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EURÓPAI PARLAMENTI JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

a legkülső régiók megerősített partnerségéről
(2004/2253(INI))

az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottság 2004. május 26-i, „A legkülső régiók megerősített partnersége” 
(COM(2004)0343), illetve 2004. augusztus 23-i, a legkülső régiók megerősített 
partnerségéről: mérleg és előrejelzés (COM(2004)0543) című közleményeire, valamint az 
utóbbi mellékletére (SEC(2004)1030),

– tekintettel a folyamatra, amely lehetővé tette a legkülső régiók különleges jogállásának az 
elsődleges uniós jogban való megalapozását (az EK-Szerződés 299. cikkének (2) 
bekezdése), valamint ezen jogállás tárgyára és jogi hatályára,

– tekintettel a legkülső régiók segélyezését célzó közösségi cselekvések egészére,

– tekintettel az Európai Tanács 2002. június 21-22-i sevillai ülését követően kiadott 
következtetéseinek 58. pontjára, amely a Bizottság 2004-es, a legkülső régiók megerősített 
partnerségéről szóló közleményei alapját képezte,

– tekintettel Spanyolország, Franciaország, Portugália és a legkülső régiók az EK-Szerződés 
299. cikkének (2) bekezdésére alapuló intézkedésekről szóló nyilatkozatára és a legkülső 
régiók ezen nyilatkozathoz való hozzászólására, amelyeket 2003. június 2-án juttattak el a 
Bizottsághoz,

– tekintettel a legkülső régiók elnökeinek a Bizottság „A legkülső régiók megerősített 
partnersége” című közleményéről szóló jelentésére, amelyet 2004. június 17-én juttattak el 
a Bizottsághoz,

– tekintettel az Európai Tanács 2004. június 17-18-i brüsszeli ülését követően kiadott 
következtetései 47. pontjának utolsó franciabekezdésére,

– tekintettel a 2004. szeptember 2-án Ponta Delgadában megtartott Legkülső Régiók 
Elnökeinek Tizedik Konferenciájának zárónyilatkozatára,

– tekintettel a Régiók Bizottságának az Európai Bizottság „A legkülső régiók megerősített 
partnersége” című közleményéről 2004. november 18-án (CR/2004/61), valamint az EU 
legkülső régióiról és a 299. cikk alkalmazásáról 2000. december 13-án (CR/2000/156) 
kiadott véleményére,

– tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak az Európai Bizottság „A 
legkülső régiók megerősített partnersége” című közleményéről (CES/2005...,  ...), 
valamint az Európai Unió legkülső régióival kapcsolatos jövőbeli stratégiájáról 2002. 
május 29-én (CES/2002/682) kiadott véleményére,

– tekintettel a legkülső régiók helyzetéről szóló korábbi állásfoglalásaira és véleményeire, 
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különös tekintettel a 299. cikk (2) bekezdésének végrehajtását célzó intézkedésekről szóló 
bizottsági jelentésen alapuló, „Az Európai Unió legkülső régiói” című állásfoglalásra1,

– tekintettel a Bizottság által 2004. február 10-én a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez 
intézett, „Közös jövőnk építése – A kibővített Unió politikai kihívásai és költségvetési 
eszközei 2007 és 2013 között” című közleményére (COM(2004)0101),

– tekintettel a Bizottság 2004. február 18-án kiadott, a gazdasági és társadalmi kohézióról 
szóló harmadik megvalósulási jelentésére (COM(2004)0107); a Parlament állásfoglalására 
a Bizottság gazdasági és társadalmi kohézióról szóló harmadik jelentéséről2; a Régiók 
Bizottsága által a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló jelentésről 2004. július 16-án 
(CR/2004/120) és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által az Európai 
Bizottságnak a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló harmadik jelentéséről 2004. 
június 30-án kiadott véleményre (CES/2004/962); szintén tekintettel a legkülső régióknak 
a gazdasági és társadalmi kohézió jövőjéről szóló első hozzászólására, amelyet 2002 
februárjában juttattak el a Bizottsághoz,

– tekintettel a Bizottság által 2004. július 14-én a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez 
intézett, „A 2007-2013 közötti időszakra szóló pénzügyi terv” (COM(2004)0487) című 
közleményére és más kapcsolódó dokumentumokra, valamint arra a tényre, hogy a 
Parlamenten belül egy ideiglenes bizottság állt fel azzal a céllal, hogy a 2007-2013 közötti 
időszakban vizsgálja az Unió költségvetési forrásait, majd pedig kialakítsa álláspontját az 
ügyben,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, az Európai Szociális Alapról és a 
Kohéziós Alapról szóló általános rendelkezéseket megállapító tanácsi rendeletre 
vonatkozó javaslatra (COM(2004)0492), az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatra (COM(2004)0495), az 
Európai Szociális Alapról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó 
javaslatra (COM(2004)0493), valamint a Kohéziós Alap létrehozásáról szóló tanácsi 
rendeletre vonatkozó javaslatra (COM(2004)0494),

