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Az EU legkülső régiói: kiemelt, 
megújított és megerősített 
partnerség
„Egyesülve a sokféleségben”: az EU jelmondata 
– amely arra utal, hogy az európaiak közösen 
dolgoznak a békéért és a jólétért, és Európában 
békésen élnek egymás mellett a különböző 
kultúrák, hagyományok és nyelvek – egészen 
különleges jelentőségűvé válik, ha arra a 
gazdagságra gondolunk, amellyel a legkülső régiók 
járulnak hozzá az Unióhoz. 

A kilenc legkülső régió – Guadeloupe, Francia Guyana, Mar-
tinique, Mayotte, Réunion, Saint-Martin, az Azori-szigetek, 
Madeira és a Kanári-szigetek – kiemelt értékűek Európa 

számára. Földrajzi helyzetük a világ stratégiai területein jelzi 
Európa jelenlétét, és kiterjedt tengeri övezeteik lehetőséget 
nyújtanak egy erőteljes kék gazdaság kifejlesztésére. 

Ezek a régiók erőforrásban is gazdagok. Itt található Európa 
biodiverzitásának 80%-a, és ideális helyszínt biztosítanak a 
kutatási és innovációs ágazatoknak, mint amilyen a körkörös 
gazdaság, a farmakológia, a megújuló energia, az űrkutatás 
és az asztrofizika.   

E régiók növekedését és fejlődését azonban számos földrajzi 
jellemző korlátozza, például távoli fekvésük és/vagy szigetjel-
legük, kis méretük, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszo-
nyaik vagy néhány helyi terméktől való függésük. Az EU 
elismeri a régiók előnyeit és korlátait egyaránt, és támogatja 
erőfeszítéseiket lehetőségeik kibontakoztatásában a Bizottság, 
a régiók és ezek tagállamai által kidolgozott különleges part-
nerség keretében. 2017. október 24-én az Európai Bizottság 
új stratégiát fogadott el a legkülső régiókra vonatkozóan egy 
k iemel t ,  megú j í to t t  és  megerős í te t t  par tnerség 
létrehozásával.

Miért volt szükség a stratégia jelenlegi 
megújítására? 

Az elmúlt években elért haladás ellenére a legkülső régiók még 
mindig súlyos kihívásokkal néznek szembe: magas munkanél-
küliség, különösen a fiatalok körében, az éghajlatváltozásnak 
való kiszolgáltatottság, a növekedés útjában álló akadályok a 
nem megfelelően kiépített infrastruktúra miatt, valamint az 
olyan gazdasági ágazatoktól való függés, amelyek még nem 
elégséges szinten építették be rendszereikbe az innovatív eljá-

^ Balról jobbra: Ana Paula Zacarias, európai ügyekért felelős államtitkár, Portugália; Daniel Gibbs, Saint-Martin tengerentúli terület elnöke; Soibahadine Ibrahim Ramadani, 
Mayotte tengerentúli megye tanácsának elnöke; Ary Chalus, Guadeloupe regionális tanácsának elnöke; Younous Omarjee, európai parlamenti képviselő; Rodolphe Alexandre, 
Francia Guyana területi közösségének elnöke; Corina Crețu, regionális politikáért felelős európai biztos; Juán Fernando López Aguilar, európai parlamenti képviselő; Fernando 
Clavijo, a Kanári-szigetek kormányának elnöke; Alfred Marie-Jeanne, Martinique területi közösség elnöke; Didier Robert, Réunion regionális tanácsának elnöke; Louis-Joseph 
Manscour, európai parlamenti képviselő; Miguel Albuquerque, Madeira regionális kormányának elnöke; Rui Bettencourt, az Azori-szigetek külkapcsolataiért felelős elnökség 
regionális titkárának helyettese.
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rásokat. Néhány régió migrációs nyomással és társadalmi 
válsággal is szembesül.

A Bizottság ezért egy új, megerősített partnerségi stratégiát 
mutatott be annak érdekében, hogy fokozzák az erőfeszítése-
ket e kihívások leküzdésére. A partnerség célja a régiók meg-
felelőbb támogatása abban, hogy kihasználják a globalizált 
világ nyújtotta előnyöket, amelynek hátrányait már az előnyök 
élvezete nélkül megtapasztalhatták. Ehhez az európai belső 
piacba és a regionális szomszédságukba történő fokozottabb 
integrációra van szükség.

