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A legkülső régiók (lR-k) az Európai Unió (EU) 
egyedülálló részei. Egyedülállóságuk elszigetelt-
ségükből és az ebből eredő körülményekből  
következik, amelyek kihatnak e területek fejlő-
désére és működésére. Különleges státuszukat  
hivatalos okmányok is elismerik, és ezzel össze-
függésben az EU olyan átfogó és integrált  
stratégiát valósított meg, amely kifejezetten  
e térségek körülményeihez alkalmazkodik.

Az EU mind a kilenc LR-ja – a Kanári-szigetek, az Azori-szigetek, 
Madeira, Martinique, Guadeloupe, Francia Guyana és Réunion, 
valamint Saint Martin és Saint Barthélemy – távol fekszik földrajzilag 
Európától, saját egyedi gazdasági helyzetével kell megbirkóznia, 
de másfelől az EU politikájának is különálló, teljes jogú szereplője.

„Legkülső” elhelyezkedésük (ez a fogalom az 1997-es Amszterdami 
Szerződésben jelent meg először, majd a Lisszaboni Szerződésbe 
is bekerült) számos olyan jellemzőt von maga után, amelyek 
korlátozzák lehetőségeiket; ilyenek az Európától távoli fekvés,  
a szigetjelleg, a csekély földrajzi terület, az előnytelen domborzat 
és éghajlat, valamint a termékek szűk körétől való gazdasági függés. 
Ezért szükséges, hogy a közösségi politikai intézkedések teljes 
körét hozzáigazítsuk e régiók mindennapi realitásaihoz.    

2004-ben az EU megalkotott egy valóban átfogó és integrált 
európai stratégiát a LR-kra vonatkozóan. E stratégia több területet 
átfogó megközelítésmódjának elsődleges célja, hogy mérsékelje 
a LR-k fizikai korlátainak hatását, fellendítse versenyképességüket, 
és integrálja e területeket helyi régiójukba. 

Az EU ezt a három kiemelt célt olyan konkrét intézkedések együttes 
megvalósításán keresztül igyekszik elérni, amelyek számos 
különböző szakpolitikai területet érintenek: a kohéziós, adó- és 
agrárpolitikát, valamint a halászati, környezetvédelmi, verseny-, 
közlekedés- és kutatáspolitikát. Így folyamatosan a figyelem 
középpontjában áll az európai politikai intézkedések által a LR-kra 
gyakorolt hatás vízszintes dimenziója.

Az ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) is 
elkülönített egy különleges pénzügyi támogatást, 
amelynek célja e régiók elérhetőségének javítása, 
különös tekintettel a közlekedésre. 

A LR-k versenyképességének növelése az innováció és az 
információs társadalom erősítése, valamint a lisszaboni stratégiában 
való teljes körű részvételük biztosítása révén érhető el.  

A helyi környezetben történő regionális integrációjuk fokozását 
részben az ERFA által társfinanszírozott különféle „területi 
együttműködési” programok is támogatják. 

Az intézkedések koherenciájának és összehangolásának javítása 
érdekében az Európai Bizottság azt a lényeges döntést hozta, hogy 
regionális politikai főigazgatóságán belül kialakít egy osztályt, 
amely kifejezetten e kérdésekkel foglalkozik. Ezenkívül egy 
osztályok közötti LR-csoportot is létrehoztak. Egy különleges 
partnerség továbbá lehetővé teszi a LR-k és tagállamuk számára, 
hogy a Bizottsághoz előterjesztéseket nyújtsanak be. Ez a 
partnerség technikai és politikai munkaértekezletekre is kiterjed. 

Erről az erőfeszítésről az is világosan tanúskodik, hogy a regionális 
politikáért felelős európai biztos részt vesz a Legkülső Régiók 
Elnökeinek Konferenciája évente megrendezésre kerülő ülésszakain, 
valamint 2010. májustól kezdve Brüsszelben kétévente megszervezik 
a Legkülső Európa Fórum (Forum for Outermost Europe) elnevezésű 
jelentős rendezvényt.

Úgy tűnik, a Bizottság az integrált megközelítésen alapuló módszert 
fogja a továbbiakban is követni a LR-k tekintetében. E nélkül 
könnyedén veszélybe kerülhetne a területi kohézió és  
a versenyképesség közötti kapcsolat. Az integrált megközelítés 
lehetővé teszi, hogy területi feltételeket érvényesítsenek az ágazati 
szakpolitikai intézkedésekre vonatkozóan. Ez általában azzal a 
következménnyel jár, hogy összefogja mind a különböző szereplőket 
és döntéshozatali szinteket, mind a tevékenységi ágazatokat. Végül 
garanciát jelent arra nézve, hogy az európai intézkedések 
valamennyi szintjén figyelembe veszik a területiséget és az egyedi 
helyi körülményeket. 
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