– tekintettel az Európai Vidékfejlesztési Mezőgazdasági Alapból (EVFMA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásról szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatra 
(COM(2004)0490/SEC(2004)0931), valamint az Európai Halászati Alapról szóló tanácsi 
rendeletre vonatkozó javaslatra (COM(2004)0497/SEC(2004)0965),

– tekintettel az Unió állam- illetve kormányfőinek 2004. június 18-ai döntésére az Európai 
Alkotmányt létrehozó Szerződés elfogadásáról,

– tekintettel arra, hogy a fenti Szerződés értelmében a kohéziós politika egy új, területi 
kohéziós pillérrel egészült ki,

– tekintettel arra, hogy a legkülső régiók jogállása beépítésre került a Szerződés III-424. 

  
1 HL C 197. szám, 2001.07.12., 197. o.
2 Jóváhagyott szövegek, P5_TA(2004)0368.
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cikkébe és IV-440. cikkének (2) bekezdésébe,

– tekintettel Eljárási Szabályzatának 45. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Bizottság és a Halászati Bizottság véleményeire (A6-0000/2005),

Általános megfontolások

1. felhívja a Bizottságot, hogy az EK-Szerződés 299. cikkének (2) bekezdése által számára 
biztosított kezdeményezési jogkörrel élve tegyen meg mindent olyan eljárások elindítása 
érdekében, amelyek lehetővé teszik a legkülső régióknak akár a kohéziós politikával, akár 
a többi, fejlődésük szempontjából fontos politikával, közösségi intézkedéssel vagy 
területtel – azaz a mezőgazdasággal, a halászattal, a versennyel és az állami támogatással, 
a vállalkozáspolitikával, az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokkal, az adóügyi és 
vámintézkedésekkel, a környezettel, az energiával, a kutatással és technikai fejlesztéssel, a 
szakképzéssel, a közlekedéssel, a transzeurópai hálózatokkal, az új informatikai és 
kommunikációs technológiákkal, a regionális együttműködéssel, stb. – kapcsolatos 
igényeinek tökéletes kielégítését;

Pénzügyi terv és kohéziós politika

2. felhívja a Bizottságot, hogy akár a többletköltségek megtérítését célzó egyedi program, 
akár a szélesebb körű szomszédsági cselekvési terv keretében, illetve a strukturális 
alapokhoz való hozzájutással kapcsolatban általában biztosítsa, hogy az egységes elbánás 
továbbra is azon elvek mentén érvényesüljön, amelyeket az Unió eddigi, a legkülső 
régiókat érintő intézkedései során is követett;

3. felhívja a Bizottságot, hogy a most kezdődő kohéziós politikai reform során álljon ki az 
Unió abbéli joga mellett, hogy a jövőbeni Konvergencia célkitűzés keretében továbbra is 
kiemelt támogatást biztosíthasson a legkülső régióknak, illetve hogy egyedi jövedelmi 
szintjüktől függetlenül a legkülső régiókra, mint egységes egészre ugyanazt a magasabb 
mértékű támogatást alkalmazhassa;

4. felhív az egyedi programra előirányzott összegek növelésére és a legkülső régiók 
bármelyikének hátrányos helyzetbe juttatását kerülő szétosztására;

5. az „Európai Területi Együttműködést” illetően felhív a legkülső régiók különleges 
adottságainak rögzítésére, egy finanszírozási célkitűzésnek kifejezetten a részükre történő 
előirányzására, és a legkülső régiók alkalmassá tételére a határokon átnyúló 
együttműködésre;

6. felhív a szélesebb körű szomszédsági cselekvési tervnek a közelség tágabb értelemben 
vett fogalmára való alapozására olyan projektek támogatásának lehetővé tétele érdekében, 
amelyekben a legkülső régiókból származó, ezért a legkülső régiókat magukhoz igen 
közelinek érző bevándorlók nagy közösségeinek otthont adó országokba települt testületek 
is részt vesznek;
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7. felhív a cselekvési tervnek az illegális bevándorlás problémájának kezelésére való 
felhasználására, mely problémával egyes legkülső régióknak folyamatosan meg kell 
küzdeniük;

