18.

Fejlettségi különbségek az Európai Unión belül

A szöveg elolvasása után keresd meg az atlaszodban a szövegben
megnevezett területeket és országokat! Gondold át Magyarország!
jelenleg hova tartozik az EU-n belül fejlettség szempontjából!
Fejlettségi különbségek az Európai Unión belül
Az Európai Unió négy legfontosabb alappillére az áruk, a szolgáltatások, a tőke
és a személyek szabad áramlásának biztosítása az Unió területén belül. Ez a
„négy szabadság elvének” nevezett integrációs törekvés elvben mindenütt
teljesül, ugyanakkor mégis sokszor akadályba ütközik, aminek az oka az Unió
egyes területei közötti markáns fejlettségbeli különbség.
Gazdaságilag legfejlettebb területek a London köré csoportosuló dél-angliai
rész, a Benelux államok, a Rajna-vidék, Dél-Németország, Észak-Olaszország.
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A 2004-ben és 2007-ben csatlakozott volt szocialista országok általában
elmaradottabbak az EU-átlagnál. A legrosszabb helyzetben lévő területek
Romániában és Bulgáriában vannak.

A korábban csatlakozott országok közül Spanyolország egyes területei,
Portugália, és a pénzügyi válsággal sújtott Görögország fejlettsége van az
uniós átlag alatt.
Az

EU

költségvetési

politikájában

folyamatosan

igyekszik

mérsékelni

a

különbségeket, s így az uniós gazdasági átlag fölött teljesítő, tehát az EU
átlagos GDP-jénél magasabb GDP-vel rendelkező országok nettó befizetőnek
számítanak a közös európai kasszába, míg az átlag alatti országok nettó
részesedést kapnak. Magyarország is ilyen. Az EU a költségvetéséből nagyon
sok mindent támogat. A támogatás régiókra, kisebb-nagyobb ún. tervezési
statisztikai egységekre (NUTS I – II. régiók) irányul, amelyek közül több az
országhatárokon

átnyúlik.

Ez

utóbbi

együttműködések

eurorégióknak

nevezzük.
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Feleletválasztó feladat
Négy dolog szabad mozgásának biztosítása az
integrációs törekvés egyik legfontosabb feladata.
Válaszd ki ezeket!

Ez a négy dolog az Európai Unió alappillére

Helyes

áruk
turizmus
szolgáltatás
tőke
internet
autók
személyek
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Igaz – hamis feladat
Melyik állítás igaz, és melyik hamis?

Állítás
Az EU belül nincsenek fejlettségi
különbségek.
Az EU-hoz csatlakozott volt szocialista
országok az EU legfejlettebb területei.
Az EU legfejletlenebb területei Romániában
és Bulgáriában vannak.
Észak-Olaszország az EU egyik legfejlettebb
területe.

Igaz

Hamis

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Igaz

Az EU költségvetési politikájában
folyamatosan igyekszik mérsékelni a területi

Igaz

különbségeket.

Keresd meg az interneten vagy lexikonban mi is az NUTS
rendszer, és Magyarországon mi tartozik ide!
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