítása” című, 2011. január 24-i bizottsági közleményre 
(COM(2010) 614),

– tekintettel „A valódi területi, társadalmi és gazdasági kohézió kialakításáról az EU-n belül 
– a globális versenyképesség elengedhetetlen feltétele?” elnevezésű, 2010. december 14-i 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0468.
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állásfoglalására,

– tekintettel „A gazdasági, szociális és területi kohézióról szóló ötödik jelentéssel 
kapcsolatos következtetések: a kohéziós politika jövője” című, 2010. november 9-i 
bizottsági közleményre (COM(2010)642), 

– tekintettel az „Új készségek és munkahelyek menetrendje: Európa hozzájárulása a teljes 
foglalkoztatáshoz” című, 2010. november 23-i bizottsági közleményre (COM(2010)682),

– tekintettel „A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformja:–
a szociális és területi kohézió európai keretrendszere” című, 2010. december 16-i 
bizottsági közleményre (COM(2010)758), 

– tekintettel az „Erőforrás-hatékony Európa – Az Európa 2020 stratégia keretébe illeszkedő 
kiemelt kezdeményezés” című, 2011. január 26-i bizottsági közleményre (COM(2011)21),

– tekintettel az „Iparpolitika a globalizáció korában” című, 2011. március 9-i 
állásfoglalására,

– tekintettel a Bizottság 2011. március 28-i „Útiterv az egységes európai közlekedési térség 
megvalósításához – úton egy versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer 
felé” című fehér könyvére (COM(2011)144),

– tekintettel a 2007–2013 közötti időszak kohéziós politikai programjainak végrehajtására 
vonatkozó 2010-es jelentésről szóló, 2011. június 23-i állásfoglalására,

– tekintettel az ERFA és a többi strukturális alap jelenlegi helyzetéről és a hatékonyságuk 
növelését szolgáló jövőbeli szinergiákról szóló, 2011. június 23-i állásfoglalására, 

– tekintettel az innovatív Unió: Európának a válság utáni világhoz való alkalmazkodásáról 
szóló,  2011. május 12-i állásfoglalására,

– tekintettel „A GDP-n innen és túl – A haladás mérése változó világunkban” című, 2011. 
június 8-i állásfoglalására,

– tekintettel a „Mozgásban az ifjúság: Európa oktatási és képzési rendszerének javítását 
szolgáló keretprogramról” szóló, 2011. május 12-i állásfoglalására, 

– tekintettel az „Új digitális menetrend kialakítása Európa számára: 2015.eu” című, 2010. 
május 5-i állásfoglalására, 1,

– tekintettel a „Befektetés a jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, 
fenntartható és befogadó Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalására, 2,

– tekintettel az Európa 2020 stratégia költségvetéséről szóló, 2011. június 29-i bizottsági 
közleményre (COM(2011)500- 1. és 2. rész),

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0133.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.
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– tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 
2011. június 29-i tanácsi rendeletre (COM(2011)398),

– tekintettel a Bizottság ötödik kohéziós jelentéséről és a 2013 utáni kohéziós politikai 
stratégiáról szóló, 2011. július 5-i állásfoglalására, 

– tekintettel a közös halászati politika reformjáról szóló, 2011. július 13-i, bizottsági 
közleményre (COM(2011)417),

– tekintettel „A strukturális és kohéziós alapok felhasználásáról: tanulságok az EU jövőbeli 
kohéziós politikájára nézve” című, 2011. szeptember 27-i állásfoglalására,1,

– tekintettel az Európáról, a világ első számú idegenforgalmi célpontjáról – az európai 
turizmus új politikai keretéről szóló, 2011. szeptember 27-i állásfoglalására,

– tekintettel az új készségek és munkahelyek menetrendjéről szóló, 2011. október 26-i 
állásfoglalására, 

– tekintettel a Közös Stratégiai Kerethez tartozó Európai Regionális Fejlesztési Alapra, 
Európai Szociális Alapra és Kohéziós Alapra, Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapra és Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések 
megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és 
a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és 
az1083/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 6-i európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2011)615),