Verseny és állami támogatások

8. a regionális célú állami támogatással kapcsolatban reméli, hogy a legkülső régiók 
továbbra is részesülhetnek nem csökkenő mértékű, időben nem korlátozott működési 
támogatásban, és hogy ez a támogatás kiterjeszthető a közlekedési szektorra is; reméli, 
hogy a legkülső régiók továbbra is részesülhetnek az előzetes befektetési támogatás 
feletti, magasabb mértékű támogatásból; reméli, hogy a szállítással kapcsolatos 
ingóeszközöket beszámítják az előzetes befektetés elszámolható költségeibe; és reméli, 
hogy engedélyezik számára, hogy megtérítse a legkülső régióknak az Unió piacán belüli 
áruszállítás során felmerült többletköltségeit;

9. felhív az Európai Alkotmányt létrehozó Szerződés III-167. cikk (3) bekezdés (a) 
pontjának a legkülső régiók támogatásáról szóló rendelkezéseinek haladéktalan 
végrehajtására;

10. felhív a csekély mértékű támogatásra vonatkozó szabályoknak a közlekedési szektorra 
való kiterjesztésére;

11. felhív a legkülső régiókban folytatott halfeldolgozás figyelembe vételére a halászati 
szektor számára nyújtott állami támogatás felülvizsgálata során;

Általános gazdasági érdekű szolgáltatások

12. felhívja a Bizottságot, hogy tartsa be ígéretét, miszerint munkacsoportot állít fel az 
általános gazdasági érdekű szolgáltatások működésének tanulmányozására a legkülső 
régiókban, illetve az egyedi jellemzőket és szükségleteket, valamint a közszolgáltatási 
piacot figyelembe vevő javaslatok kidolgozására;

Adóügyi és vámintézkedések

13. felhívja a Bizottságot, hogy folytassa az egyedi adóügyi intézkedéseknek a legkülső 
régiók hasznára történő alkalmazását, és mutasson hajlandóságot más, a fejlődésüket 
ösztönző rendelkezésekre vonatkozó javaslatok kidolgozására;

14. felhívja a Bizottságot, hogy mutasson hajlandóságot a legkülső területeknek a termelési 
célú nem mezőgazdasági árukra, valamint halászati termékekre és üzleti vagy ipari céllal 
importált tárgyi eszközökre kivetett közös vámtarifa időleges felfüggesztésére vonatkozó 
kéréseinek megvitatására;

Környezet

15. felhívja a Bizottságot, hogy a legkülső régiók támogatását célzó jövőbeli intézkedésekben 
ne hanyagolja el ezt a területet, mivel a források nem elégségesek a környezettel 
kapcsolatos folyamatos – különösen a biológiai sokféleség védelmét, a Natura 2000 
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hálózat kialakítását és a hulladékkezelést illető – igények kielégítésére, ez pedig 
megnehezíti a közösségi környezetvédelmi politika alapelveivel összhangban levő 
környezetpolitika megvalósítását a legkülső régiókban; felhívja a Bizottságot, hogy 
vezessen be a POSEIMA program környezetre vonatkozó részével összhangban levő 
intézkedéseket;

Transzeurópai hálózatok

16. felhívja a Bizottságot, hogy alakítsa át a transzeurópai hálózatok iránymutatásait, 
amelyek nagyrészt egyértelműen Európa központi régióira koncentráló, a legkülső régiók 
hasonló helyzetét figyelmen kívül hagyó logikán alapulnak;

17. a transzeurópai energiahálózatokkal kapcsolatosan felhívja a Bizottságot, hogy kezelje 
kiemelt ügyként a legkülső régiókban megvalósítandó projekteket, és alkalmazza rájuk a 
kiemelt projektekre megállapított társfinanszírozási arányt;

18. a transzeurópai közlekedési infrastruktúrahálózatokkal kapcsolatosan felhívja a 
Bizottságot, hogy tegye lehetővé a legkülső régiók kikötőinek és repülőtereinek Kohéziós 
Alap általi társfinanszírozását;

Kutatás és technológiai fejlesztés

19. felhívja a Bizottságot, hogy szerezzen érvényt a hatodik kutatási és technológiai 
fejlesztési (K+TF) keretprogram 14. preambulumbekezdésének mind a jelenlegi, mind 
pedig az elkövetkezendő keretprogramban; felhív finanszírozási lehetőségek elérhetővé 
tételének megvizsgálására a következő keretprogram során a legkülső régiókban, 
különösen azok kiválósági központjaiban megvalósítandó projektek számára;

