
▶  UNIÓS TÁMOGATÁS  
A LEGKÜLSŐ RÉGIÓKNAK
SEGÍTSÉG A REGIONÁLIS ESZKÖZÖK FELHASZNÁLÁSÁHOZ

Corina Creţu regionális politikáért felelős biztos feb-
ruárban először látogatott el Guadeloupe-ba az Unió 
legkülső régióinak 20. elnöki konferenciájára. A kon-
ferencia keretében lehetőség nyílt a kilenc régió gaz-
dasági növekedési stratégiájának és az elérhető uniós 
források legteljesebb mértékben történő felhasználási 
módjainak megvitatására.

A kilenc legkülső régiót Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, 
Mayotte, Réunion, Saint-Martin, az Azori-szigetek, Madeira 
és a Kanári-szigetek alkotja. Ezek a régiók szerves részei 
az Uniónak, és az uniós jog, valamint az uniós tagsággal járó 
valamennyi jog és feladat is vonatkozik rájuk. 

Az elnöki konferenciát az éppen aktuálisan elnökséget ellátó 
régióban (ezúttal Gaudeloupe-ban) évente rendezik meg. 
A rendezvény az uniós politika koordinációjáért felelős biz-
tosnak, valamint a legkülső régióknak és azok elnökeinek 
legfőbb politikai szintű találkozója. A konferencián megvi-
tatják a régiók uniós stratégiáit a különböző uniós politikák, 
így például a mezőgazdaság, környezetvédelem, kohézió, 
halászati politika, kereskedelem stb. terén.

Kihívások 

A legkülső régiók óriási potenciállal rendelkeznek, azonban 
számos kihívással kell szembenézniük sajátos földrajzi hely-
zetük miatt, és mert többségük sziget. 

Távoli fekvésük, szigetjellegük, kis méretük, kedvezőtlen 
domborzati és éghajlati viszonyaik és néhány terméktől való 
gazdasági függőségük miatt nehézségekkel kell megküzde-
niük. Gazdaságuk ezért viszonylag ingatag. Számos poten-
ciállal is bírnak azonban, és Európa fontos eszközei. 
A legkülső régiók kiterjesztik az EU befolyását a régióikban, 
így az Atlanti-óceán északkeleti részén, a karibi térségben, 
Amazóniában és az Indiai-óceánon.

Források

Tengeri erőforrások tekintetében a régiók jelentős tartalék-
potenciállal bírnak, ami egyedülálló mélytengeri „kutatólabo-
ratóriumot” képvisel az Unió számára az élelmezésbiztonság, 
éghajlat-politika, energetika és biotechnológia területén. 

A területek különleges fajok sokféleségének adnak otthont. 
Az itt található ökoszisztémáknak világszinten létfontosságú 
a szerepük a biológiai sokféleség szempontjából. A feltételek 
a megújuló energiaforrások hasznosításához, így például 
bioüzemanyagok, a szél, a napenergia, valamint a geotermi-
kus és a fotovoltaikus energia felhasználásához is adottak. 

A legkülső régiók kivételes természeti és kulturális környezeti 
adottságaiknak köszönhetően a turizmus terén is értéket kép-
viselnek. Elhelyezkedésük emellett óriási lehetőségeket teremt 
az EU számára űrkutatási, asztrofizikai és műholdas tevé-
kenységei elvégzéséhez. 

A humán tőkét illetően a legkülső régiókban sokkal több a jól 
képzett munkaerő, jobbak a közszolgáltatások és fejlettebb 
a szakértői közösség, mint a szomszédos régiókban, aminek 
köszönhetően képesek szolgáltatásaikkal és szakértelműk-
kel felvenni a versenyt a jelentős hozzáadott értékkel jelle-
mezhető ágazatokban.

Az EU támogatása

Az EU segíti a régiókat a gazdaságukra irányuló modernizá-
lási törekvéseik megvalósításában és az előttük álló akadá-
lyok leküzdésében. Olyan területekre koncentrál, ahol 
támogatása valóban szemmel látható eredményekkel jár.

2014–2020 között több mint 6,6 milliárd eurónyi támoga-
tás érhető el az európai strukturális és beruházási alapok 
révén a kilenc régió számára, hogy megoldják az előttük álló 
gazdasági és környezetvédelmi nehézségeket, és a hátrány-
ból előnyt kovácsoljanak.

A Bizottság 2012. évi „Az Európai Unió legkülső régiói: úton 
az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó part-
nerség felé” című közleményében öt prioritási tengelyt hatá-
rozott meg, így a hozzáférhetőséget, a versenyképességet, 
a regionális integrációt, a társadalmi dimenzió megerősíté-
sét és az éghajlatváltozás kezelését, hogy összhangba hozza 
a legkülső régiók szakpolitikai intézkedéseit az Európa 2020 
stratégiával. 