A stratégia először is igyekszik az uniós szakpolitikákat – pél-
dául az európai közlekedés, energia és kereskedelempolitika 
terén – úgy kialakítani, hogy azok jobban tükrözzék e régiók 
valós helyzetét és érdekeit.

Ennek érdekében egy párbeszédplatform kapcsolja majd össze 
a régiókat és tagállamaikat az európai intézményekkel és 
egyéb érdekelt felekkel, amelynek keretében a döntéshozatal 
és a végrehajtás valamennyi szakaszában véleményt cserél-
hetnek. A Bizottság kérésre különleges munkacsoportokat hoz 
létre konkrét kérdések megoldása tekintetében, például az 
európai alapok legjobb kihasználása vagy a foglalkoztatás 
előmozdítása terén.

A stratégia segíti a régiókat abban, hogy tőkét kovácsoljanak 
az erősségeikből. Támogatja teljes regionális integrációjukat 
olyan közös szomszédsági projektek ösztönzésével, mint a 
természeti kockázatok megelőzése, a hulladékgazdálkodás, a 
közlekedés vagy az energia.

A kutatás és az innováció elengedhetetlen fontosságúak a 
tekintetben, hogy a legkülső régiók számos ígéretes ágazatban 
élen járhassanak. Az új stratégia segíti őket innovációs tevé-
kenységek kidolgozásában, és növeli részvételüket az EU kuta-
tási programjaiban. 

A STRATÉGIA BEMUTATÁSÁNAK 
KIVÁLTSÁGOS LEHETŐSÉGE 

Az új stratégiát Juncker elnök mutatta be Creţu biztossal 
az október 26–27. között Cayenne-ben (Francia Guyana) 
megrendezett legkülső régiók elnöki értekezletén, amelynek 
házigazdája Rodolphe Alexandre elnök volt.

Juncker elnök, Macron elnök, Creţu biztos és a legkülső régi-
ók elnökeinek jelenléte hangsúlyozta a három kormányzati 
szint – regionális, nemzeti és európai – közötti erős part-
nerséget. A Bizottságon kívül az Uniót az Európai Parlament 
három tagja (Younous Omarjee, Louis-Joseph Manscour 
és Juan Fernando López Aguilar), valamint az Európai 
Beruházási Bank alelnöke, Ambroise Fayolle képviselte. 

A konferencia során a régiók elnökei üdvözölték a stra-
tégia által kialakított testre szabott megközelítést, ame-
lyet Emmanuel Macron, Franciaország elnöke mutatott be. 
Jelezték az EU szolidaritásának és az összes uniós polgár 
számára biztosítandó esélyegyenlőségnek a szükségességét, 
különösen az EU legszegényebb és leginkább távoli területei 
esetében. Elismerésüket fejezték ki Juncker elnöknek a kohé-
ziós politikára vonatkozó hangsúlyos politikai támogatását 
illetően, hangsúlyozva a szakpolitika rugalmasságának 
szükségességét a végrehajtás során a különleges igények 
kielégítése érdekében. Kiemelték azt is, hogy szükség van 
a kereskedelmi megállapodások fokozottabb átláthatósá-
gára, a helyi gazdaságok további támogatására, valamint 
a fejlődésükben fontos szerepet játszó ágazatokban – pél-
dául a halászatban és a kék gazdaságban – bevezetendő 
különleges intézkedésekre. 

 A kutatás és az 
innováció 

elengedhetetlen 
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tekintetben, hogy a 
legkülső régiók számos 

ígéretes ágazatban 
élen járhassanak. 
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Az eszközök intelligens felhasználása

Az intelligens szakosodási modell felhasználásával a stratégia 
támogatja a régiókat az erősségeikre való építésben, támo-
gatva a nagyobb innovációt, ideértve a halászathoz és az 
agrár-élelmiszeriparhoz hasonló hagyományos ágazatokat is. 
E célból a Bizottság törekedni fog a távoli fekvéssel és sziget-
jelleggel összefüggő támogatási program (POSEI) 2020 utáni 
folytatására, illetve felméri, hogy használható-e állami támo-
gatás a kisüzemi halászati flották felújítására.

Az új stratégia célja az esélyegyenlőség létrehozása ezekben 
a régiókban. A készségek elsajátítása és a mobilitás elősegí-
tése érdekében az EU a legkülső régiókban élő fiatalok hang-
súlyosabb részvételét is bátorítani fogja az Erasmus-programban 
és az Európai Szolidaritási Testületben.