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és „a növekedést és 
munkahelyteremtést szolgáló beruházás” célkitűzésről szóló egyedi rendelkezésekről, 
valamint az1080/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 6-i 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2011)614),

– tekintettel a Kohéziós Alapról és az 1084/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2011. október 6-i európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatra (COM(2011)612),

– tekintettel az Európai Szociális Alapról, és az 1081/2006/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2011. október 6-i európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatra (COM(2011)607),

– tekintettel az Európai Unió társadalmi változás és innováció programjáról szóló, 2011. 
október 6-i európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2011)609),

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési 
célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2011. 
október 6-i európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2011)611),

– tekintettel az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0403.
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1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek („EGTC-rendelet”) a 
csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, egyszerűsítése és 
javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. október 6-i európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2011)610),

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

– tekintettel „A Bizottság véleménye az Európai Unió működéséről szóló szerződés 355. 
cikke (6) bekezdésével összhangban a francia kormány Saint-Barthélémy Unióval 
kapcsolatos jogállásának módosítására irányuló kezdeményezéséről” című, 2010. október 
18-i az Európai Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2010)559), valamint a 
Saint-Barthélemy sziget Európai Unióval kapcsolatos jogállásának módosításáról szóló, 
2010. október 29-i 2010/718/EU tanácsi határozatra,

– tekintettel a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai platformjáról 
szóló, 2011. november 15-i állásfoglalására,

– tekintettel az Európai Unió legkülső régiói elnökeinek 2011. november 3–4-én megtartott 
XVII. konferenciájának zárónyilatkozatára,

– tekintettel „A Bizottság 2012. évi munkaprogramja – Európa megújítása” című, 2011. 
november 15-i bizottsági közleményre (COM(2011)777),

– tekintettel az integrált tengerpolitika továbbfejlesztését támogató program létrehozásáról 
szóló, 2011. november 30-i 1255/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

– tekintettel a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramról szóló, 2011. 
november 30-i bizottsági közleményre (COM(2011)808), a „Horizont 2020” kutatási és 
innovációs keretprogram (2014–2020) létrehozásáról szóló 2011. november 30-i európai 
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2011)809) és a „Horizont 
2020” kutatási és innovációs keretprogram (2014–2020) részvételi és terjesztési 
szabályainak megállapításáról szóló, 2011. november 30-i európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló javaslatra (COM(2011)810),

– tekintettel „Az egységes európai közlekedési térség megvalósításához vezető útiterv – Egy 
versenyképes és erőforrás-hatékony közlekedési rendszer felé” című, 2011. december 15-i 
rendeletére,

– tekintettel a legkülső régiók a jövőbeni „EU 2020” stratégiáról szóló bizottsági 
munkadokumentummal (COM(2009)647) kapcsolatos nyilvános konzultációhoz való 
hozzájárulásként készült, 2010. január 15-i dokumentumára,

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

– tekintettel az EU legkülső régióinak az egységes piaci intézkedéscsomagról szóló, 2010. 
október 27-i bizottsági közleményre (COM(2010)608) vonatkozó, 2011. február 28-i 
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dokumentumára, 

– tekintettel a legkülső régióik európai parlamenti képviselőinek José Manuel Durão 
Barrosónak az Európai Bizottság elnökének „A kohéziós politika 2013. utáni prioritásairól 
e régiókban” tárgyában 2010. július 6-án elküldött dokumentumára,

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési 
Bizottság és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A7-0000/2011),

A. mivel az EUMSZ 349. cikke egyedi intézkedéseket állapít meg a Szerződés a legkülső 
régiókban való alkalmazására, amelyek a legkülső régiók jogállását alkotó 
megkülönböztetett bánásmódot és sajátos keretrendszert tesznek lehetővé;