20. felhív a legkülső régiók által a Bizottsághoz 2003-ban beterjesztett kutatási, 
technológiafejlesztési, demonstrációs és innovációs cselekvési program figyelembe 
vételére;

21. felhív a legkülső régiókban megvalósuló projekteknek az ötödik K+TF keretprogram 
általi finanszírozására és a strukturális alapok általi kiegészítő társfinanszírozására;

Közlekedés

22. felhív a legkülső régiók bevonására a közösségi közlekedéspolitika minden kérdésébe;

23. felhív a szállítás többletköltségeinek társfinanszírozására, és a legkülső régiók 
szomszédságában a közlekedés – nem utolsósorban az Unión kívüli államok e célból 
történő bevonása révén történő – fejlesztésére;

Záró megfontolások

24. végül üdvözli azt a tényt, hogy a legkülső régiók jogállását védő testületek fontos 
partnerségi kapcsolatot alakítottak ki és szilárdítottak meg, valamint rámutat a 
Bizottságnak a 2004-es közlemények által is tükrözött kulcsfontosságú szerepére ebben a 
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folyamatban;

25. utasítja elnökét, hogy ezen állásfoglalást továbbítsa a Tanácshoz, a Bizottsághoz, a Régiók 
Bizottságához, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsághoz, a legkülső régiók 
nemzeti, regionális és helyi hatóságaihoz, valamint a Legkülső Régiók Elnöki 
Konferenciájának hivatalban lévő elnökéhez.
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EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

The long struggle of the outermost regions and the countries of which they form part to gain 
recognition of those regions’ unique position compared to the Union’s other regions reaped an 
invaluable reward when outermost status was legally recognised in primary Union law in 
1997. That fact does not mean, however, that the process has been completed: the potential of 
the status accorded to the outermost regions has not yet been truly exploited for development 
purposes.

The expectation was that an ambitious, comprehensive, and integrated operation would be 
laid down and implemented to promote sustainable development in the outermost regions, but 
this has still to be translated into practice. Rather than taking isolated specific measures, in 
some cases on a one-off basis and limited in time, it is necessary to devise and implement a 
sustainable development model that could eventually encompass most Community policies 
and measures.

What is needed is joint action to be determined by the outermost regions, the Member States 
concerned, and the Commission.

The present legal basis for outermost status allows the Commission to move forward in that 
direction, as will the Treaty establishing a Constitution for Europe once it has entered into 
force.

The aim is to mitigate the geographical limitation imposed by the natural environment and the 
resulting forms of dependence. If it is to be achieved, political will needs to be brought to bear 
to encompass citizens and industry in the outermost regions within a continent-wide approach, 
in that way providing the territorial continuity that physically does not exist. One means to 
employ is the new pillar of cohesion policy introduced by the Treaty establishing a 
Constitution for Europe, the territorial cohesion pillar.

The outermost regions are not yet capable of progressing on their own, but that is what they 
are seeking to do in the future.

The outermost regions as a case apart and the Union response to date

The fact of being an outermost region is a unique situation that should not be confused with 
other situations. It is a combination of specific features stemming from geographical location, 
the size of the areas concerned, and natural conditions. An outermost position spells 
remoteness and isolation – the possibilities of access to the main European centres will always 
be impeded; the outermost regions are small islands affected by difficult topography and 
climatic conditions, and economically are highly dependent on a small number of products 
and correspondingly vulnerable. Another fact to take into account is that they lie, more often 
than not, in the developing world with its developing markets.

The permanence, severity, and combined effects of these constraints hamper the development 
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and competitiveness of the outermost regions. As a result, additional costs are incurred in 
production, obtaining supplies, and marketing; goods- and service-producing sectors are 
diversified only to a very limited extent; local markets are modest in scope, fragmented, and 
distant; there are no economies of scale or external economies; economies are hardly able to 
create jobs; infrastructure is more costly; there are fewer access opportunities for persons, 
goods, and services; and the dependence on civil aviation and shipping is aggravated by their 
higher cost ...

The Community financial support channelled to the outermost regions, specifically under the 
Structural Funds and the Cohesion Fund, in the form of European Investment Bank loans, or 
via Community initiatives and certain Community budget headings, has been vital in the 
arduous process of stimulating and modernising the regional economy and improving 
standards of living.

There is still a great deal to do, however, to attain the level of sustainable development so 
eagerly desired.

The 2004 Commission communications: a first step towards a sustainable development 
model for the outermost regions?

The measures that will define the future development strategy for the outermost regions will 
make themselves felt in three fields: competitiveness; accessibility and measures to offset 
other constraints; and integration into the surrounding geographical areas. They will be 
implemented under the revamped economic and social cohesion policy and other Community 
policies.