Ezenkívül a gazdasági fejlődés és az életminőség tekintetében 
e régiókban létfontosságúak a jobb közlekedési összekötteté-
sek. A Bizottság nemrégiben rendelt meg egy tanulmányt 
annak érdekében, hogy meghatározzák az itt élők szükségle-
teit, előkészítsék a közlekedési projektsorozatokat, valamint 
hogy jobban tükrözzék a régiók különleges helyzetét az uniós 
közlekedési program(ok)ban. Ahol indokolt, a Bizottság kikötők 
és repülőterek finanszírozását is támogatja.

Az éghajlatváltozás hatásaival, valamint a szélsőséges időjá-
rási események – mint például az Irma hurrikán újbóli bekö-
vetkeztével – szembeni küzdelem e régiók egyik legnagyobb 
kihívása. Az EU beépíti ezeket a kihívásokat a LIFE környezet-
védelmi programjába és az éghajlatváltozáshoz való alkal-
mazkodásról szóló stratégiájába. 

Mit tesz Európa ezekért a régiókért?

Az Európai Unió támogatja a legkülső régiók erőfeszítéseit a 
fenntartható és inkluzív növekedés elérése tekintetében. A 
2014–2020-as időszakban 13,3 milliárd EUR értékű uniós 
finanszírozás érhető el a legkülső régiók számára az európai 
strukturális és beruházási alapok és a POSEI keretén belül:

ezenkívül a legkülső régiókra egyedi vagy eltérő intézkedések 
vonatkoznak a mezőgazdaság, a halászat, a közlekedés, az 
állami támogatás és az adózás tekintetében a régiók külön-
leges korlátai hatásának csökkentése és gazdasági növeke-
désük fellendítése érdekében.  

A legkülső régiók a jövőnket befolyásoló legfontosabb kihívások – az éghajlatváltozás, a 
megújuló energiaforrások és a biodiverzitás – középpontjában vannak. Minden, amire 
képesek és amit ezeken a területeken elérnek, példaként és modellként szolgálhat Európa 

többi része számára... Ugyanazon Unió tag jai vagyunk, az Unió kohéziós politikája pedig 
létfontosságú kötőelem, és annak is kell maradnia, a szakpolitikák feladata pedig, hogy 

mindenki számára előnyösek legyenek és nagyobb jólétet biztosítsanak.  
Idézet Juncker elnök beszédéből a legkülső régiók 7. elnöki értekezletén (Cayenne, Francia Guyana, október 26. és 27.)

4,7 milliárd EUR
Európai Regionális  
Fejlesztési Alap

1,77 milliárd EUR
Európai Szociális Alap

260 millió EUR
Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés

124 millió EUR
Európai Tengerügyi és Halászati Alap

1,49 milliárd EUR
Európai Mezőgazdasági  

Vidékfejlesztési Alap

4,57 milliárd EUR
POSEI
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100 FELLÉPÉS A STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSÁHOZ 
A MEGÚJÍTOTT PARTNERSÉG KERETÉN BELÜL
A Bizottság már együttműködik a partnerséggel a közlemé-
nyben felsorolt 100 fellépés végrehajtásának biztosítása 
érdekében. Minden kormányzati szint: az EU, az érintett 
tagállamok – Franciaország, Spanyolország és Portugália –, 
valamint a régiók is kiveszik a részüket a munkából. 

A Bizottság már egy sor fellépést indított el. Az Európai 
Beruházási Bankkal partnerségben már folyik a munka a 
Juncker-terv keretében a legkülső régióknak szentelt, az 
Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) fokozott támoga-

tását élvező új kezdeményezésen. Tanulmány keretében 
vizsgálják meg a légi és tengeri közlekedési igényeket, illetve 
határozzák meg a kulcsfontosságú közlekedési projekteket. 
A Horizont 2020 2018–2020-as munkaprogramjának kere-
tén belül egy erre a célra létrehozott, 4 millió EUR értékű 
költségvetéssel rendelkező koordinációs és támogatási fellé-
pés fogja javítani a legkülső régiók részvételét az EU kutatási 
programjában, valamint növeli kutatásaik láthatóságát, 
innovációs kapacitásaikat és az eszközeiket. 

EGY EGYSÉGES FRONT FONTOS ÜZENETE

A legkülső régiók 2016–2017-
es elnöki értekezlete – amikor 
Francia Guyanának jutott az a 
kiváltság, hogy az elnökségi tiszt-
séget betöltse – számos ok miatt 
kivételes volt. A legkülső régiókkal 
kapcsolatos megújított stratégiá-
ra tekintettel partnereimmel egy 
memorandumot mutattunk be az 
Európai Bizottságnak. 