B. mivel az Európa 2020 stratégia az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést tűzi ki 
célul és mivel a többi régióhoz képest egy legkülső régióban a célkitűzések 
megvalósításának kezdeti feltételei sokkal nehezebbek, megfelelő figyelemben kell 
részesítenie a legkülső dimenziót, és mivel a legkülső régiók együtt kívánnak működni a 
2020-ig, a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a társadalmi befogadás, az 
éghajlatváltozás és az energia területén elérendő öt cél elérésében;

C. mivel ezekben a régiókban a kohéziós politika jelentős szerepet játszik az 
egyenlőtlenségek csökkentésében, a régiók belső piaci integrációjában és az adott földrajzi 
területbe való beillesztésükben, valamint az Európa 2020 stratégia céljainak elérésében, az 
európai alapok képezik a legfontosabb eszközöket;

D. mivel a legkülső gazdaságok számára nagy kihívást jelent korlátaik növekedési 
potenciállá és lehetőségekké történő alakítása, továbbá mivel az új globális kihívások, 
mint a globalizáció, az éghajlatváltozások, az energiaellátás és a megújuló 
energiaforrások, valamint a demográfiai nyomás következtében szükségessé válik az 
Európai Unió politikáinak és eszközeinek összehangolása;

A legkülső régiók számára biztosított megkülönböztetett és közös bánásmód

1. hangsúlyozza, hogy a Szerződés értelmében a legkülső régiók jogosultak a 
megkülönböztetett és közös bánásmódra, amelynek a fejlettségi foktól független, 
legnagyobb támogatás biztosításában kell megnyilvánulnia, továbbá hogy sajátos jellegük 
figyelembevételére és védelmére kellő figyelmet kell fordítani, mivel ezeket a régiókat 
nem szabad a többi európai régióhoz hasonlóan kezelni;

2. támogatja, hogy ha a az egy főre eső GDP a legkülső régiók jogállása és magának a 
Szerződésnek szelleme ellenére nem tükrözi a régió sajátos helyzetét, a legkülső régiók 
jogosultságát egyéb kritériumok alapján is meg lehessen határozni a strukturális alapok 
kihelyezésekor; hangsúlyozza, hogy ennek megfelelően, a legkülső régiók esetében az 
uniós hozzájárulás mértéke az e régióknak nyújtott valamennyi támogatási eszköz 
esetében 85% legyen; a jobb teljesítés érdekében, kéri az alapok végrehajtási 
határidejének meghosszabbítását a legkülső régiókban;

3. kifogásolja, hogy az ERFA kiegészítő juttatás terén a 2014–2020-as időszakra javasolt 
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összegek a legkülső régiók vonatkozásában csökkennek, és úgy véli, hogy az Európa 2020 
stratégia teljesítéséhez szükséges pénzügyi erőfeszítés a jelenlegi pénzügyi keret 
támogatásaival legalábbis megegyező uniós támogatásokhoz való hozzáférést jelent;
javasolja, hogy a támogatásoknak e régiók közötti kiegyensúlyozottabb elosztása 
érdekében alkalmazzanak más elosztási kritériumokat, amelyek rögzített elemként 
biztosítják a régiók közötti egységes elosztást;

4. hangsúlyozza, hogy a legkülső régiók versenyképességének fokozása érdekében át kell 
alakítani az európai adó- és vámpolitikát, továbbá hogy a vámszabad területek 
kulcsfontosságúak a legkülső régiók gazdasági tevékenységének diverzifikálása és a 
szakképzettséget igénylő munkahelyteremtés szempontjából;

5. támogatja a legkülső régióknak az állami segítségnyújtás terén biztosított egyedi 
bánásmód fenntartását, és kéri a legkülső régiók közötti hátrányos megkülönböztetés 
felszámolását, mivel úgy véli, hogy egy GDP-arányos, egyenlőtlen emelés, a régiók 
összességét tekintve, egyensúlytalansághoz vezetne ;

A legkülső régiókkal kapcsolatos európai politikák saját specifikus keretszabálya