Látogatása során Corina Creţu kiemelte a 2014–2020 
 időszak operatív programjaiban rejlő potenciálok kiaknázá-
sának fontosságát és hangsúlyozta, hogy megfelelő eszkö-
zökkel kell regionális politikai támogatást nyújtani a legkülső 
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programokon, és olyan további kérdésekkel is foglalkozik, 
mint az EU horizontális programjaihoz való csatlakozás 
lehetősége.

Az intézkedések többségének fő célja a munkanélküliség 
elleni küzdelem, a további regionális integráció, valamint 
a megújuló energiák szélesebb körű felhasználása az éghaj-
latváltozás ellensúlyozása érdekében.

A 2013. évi elnöki konferencián, amelyet La Réunion szigetén 
rendeztek meg, a Bizottság ad hoc munkacsoportok megala-
kítására tett javaslatot, hogy segítsék a konkrét intézkedése-
ket tartalmazó cselekvési tervek végrehajtását. 

A munkacsoportok 2014-ben kezdték meg munkájukat. Az ez 
ideáig megtartott hat „plenáris” ülés mellett telekonferen-
ciákat is rendeztek a konkrétabb regionális ügyek megvita-
tása céljából. 

Foglalkoztatási támogatás

A legkülső régiók kérésére különösen nagy figyelmet kaptak 
a munkanélküliség elleni küzdelemre irányuló intézkedések. 
Az intézkedések nyomán létrehozták a legkülső régiók fog-
lalkoztatási hálózatát, amelyet hivatalosan a legkülső régiók 
elnökei nyitottak meg 2014 szeptemberében. 

A Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága, 
 valamint a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi 
Befogadás Főigazgatósága közösen fogják segíteni a legkülső 
régiókat az olyan konkrét intézkedések és projektek kidolgo-
zásában, amelyek a foglalkoztatottság javítását hivatottak 
elősegíteni, különösen a legkülső régiók foglalkoztatási háló-
zatának keretében.

Corina Creţu külön elismeréssel szólt a háromoldalú munka-
csoportok munkája nyomán kialakult dinamizmusról.

▶TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/hu/policy/
themes/outermost-regions/

EMLÉKMŰ  
A RABSZOLGASÁGRÓL 
POINTE-À-PITRE 
KIKÖTŐJÉBEN  
Corina Creţu látogatása során tiszteletét tette a rabszol-
gaság és a rabszolgakereskedelem eltörlésének emléket 
állító új emlékműnél. Az ERFA társfinanszírozásával meg-
valósult épületegyüttes a megemlékezés helye lehet több 
millió ember számára, akik életére a rabszolgaság valami-
lyen módon hatással van. Az emlékmű egyúttal a megér-
tés és a megbékülés szimbóluma, de várhatóan turisztikai 
látványosságként is funkcionál majd, valamint gazdasági 
tevékenységeket és új munkahelyeket teremt. 

A komplexumot Franciaország elnöke fogja felavatni 2015 
májusában. Corina Creţu az emlékmű mellett a guadelou-
pe-i Pointe-à-Pitre kikötőjébe is ellátogatott. A hatalmas 
fedett kikötő bővítése az ERFA támogatásából valósul 
meg. A kikötő igen fontos szerepet játszik a szigetcsoport 
gazdasága, valamint a nemzetközi kereskedelem szem-
pontjából (különösen, ha figyelembe vesszük a Panama-
csatorna közelmúltbeli bővítését), azonban természeti 
katasztrófák által jelentős mértékben veszélyeztetett régió-
ban helyezkedik el.

régióknak, hogy a rendelkezésükre álló eszközökből valódi 
növekedési lehetőségeket teremtsenek.

Cselekvési tervek

A Bizottság 2012 során felkérte a legkülső régiókat, hogy 
dolgozzanak ki egyéni cselekvési terveket, amelyek tartal-
mazzák az igényeiket, a lehetőségeiket és a hosszú távú 
stratégiai prioritásaikat. 

A legkülső régiók cselekvési terveikben kifejtik, hogyan kíván-
ják megvalósítani az Európa 2020 kezdeményezéseit – figye-
lembe véve az egyéni helyzetüket. A cselekvési tervek 
alkalmazási köre túlmutat az ESB-alapokból finanszírozott 

▶ Az Unió legkülső régióinak elnöki konferenciája, Guadeloupe.
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