Emlékszem azokra a távoli területek által indított kampányokra, 
amelyek a legkülső régiók valóságához igazodó jogalkotási 
keret létrehozását kérték. A kemény küzdelmekkel járó, ösz-
szetett kampányokhoz türelem és harcias kiállás, valamint a 
Bizottsággal folytatott élénk és érveken alapuló párbeszéd 
szükséges. De még mindig sok a tennivaló. A memorandum 
egy egységes álláspontot képviselő, erőteljes jel.

Ezenkívül Jean-Claude Juncker elnök jelenléte az eseményen az 
első ilyen alkalom a legkülső régiók és Francia Guyana számára. 
Ez a gesztus hangsúlyozta, hogy mi is az Európai Unió tagjai 
vagyunk, és támogatta megközelítésünk megalapozottságát. 
Emmanuel Macron, a Francia Köztársaság elnökének látoga-
tása kiemelt figyelmet jelentett országom számára, amelyet 
örvendetesnek tartok.

A fenti szempontokon kívül azonban nem feledkezhetünk meg 
a Francia Guyana előtt álló kihívásokról. A konferencia során 
hangsúlyoztam, hogy bizonyos, súlyos állami költségvetési 
megszorítások előtt álló gazdasági ágazatoknak – a szállo-
daiparnak, a halászatnak, a mezőgazdaságnak és a termelés 

területén tevékenykedő vállalatoknak – elsőbbséget kell biz-
tosítani. Úgy gondolom, hogy ez a kérés még inkább megala-
pozott, mivel az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó 
jogszabályainak (az általános csoportmentességi rendeletnek) a 
módosítását éppen ebben az évben fejezték be. Ebből az alka-
lomból azt kértük, hogy az EU egyedi megközelítést alkalmazzon 
az állami támogatásokra. Ezért szükség van a közösségi és 
a nemzeti szakpolitikák közötti konzisztencia biztosítására. 

Teljes mértékben tudatában vagyok annak, hogy ez a konfe-
rencia csak az első lépés. Osztom a legkülső régiókból érkező 
többi partnerem aggályait a kohéziós politika tekintetében. 
Területeinknek követniük kell az európai építkezés dinamikáját a 
folyamatban lévő megújítás révén oly módon, hogy biztosítjuk 
számukra az előttük álló kihívások legyőzéséhez szükséges 
pénzügyi eszközöket, és kihasználjuk az általuk biztosított 
előnyöket. A legkülső régiók számára létfontosságú a jelenlegi 
stratégia végrehajtása. De mondhatnék szentesítést is, mivel 
a területi vezetők, azaz a mi felelősségünk a szakpolitika ha-
tékonyságának javítása. 

Rodolphe Alexandre, Francia Guyana területi közösségének 
elnöke, a legkülső régiók elnöki értekezletének  

leköszönő elnöke
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TÉNYEK ÉS SZÁMOK

Népesség  
(2015)

Egy főre jutó 
GDP 

(EU 28=100)  
(2015)

Munkanélküliség  
(2016)

Ifjúsági  
munkanélküliség  
(15–24 évesek)  

(2016)*

Női  
munkanélküliség  

(2016)*

Azori-szigetek 245 766 68 11,2 41,5 9,5

Kanári-szigetek 2 135 722 74 26,1 51,3 27,8

Guadeloupe 429 849 69 23,9 46,7 25,3

Guyana 262 527 53 23,2 43,9 24,7

Madeira 256 424 72 13 50,5 11,9

Martinique 376 847 78 17,6 44,3 17,5

Mayotte 235 132 32 27,1 54,5 31,8

Réunion 850 996 71 22,4 44 22

*  2016-os adatok az Azori-szigeteket és Madeirát kivéve (2014)   
A Guadeloupe-ra vonatkozó demográfiai adatok Saint-Martin szigetét is tartalmazzák (lakosság 2013-ban: 36 457) 

Forrás: Eurostat
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A LEGKÜLSŐ RÉGIÓK: EGYEDÜLÁLLÓ 
LEHETŐSÉG ÉS HOZZÁADOTT ÉRTÉK AZ 
EU SZÁMÁRA

Egy olyan időszakban, amikor Európa súlyos identitásválsággal 
küzd, a legkülső régiók megerősítik elkötelezettségüket az 
európai projekt iránt, és kinyilvánítják azon vágyukat, hogy 
az Unióval együtt lépjenek előre a gazdasági fejlődés magas 
szintjének és a polgárok jóllétének biztosítása érdekében. Ez a 
célkitűzés csak akkor érhető el, ha az európai szakpolitikákat 
és kezdeményezéseket e régiók egyedi helyzetéhez igazítják. 