6. az alacsonyabb termelési költségeket élvező termelők konkurenciájának kivédése 
érdekében, kéri a POSEI-programok keretében a mezőgazdaságnak nyújtott támogatások 
fokozását, valamint a KAP területén a legkülső régiók számára megengedett eltérések 
megőrzését;

7. hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani a tengeri erőforrások kezelésére és védelmére, az 
akvakultúra fejlesztésére, valamint a flotta megújításához nyújtott támogatások 
lehetőségének újbóli biztosítására irányuló intézkedéseket, továbbá kéri a többletköltségek 
kompenzációjának emelését a POSEI-halászat keretében;

8. kiemeli a legkülső régiók tengeri dimenzióját, és az itt folytatott halászati tevékenység a 
kizárólagos gazdasági övezetnek köszönhető jelentőségét, az ebben rejlő lehetőségeket 
egy valódi tengeri gazdaság megteremtésére irányuló konkrét intézkedésekre kell 
lefordítani, valamint megfelelően figyelembe kell venni az integrált uniós tengerpolitikai 
programban;

9. emlékeztet az idegenforgalmi ágazat jelentőségére, és kéri a Bizottságot, hogy gyorsítsa 
fel az európai cselekvési terv megvalósítását, továbbá biztosítsa a meglévő finanszírozási 
keretek jobb összehangolását, különös tekintettel a legkülső régiókra;

10. hangsúlyozza, hogy a legkülső régiók nem a vállalati struktúrájuk növekedése, hanem egy 
kutatási és innovációs stratégia mellett kívánják elkötelezni magukat;  támogatja a 
technológiai infrastruktúrák és innovációs központok létrehozását, a tudományos és 
műszaki rendszer szervezeteivel való projektek és partnerségek kialakítását, valamint az 
ötletek és jó gyakorlatok az innovációt támogató európai hálózatokon keresztül 
megvalósuló cseréjét;

11. hangsúlyozza, hogy az egységes európai közlekedési térségnek hozzá kell járulnia a 
legkülső régiók befogadó növekedéséhez, és csökkentenie kell a megközelítési 
nehézségeiket; kéri, hogy hozzák létre a legkülső régiók közlekedését támogató külön 
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keretet, alakítsanak ki logisztikai platformokat, továbbá támogatja a tengeri autópályákhoz 
hasonló programok megvalósítását; kiemeli a Marco Polo programban a legkülső régiók 
számára rejlő lehetőségeket, és felszólítja a Bizottságot a program rugalmassá tételére és 
2013-ig való meghosszabbítására, továbbá kéri, hogy az európai összekapcsolódási eszköz 
tartalmazzon a legkülső régiókra vonatkozó külön utalásokat;

12. hangsúlyozza, hogy a legkülső régiók a behozott fosszilis tüzelőanyagoktól való függése 
többletköltségeket eredményez; javasolja a megújulóenergia-szektor megerősítését, 
továbbá egy, az energiaellátás, az energiaipari infrastruktúrák és az e téren nyújtott 
szolgáltatások költségeinek csökkentésére irányuló program kidolgozását;

13. sürgeti a Bizottságot, hogy hozzon létre a POSEI-programokhoz hasonló programot az 
energiaipari, közlekedési, információs és kommunikációs technológiák területén, amelyet 
össze kell hangolni az e területekre irányuló más európai alapokkal;

A legkülső régiók jobb kormányzása, beilleszkedésük az EU-ba és saját földrajzi 
régióikba

14.  támogatja a legkülső régiók regionális hatóságainak fokozottabb részvételét az európai 
programok előkészítésében és végrehajtásában a többszintű kormányzás és a partnerségek 
keretében, továbbá hogy ezek a régiók váljanak láthatóbbá az európai intézményekben;