When it issued its two communications, the Commission slightly anticipated the position 
regarding the general framework for eligibility under the Structural Funds, since the decision 
on the eligible regions was not due to be taken until 2005.

Under the new-style economic and social cohesion policy, a specific programme to 
compensate for additional costs, to be encompassed within the ‘Convergence’ objective and 
financed by the ERDF for the period from 2007 to 2013, aims to tackle accessibility – the 
problems are more severe for the outermost regions than for the mainland – both between the 
outermost regions and within the territory of each region, and support industrial 
competitiveness. Under the programme it will be possible to finance operating aid to offset 
additional costs in given sectors.

In addition, a wider neighbourhood action plan (for cooperation with other outermost regions 
and integration into the surrounding geographical areas) will be adopted with a view to 
strengthening economic, social, and cultural ties between the outermost regions and 
neighbouring territories and widening the natural sphere of socio-economic and cultural 
influence of the outermost regions, reducing the barriers that limit the opportunities for trade 
with the surrounding geographical areas (Caribbean markets, America and Africa, and ACP 
countries). The plan will revolve around two focal points, namely transnational and cross-
border cooperation on the one hand and trade and customs measures on the other.
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The development strategy for the outermost regions under other Community policies covers
measures to promote competitiveness and growth (by developing human capital, services of 
general economic interest, innovation, the information society, research and technological 
development, and the environment) and related to the handicaps from which outermost 
regions suffer (encompassing accessibility, state aid, and traditional agricultural and fishery 
production).

Parliament’s view

Parliament welcomes the strategy drawn up by the Commission for the outermost regions, 
demonstrating as it does that careful thought has been given to the factors which, de facto, are 
preventing convergence and integration with the Union’s other regions. The Commission 
makes it clear how much the revamped economic and social cohesion policy and other 
Community policies can do to achieve the above aim.

As far as the new-style cohesion policy is concerned, the means to be employed are the 
specific programme to compensate for additional costs, along with the wider neighbourhood 
action plan.

As regards the specific programme, Parliament believes that the Commission should look 
again both at the amounts earmarked, which are manifestly insufficient, and at the way in 
which programme funding is to be allocated to the seven outermost regions.

Regarding the wider neighbourhood action plan, it believes that the plan should be expressly 
mentioned in connection with the ‘European Territorial Cooperation’ objective of cohesion 
policy, funding should be earmarked on an individualised basis, as has been done under the 
specific programme, and none of the criteria imposed should serve in any way to exclude 
outermost regions from the action plan. The outermost regions must be genuinely eligible for 
cross-border cooperation.

Parliament likewise takes the view that the wider neighbourhood action plan (and hence the 
‘European Territorial Cooperation’ objective of cohesion policy) and indeed the Union’s New 
Neighbourhood policy should be used not only to foster integration of the outermost regions 
into the surrounding geographical areas, but also to forge socio-economic and cultural ties 
with countries where there are emigrant communities from outermost regions or to which 
outermost regions are linked by traditional bonds (Venezuela, Brazil, the United States, South 
Africa, Canada, and Australia are among the countries in this category), as this would be in 
the interest of both sides.

Furthermore, it believes that, under the action plan, the Commission must deal with illegal 
immigration and other related problems facing some of the outermost regions.

As far as other Community policies are concerned, their contribution to the future 
development strategy for the outermost regions regrettably falls far short of expectations and 
the action required by the development strategy which the Commission has now drawn up.

The hope was that the Commission would submit innovative specific proposals under the 
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other policies, especially in areas vitally important for competitiveness and growth, including 
for example innovation, the information society, and research and technological development 
(as regards this last area, the outermost regions have already submitted a document to the 
Commission setting out their aspirations).

The conclusion which Parliament draws from all the above points is that the Commission’s 
well-judged development strategy is not being supported in the necessary manner by 
Community policies and measures or by the financial resources needed for its proper 
implementation, and the Commission therefore needs to go beyond what it is now proposing.

Secondly, as regards the general framework for eligibility under the Structural Funds, the 
current negotiations on the financial perspective and cohesion policy reform constitute a 
defining moment for the future of the outermost regions, and their special status consequently 
needs to be defended and safeguarded.

The possibility of using the Cohesion Fund in future to finance ports and airports in outermost 
regions under the heading of trans-European transport infrastructure networks must also be 
expressly provided for in the relevant legislative proposals now under discussion.

Parliament accordingly calls on the Commission to satisfy the aspirations of the outermost 
regions, both as regards cohesion policy and as regards other policies, Community measures, 
and areas important for their development.
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