Az Európai Bizottság „Erősebb és megújult stratégiai partner-
ség az EU legkülső régióival” című közleménye megújította 
a legkülső régióknak tett azon elkötelezettséget, hogy jobb 
helyet érhessenek el az EU-ban, és rendkívül fontos mérföldkő 
a jövő régiói számára, valamint az elkövetkező programozási 
időszak tervezése tekintetében. Ezt a Bíróságnak az EUMSZ 
349. cikkének hatályára vonatkozó ítéletével összhangban 
kell végrehajtani, amely ezt a cikket egységes és elegendő jogi 
alapként határozza meg az európai jogszabályok elfogadásá-
hoz, figyelembe véve a legkülső régiók sajátosságait. 

Az új közleménynek lehetővé kell tennie, hogy az egymástól 
elválaszthatatlan esélyegyenlőség, versenyképesség és kül-
politikai tevékenység a legkülső régiók ambiciózus közpoliti-
kájának mutatóivá váljanak, kiváló kiindulási pontot nyújtva 
e cél tekintetében.

Ebben az összefüggésben a legkülső régiók elnöki értekezlete 
a 2017 márciusi memorandumban olyan célkitűzéseket fogal-
mazott meg, amelyek növelik a legkülső régiók láthatóságát, 
koordinált módon védik meg a finanszírozási és költségvetési 
megújításhoz kapcsolódó érdekeiket, és közösen lépnek előre a 
közös érdeklődésre számot tartó területeken, bizonyítva, hogy 
milyen hozzáadott értéket nyújthatnak az EU-nak. 

Az állandó korlátozások ellenére a legkülső régiók egyedi és 
kivételes dimenziót nyújtanak, amely nélkül az EU minden 
bizonnyal szegényebb volna: geostratégiai pozíciót, változatos 
biodiverzitást és a tudományos és technológiai vizsgálati te-
vékenységek végrehajtását lehetővé tevő kivételes természeti 
környezetet, különösen a kék és a körkörös gazdaság vagy 
a megújuló energiák terén, miközben kivételes természeti 
környezetet biztosítanak a biztonságos és fenntartható tu-
rizmus számára. 

Ezen bizonytalan, de ígéretes időszakban a technikai együttmű-
ködést a legkülső régiók által meghatározott foglalkoztatási, 
energia- és intelligens szakosodási hálózatok támogatják, és 
további erőfeszítések célozzák a szomszédokkal való együtt-
működés megerősítését is. Mindez segíthet a régiók szükségle-
teinek azonosításában, valamint az általuk kínált lehetőségek 
felfedezésében és jobb végrehajtásában. 

Fernando Clavijo
A Kanári-szigetek kormányának elnöke,  

a legkülső régiók elnöki értekezletének elnöke
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AZORI-SZIGETEK 

NONAGON TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI PARK
Uniós támogatás: 7,6 millió EUR 

A São Miguel szigetén található NONAGON tudományos és technológiai park célja 
az állami, magán és egyetemi ágazatok közötti párbeszéd erősítése a technoló-
giaalapú vállalkozói lét ösztönzése érdekében. A cél a vállalkozások tapasztalatainak 
és készségeinek megosztása és az innovatív gyakorlatok terjesztése.

A projekt célkitűzése a más régiókból érkező vállalkozások vonzása, amely hozzá-
adott értéket jelent a regionális ipari ágazat számára. Inkubációs szolgáltatásokat 

és együttműködést biztosító tereket nyújt az induló vállalkozások számára, valamint nemzetközi „startup-hétvégét és 
kreatív éjszakát” szervez, amelyen az 
Amer ika i  Egyesül t  Á l lamokból  és 
Kanadából érkező tanulók is részt 
vehetnek. 

Ez a központ ad otthont az Azori-szigetek 
CoderDojo nemzetközi közösségének is, 
amely programozási klubokat szervez 
fiataloknak a weboldalfejlesztés és egyéb 
informatikai alkalmazások témájában.