15. rámutat a legkülső régiók az EU külső határaiként betöltött szerepére, és támogatja azt a 
megközelítést, amely elismeri a harmadik országokkal, illetve a kiemelt jelentőségű 
kulturális és történelmi kapcsolatokkal rendelkező országokkal való szomszédságot;
felhívja a figyelmet az adott földrajzi területekbe való beilleszkedés nehézségeire, a 
nemzetközi kereskedelmi megállapodások következményére, valamint egyes európai 
szakpolitikák külső dimenziójának hatására;

16. kéri a legkülső régiókkal kapcsolatos területi együttműködési programok folytatását, és a 
programok erőteljesebb támogatása, a transznacionális együttműködés nagyobb 
elismerése, valamint a legkülső régiók esetében a határokon átnyúló együttműködésre 
vonatkozó 150 km-es korlátozás eltörlése mellett száll síkra;

17. emlékeztet arra, hogy az EU más régiói is kérhetik– a számukra legelőnyösebb jogállást 
választva–, hogy legkülső régiókká váljanak, és felhívja a jelenlegi legkülső régiók 
figyelmét arra, hogy döntő szerepet játszhatnak jogállásuk előmozdításában és 
megerősítésében;

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint a tagállamoknak.
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INDOKOLÁS

Az Európai Unió legkülső régiói, amelyek távoli fekvésük, szigetjellegük, kedvezőtlen 
domborzati és éghajlati viszonyaikból eredő fizikai és strukturális körülményeik 
következtében az EUMSZ 349. cikke által elismert önálló csoportot alkotnak.1

A Szerződés a legkülső régiók tekintetében különleges jogállást határoz meg, amely 
lehetővé teszi a Szerződés rendelkezéseinek eltérő alkalmazását és kiigazítását a régiók 
sajátos jellemzőinek és körülményeinek megfelelően. Mivel e körülmények és nehézségek 
állandóak és köztudottan megkülönböztetik e régiókat a többi európai régiótól, az EU 
szabályai és programjai e területeken nem alkalmazhatók ugyanúgy, mint az EU 
egészében, ezért végrehajtásukra vonatkozóan a területi megközelítés irányadó 

Ezért szükséges és időszerű megvizsgálni az Európa 2020 stratégiának a legkülső régiókra 
vonatkozó jövőbeni kohéziós politikával kapcsolatos megállapításait a tekintetben, hogy 
hogyan teljesíthetők az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés céljai ezekben az 
európai régiókban, amelyeknél a főként távoli fekvésük miatti sajátos helyzet és az 
állandó rájuk nehezedő nyomás indokolja az Európai Unió egyedi intézkedéseit.

Az 1999-ben meghatározott cayenne-i alapelvek képezik a legkülső régiókkal kapcsolatos 
uniós cselekvések legfőbb alapjait, és ezen elvek – azaz az esélyegyenlőség, a meglévő 
lehetőségek értékének, az európai politikák következetességének elve és a partnerségi elv 
– értelmében az európai fellépésnek kell biztosítania a feltételeket ahhoz, hogy a legkülső 
régiókban meglévő lehetőségek – egyedi intézkedések megvalósítása révén – a gazdasági 
növekedés valódi tényezőivé válhassanak.

„Ezzel összefüggésben a legkülső régiókra irányuló európai stratégia megújított jövőképe” 
című, 2010. májusi nyilatkozat meghatározta a legkülső régiókat érintő jövőbeni európai
fellépések főbb irányait, hangsúlyozva, hogy tiszteletben kell tartani az egyensúly 
megőrzését:  a lehetőségek és korlátok között, az uniós politikák belső és külső dimenziói 
között, előmozdítva a területi koherenciát az Európai Unió általános politikáinak 
kiigazítása és a legkülső régiók érdekében egyedi eszközök alkalmazása között.

