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Konkrét kötelezettségvállalás  
a legkülső régiók iránt
A külső régiók éves konferenciájának alkalmából, 
egy évvel a nekik szentelt új uniós stratégia 
elindítása után a regionális politikáért felelős 
biztos, Corina Creţu bemutatja, hogyan tartotta 
be az EU e régiók támogatása iránti 
kötelezettségvállalását. 

A következő uniós költségvetésben nem kevesebb mint 
21 javaslat található, amely figyelembe veszi a legkülső 
régiók specifikusságait – a Juncker-bizottság e régióknak 

szentelt különleges figyelmének konkrét lehetőségekre történő 
lefordításával. Felvetették például, hogy a régióknak továbbra 
is különleges kiegészítő finanszírozást nyújtsanak, és az európai 
társfinanszírozás legmagasabb mértékét tegyék lehetővé. Ezen 
túlmenően a régiók egyedi földrajzi helyzetéből adódóan java-
solták, hogy az uniós alapokat repülőterek építésébe fektethes-
sék; illetve a régiók számára speciális Interreg-területet hoztak 
létre erre a célra elkülönített költségvetéssel a szomszédok 
közötti együttműködés ösztönzése érdekében.

Az állami támogatással kapcsolatban nemrégiben elfogadott 
új szabályok segítik a legkülső régióban lévő halászokat új 
hajók megvásárlásában, magasabb szintű támogatást nyújtva 
a kis hajók megvásárlásához, és bizonyos feltételek esetén 
előmozdítják a fenntartható halászat biztosítását is. 

Új növekedési lehetőségek nyíltak meg a kutatás és az innováció 
támogatása révén is. A Bizottság elindította például a FORWARD 
projektet a Horizont 2020 keretén belül, amely 4,3 millió EUR 
értékű költségvetéssel gazdálkodik, és amelynek során kilenc 
régióból 24 partner elemzi az innovációs rendszereit és moz-
gósítja a helyi szereplőket – beleértve az ipart – a régiók egyedi 
erősségeire alapuló stratégiákra építve. Biztosítják a régióik és 
az európai és nemzetközi hálózatok közötti szorosabb kapcso-
latokat is annak érdekében, hogy fokozzák részvételüket 
a következő Horizont Európa kutatási programban.

A Bizottság a legkülső régiókkal és tagállamaikkal együttmű-
ködve testre szabott megoldásokat dolgoz ki a legkülső régiók 
egyedi kihívásaira. Miután Réunion szigetén megszületett az 
első sikeres tapasztalat az energiarendszer átalakítása tekin-
tetében, a Bizottság egy második munkacsoportot bízott meg 
a hulladékgazdálkodás javításával és a körforgásos gazdaság 
elősegítésével a Kanári-szigeteken. Minden érintett fél együtt-
működik azért, hogy választ adjon erre a hatalmas kihívásra 
a szigetcsoporton élők életminőségének javítása érdekében.

A legkülső régiók jövőbeli programokban elfoglalt helye, valamint 
ezek a kezdeményezések kiegészítik a Juncker-bizottság és 
a kilenc régió közötti közvetlen és folyamatos párbeszédet. Ezek 
a minden szinten egyre szorosabb partnerség szimbólumai. 

A képen a legkülső régiók 2018-as elnöki értekezletének résztvevői láthatók: Első sor (balról jobbra): 
Ramón Luis Valcárcel, Ignacio Sánchez Amor, Fernando Clavijo, VI. Fülöp király, Corina Creţu, Ana Paula Zacarias, Daniel Gibbs; hátsó sor (balról jobbra): 
Claude Plenet, Marie-Luce Plenchard, Alfred Marie-Jeanne, Vasco Cordeiro, Miguel Machado de Albuquerque, Yolaine Costes, Mohammed Szidi
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