MADEIRA 

A LAKOSSÁG ÁRVÍZKOCKÁZATTAL SZEMBENI VÉDELME
Uniós támogatás: 76,3 millió EUR 

Ez a projekt egy sor, az árvízkárok minimalizálására és enyhítésére irányuló strukturális 
beavatkozást tartalmaz, garantálva a kockázat-megelőzési és -kezelési mechanizmusok 
rendszeres használatát. Ezzel a lakosság, az épített örökség és a gazdasági tevékenységek 
megfelelőbb védelmét biztosítja.

A projekt megfelel a Madeira-szigetek árvízkockázat-értékelési tanulmánya (EARAIM) által 
meghatározott követelményeknek. Ez magában foglalja a Funchalban található főbb folyók 
hidraulikai funkcióinak jobbá tételét célzó beavatkozásokat a város keleti részén fekvő 
tengerparti övezet védelme, valamint a 2010-es rossz időjárás után épített átmeneti töltés 
helyszínének védelme és kijavítása érdekében.

Funchal városa most szebb és egyben biztonságosabb 
is. A heves esőzések során a folyópartok védettek, és így a 

katasztrófák elkerülhetők. Ezenkívül a szabadidős 
tevékenységek és családi kirándulások kiváló helyszíne.

Carmo Cabral

A NONAGON lehetővé tette a UrActive 
számára, hogy számos, különböző területeken 

működő vállalkozáshoz kerüljön közel, és serkenti a 
helyi vállalkozásokkal történő interakciót, így 

hasznosítva partnerségeinket. Ezenkívül a 
NONAGON épülete egyedi lehetőségeket biztosít a 
régióban az üzleti tevékenységeink folytatására. 

Paulo Leite (UrActive)
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MARTINIQUE

NAGY INTENZITÁSÚ FÖLDRENGÉSEKKEL 
SZEMBEN ELLENÁLLÓ ÚJ KÓRHÁZI 
PLATFORM
Uniós támogatás: 34,6 millió EUR

Martinique magas (5. osztályú) földrengéskockázati területen található, 
és mint ilyen, a régió számára létfontosságú volt egy olyan új kórházi 
platform kiépítése, amely az új földrengésvédelmi szabványoknak 
megfelelően csatlakozik a meglévő kórházhoz. 

A projekt alapvető segítségnyújtási egységek megépítését támogatta, amelyek biztosítják a szélsőséges körülmények 
közötti, autonóm módon történő munkavégzést még akkor is, ha az energia- és vízellátás egy hétig nem érhető el. 
Az átépített technikai létesítmény egy 28 788 m2-es és 191 ágyat tartalmazó földrengésbiztos épületből áll. A létesítmény 
egy helikopter-leszállóhellyel is el van látva a betegek szállítása érdekében.

GUADELOUPE  

FOGLALKOZTATÁSI ELŐKÉSZÍTŐ KÉPZÉSI/
MUNKATAPASZTALATI RENDSZEREK RÉVÉN
Uniós támogatás: 0,6 millió EUR 

A projekt célja a hátrányos helyzetű fiataloknak nyújtott támogatás a fogla-
lkoztathatóságuk növelése érdekében. A képzés segít a diákoknak abban, hogy 
szakmát és munkaprofilt válasszanak a munkáltatók által meghatározott követ-
elményeknek megfelelően. Az oktatási kurzus része egy vállalkozásnál eltöltött 
próbaidő is annak biztosítása érdekében, hogy a diákok valóban érdeklődnek 
jövőbeli szakmai életük iránt.

RÉUNION-SZIGET   

ALAPOK ALAPJA: „FINANCIÈRE RÉGION 
RÉUNION”
Uniós támogatás: 44 millió EUR  

Az ERFA és az EBB támogatásával Réunion a helyi vállalkozások növekedését 
elősegítő alapot hozott létre. A projekt célja a kisvállalkozások versenyképes-
ségének javítása. 

Az alap két eszközt működtet: alacsony kamatozású hitelek révén az úgyn-
evezett kockázatmegosztási hitelrendszerben likviditást nyújtva a helyi vállalkozásoknak, valamint saját tőke vagy kvázi-
sajáttőke típusú műveletekkel, amelyek a kis- és középvállalkozásokat célozzák meg.
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SAINT-MARTIN 

SZAKKÉPZÉS HALÁSZATI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA 
Uniós támogatás: 91 221 EUR 

Ez a projekt a munkanélküli fiataloknak segített a halászati ágazatban történő 
munkavégzéshez szükséges releváns kompetenciák elsajátításában. A szakképzési pro-
jekt célja az volt, hogy olyan készségeket sajátítsanak el, amelyek révén azonnal fogla-
lkoztathatóak legyenek a helyi piacon, vagy létrehozhassák saját vállalkozásukat. A 
képzési tevékenységet a régión kívül szervezték meg, amely lehetővé tette a résztvevők 
számára, hogy egy új kulturális és társadalmi környezettel is megismerkedjenek. 