Az Általános Ügyek Tanácsa 2010. június 14-i ülésének következtetéseiben felkérte az 
Európai Bizottságot hogy e témára vonatkozóan készítsen dokumentumot és hogy 2012 
elején az Európai Bizottság tegye közzé az EU legkülső régióira vonatkozó megújult 
stratégiát bemutató közleményt, amely a legkülső régiókkal szemben az Európa 2020 
stratégia céljai teljesítésének terén támasztott elvárások legfontosabb kérdéseit 
rendszerezi;

Az Európa 2020 stratégia összefüggésében, a kohéziós politikának a legkülső régiók 
számára legfontosabb prioritásainak három szempontból történő megfontolása alapján az 
előadó a következők mellett foglal állást: 

                                               
1 Jelenleg az Európai Unió legkülső régiói: Madeira, az Azori-szigetek, a Kanári-szigetek, Martinique, 
Guadeloupe, Réunion, Francia Guyana és Saint Martin.
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1. Az EU legkülső régiói számára biztosított megkülönböztetett és közös bánásmód, 
amely az EU szakpolitikái keretében kellően figyelembe veszi sajátosságaikat, 
különösen hangsúlyozva a kohéziós politikát, amely e régiók kis gazdaságainak 
legfőbb hajtóereje;  ezért e megkülönböztetés nem csak azt jelenti, hogy különleges 
figyelmet kell fordítani távoli fekvésük hatásainak ellensúlyozására, hanem magában 
kell foglalnia egy kiigazított stratégiát is, amely olyan fejlődési modellt irányoz elő, 
amely képes a rendelkezésükre álló előnyöket a javukra fordítani, különösen ami a 
nagyobb versenyképességet, jelentősebb növekedést és a munkahelyteremtést illeti. 

2. Az európai politikák végrehajtásának kiigazítása az EU legkülső régióiban, mivel csak 
az EU szakpolitikáinak egyedi keretszabálya segítheti hozzá e régiókat ahhoz, hogy 
jobban teljesítsék a gazdasági, társadalmi és területi kohézió célkitűzéseit és 
hozzájáruljanak az Európa 2020 stratégia céljainak eléréséhez;  a mezőgazdasági és 
halászati politika területén a POSEI-programok egyedi intézkedései sikeresnek 
bizonyultak, ennek alapján feltételezhető, hogy meg kell fontolni hasonló programok 
indítását további lehetséges ágazatokban – mint például az energiaágazatban, a 
megújuló erőforrások, a közlekedés, vagy az információs és kommunikációs 
technológiák területén. Ezenkívül különleges figyelmet érdemel az európai 
szakpolitikáknak a legkülső régiókban való alkalmazása a kutatás és az innováció, a 
közlekedés és távközlés, az idegenforgalom, a vámügy, az adópolitika, a vámszabad 
területek és kereskedelmi politikák területén;

3. A legkülső régiók jobb integrálása az EU-ba, ami többszintű kormányzási rendszeren 
alapuló hatékonyabb irányítást tesz szükségessé, a területi folytonosság, ami 
elérhetőbbé teszi az egységes piac előnyeit, valamint a szomszédos regionális 
tervekkel való nagyobb integráció. A legkülső régiók jobb beilleszkedése saját 
földrajzi területeikbe, ami e régióknak az európai szakpolitikák külső dimenziójában 
való előtérbe helyezése útján – a harmadik országokkal, illetve a kiemelt jelentőségű 
történelmi kapcsolatokkal rendelkező országokkal való viszonyuk figyelembevételével 
– történik.

Az említett prioritásokban megfogalmazott különböző javaslatok révén az előadó hozzá 
szeretne járulni ahhoz, hogy az európai cselekvési program kiegyensúlyozottabb választ 
adjon azokra a kihívásokra, amelyekkel az Európai Unió legkülső régióinak az Európa 
2020 stratégia célkitűzései kapcsán szembe kell nézniük, külön hangsúlyt fektetve a 
kohéziós politika szerepére és megelőlegezve néhány olyan kérdést, amelyet az Európai 
Unió legkülső régióira irányuló megújított stratégiának fontolóra kell vennie abban az 
állásfoglalásban, amelyet az Európai Parlamentnek kell meghoznia.