Ez először is azt jelenti, hogy a legkülső régiókat az EU 
döntéshozatali folyamatának középpontjába kell helyezni – ügyelve 

arra, hogy aggályaik és érdekeik teljes mértékben beépüljenek az uniós 
szakpolitikák tervezésébe, előkészítésébe és végrehajtásába.

Idézet Creţu biztos beszédéből a legkülső régiók 7. elnöki értekezletén  
(Cayenne, Francia Guyana október 26. és 27.)

MAYOTTE 

„NARISOMÉ, TANULJUNK EGYÜTT”, 
AVAGY HOGYAN NÖVELHETJÜK 
A FIATALOK FOGLALKOZTATÁSÁT 
MAYOTTE-ON
Uniós támogatás: 1,3 millió EUR 

A Narisomé az AGEPAC – az interregionális foglalkoztatási képzési 
portál – által végrehajtott program, amelynek célja a fiatalok (16–25 
évesek) integrációjának elősegítése a munkahelyi környezetben a 
motiváció, az önbizalom és a szocializáció ösztönzése révén. A pro-

jekt a multidiszciplináris készségek megszerzésének előmozdítására, valamennyi fiatal személy egyéni szakmai projektjére 
vonatkozó cselekvési tervek kidolgozására és a foglalkoztatás felé vezető út biztosítására törekszik. 

2016-ban a projekt 141 fiatalt támogatott, akiknek 48%-a talált munkahelyet vagy tanfolyamot, és 42%-uk gyakornoki 
állásban helyezkedett el. 
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A LEGKÜLSŐ RÉGIÓK KULTÚRÁJÁNAK 
ELŐMOZDÍTÁSA

A Bizottság nemrégiben terjesztette elő a legkülső régiókra 
vonatkozó új stratégiáját, amely segíteni fogja őket abban, 
hogy teljes mértékben kihasználják a bennük rejlő lehető-
ségeket. Véleménye szerint milyen mértékben halad ez a 
stratégia a helyes irányba? 

Először is azt hiszem, fontos elmondani, hogy a Creţu biztos 
kezdeményezésére végrehajtott munkamódszer az új stratégia 
kidolgozásának vonatkozásában önmagában előrelépést jelent. 
Valódi érdemi munka folyt az Európai Parlament és az Európai 
Bizottság tagjai között, akik teljes mértékben odafigyeltek a leg-
külső régiókra. Végül ez a stratégia egy szélesebb, partnerségen 
alapuló párbeszéd eredménye, és ez az első dicséretes dolog. 

A munkamódszer második érdeme az, hogy a stratégia kidol-
gozásának eredményeként intenzív megbeszélések zajlottak 
az Európai Bizottságon belül, egészen a biztosok szintjéig. Ez a 
kezdete annak, amit a legkülső régió kultúrájának nevezhetnék. 
Más szóval: horizontálisan figyelembe veszi a legkülső régi-
ókat az Európai Bizottságon belüli döntéshozatal valamennyi 
szintjén. 

És láthatjuk, hogy ezt az új stratégiát végül az Európai Bizottság 
legmagasabb szintjén, Jean-Claude Juncker elnök fogadta el, a 
legkülső régiók politikai napirendje pedig a Bizottság politikai 
prioritásává vált. Ezt üdvözlendőnek tartom. 

Természetesen mindent mindig a javaslatok végrehajtása, nem 
pedig a bejelentésük módja alapján ítélnek meg. Ezzel együtt 
úgy gondolom, hogy a legkülső régiók és az Európai Bizottság 
közötti bizalmi kapcsolat helyreállt ebben a közleményben és 
az azt megelőző hosszú közös munkában. 

Az új stratégia az Európai Bizottság konkrét intézkedéseit és 
őszinte válaszait tartalmazza. Van egy közös alap, amelyből 
előre tudunk lépni, és amelyet felhasználhatunk az előreha-
ladás mérésére az egyes felek – a Bizottság, a tagállamok és 
a régiók – felelősségének meghatározása révén, mivel ezeket 
a stratégia egyértelműen kijelöli. 

Mennyire voltak fontosak az utóbbi programozási idősza-
kok egymást követő uniós beruházásai e régiók számára 
(13,3 milliárd EUR csak a 2014–2020 közötti időszakban)? 

A legkülső régiók számára a kohéziós politika döntő fontos-
ságú, mivel az alapja a fejlődésbeli lemaradások behozatala, 
valamint a leggazdagabb régiók gazdagságának újraelosztása 
a legszegényebb régiók között. Ráadásul mindenkinek tisztában 
kell lennie azzal, hogy Mayotte – a legfiatalabb legkülső régió 
– az EU két legszegényebb régiójának egyike. 

A kohéziós politika valódi eszköz, amely használható tovább-
fejlesztésre, mivel mind a projekt-, mind a haladásalapú logika 
részét képezi. 

Mit gondol a 2020 utáni kohéziós politikáról folyó vitáról, 
különösen a legkülső régiók tekintetében? 

Ez a vita túlmutat a legkülső régiók problémáján. A vita kihat az 
EU alapjaira, alapelveire és értékeire. Erős, a Szerződések által 
ráruházott célkitűzésekhez szorosan kapcsolódó kohéziós politika 
nélkül az EU egyik legfőbb „létjogosultságának” és kétségtelenül 
az Uniót összetartó kötőanyagnak az elvesztését kockáztatja. 

Ha az európai projekt középpontjában nem a szolidaritás áll, 
a közös sors erodálódni fog. Ezt senkinek nem szabadna szem 
elől téveszteni. A gyengülő regionális politika pedig a legkülső 
régiókra vonatkozó új stratégia által kitűzött célok megvaló-
sítását is gyengítené. 

Younous Omarjee,  
európai parlamenti képviselő
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A női és férfi foglalkoztatási ráta közötti 
különbség (20–64), 2016 

Az EU-ban a nők foglalkoztatási aránya 12 százalékpont-
tal alacsonyabb a férfiakénál. Csupán két uniós régió: 
Korzika és a svédországi Felső-Norrland jelentette, hogy 

területeiken nagyobb a női munkavállalók aránya. Ehhez képest 
a női foglalkoztatottsági arány az olaszországi Pugliában és 
a görögországi észak-égei régióban 28 százalékponttal ala-

csonyabb, ami azt jelenti, hogy a nők általános foglalkoztatási 
aránya is rendkívül alacsony (48% és 59%). Ha a nők képesek 
lennének arra, hogy a teljes EU területén utolérjék a férfiakat, 
teljesítenénk az Európa 2020 által kitűzött 75%-os foglalkoz-
tatási rátát.  

Guadeloupe 
Martinique

Canarias

Guyane

Açores

Mayotte Réunion

Madeira

Difference between female and male employment rates, 20-64, 2016

< -20

-20 - -15

-15 - -10

-10 - -5

-5 - 0

> 0

Percentage point difference (female-male)

EU-28= -11.5
Source: Eurostat

© EuroGeographics Association for the administrative boundaries

0 500 km

REGIOgis

Guadeloupe 
Martinique

Canarias

Guyane

Açores

Mayotte Réunion

Madeira

Difference between female and male employment rates, 20-64, 2016

< -20

-20 - -15

-15 - -10

-10 - -5

-5 - 0

> 0

Percentage point difference (female-male)

EU-28= -11.5
Source: Eurostat

© EuroGeographics Association for the administrative boundaries

0 500 km

REGIOgis

Különbség 
százalékpontban 
(nők és férfiak)

Forrás: Eurostat

©
 E

ur
oG

eo
gr

ap
hi

cs
 S

zö
ve

ts
ég

 a
z 

ad
m

in
is

zt
ra

tív
 h

at
ár

ok
ér

t

EU-28=-11,5



27

PANORAMA / 2017. tél / 63. szám

Nők a parlamentekben, 2017 

Az olaszországi Basilicata, három magyarországi 
NUTS-3 régió és a romániai Fehér megye regionális 
közgyűléseiben nem találhatók nők. Ezzel ellentétben 

négy spanyol, négy francia és kilenc svéd régióban legalább 
50%-os a női képviselők aránya a regionális parlamentekben. 
Az országos politikusok gyakran a helyi vagy a regionális 

politika szintjén kezdik meg pályafutásukat. A nők regionális 
szinten tapasztalható alacsony aránya is megnehezíti szá-
mukra az országos politikában történő karrier lehetőségét. 
Felhívjuk figyelmét, hogy a nemzeti parlamentben lévő arány 
az országok és a regionális közgyűlés nélküli régiók esetében 
jelenik meg.  
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