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DE ULTRAPERIFERE GEBIEDEN

De Europese Unie ondersteunt de ontwikkeling van de meest verafgelegen
regio’s, bekend als de ultraperifere gebieden: Guadeloupe, Frans-Guyana, Réunion,
Martinique, Mayotte en Saint-Martin (Frankrijk), de Azoren en Madeira (Portugal) en
de Canarische Eilanden (Spanje). De ondersteuning van deze gebieden is bedoeld
om de problemen die zij door hun buitengewone ligging ondervinden te ondervangen.

RECHTSGROND

De artikelen 349 en 355 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
(VWEU).

ACHTERGROND

Enkele lidstaten van de EU hebben grondgebied dat ver van Europa is verwijderd.
Deze regio’s, bekend als de ultraperifere gebieden, hebben te kampen met een
aantal problemen die verband houden met hun geografische kenmerken, zoals met
name: het afgelegen en insulaire karakter, de geringe oppervlakte, de ongunstige
topografie en het klimaat. Zij zijn economisch afhankelijk van een paar producten (vaak
landbouwproducten of natuurlijke hulpbronnen). Deze kenmerken vormen een beletsel
voor hun toekomstige ontwikkeling.
Er zijn momenteel negen ultraperifere gebieden:
— vijf Franse overzeese departementen – Martinique, Mayotte, Guadeloupe, Frans-

Guyana en Réunion;

— één Franse overzeese gemeenschap – Saint-Martin;

— twee Portugese autonome regio’s – Madeira en de Azoren;

— één Spaanse autonome regio – de Canarische Eilanden.

Er moet op worden gewezen dat de ultraperifere gebieden niet hetzelfde zijn als de
landen en gebieden overzee (LGO’s). Er zijn 13 LGO’s met constitutionele banden met
Denemarken, Frankrijk en Nederland. LGO’s maken geen deel uit van de interne markt
en dienen op handelsgebied te voldoen aan de verplichtingen die aan derde landen zijn
opgelegd, met name wat betreft oorsprongsregels, sanitaire en fytosanitaire normen
en vrijwaringsmaatregelen. Krachtens artikel 355 VWEU kan de Europese Raad op
initiatief van de betrokken lidstaat de status van een Frans, Deens of Nederlands
overzees land of gebied (ultraperifere gebieden of LGO’s) wijzigen, zonder dat het
VWEU hiervoor moet worden gewijzigd. Zo was bijvoorbeeld Saint-Barthélemy tot
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eind 2011 een ultraperifeer gebied van de EU, maar werd het in 2012 een LGO. Het
omgekeerde gebeurde in 2014 met Mayotte, dat eerst een LGO was, maar door een
besluit van de Raad van de Europese Unie de status van ultraperifeer gebied kreeg.

Tabel: gegevens over ultraperifere gebieden

 
Afstand van

nationale
hoofdstad (km)

Grondgebied
(km2)

Bevolking

Bbp per
hoofd van de
bevolking als
percentage
van het EU-
gemiddelde
(EU=100) (*)

EU-27 - 4 225 127 447 319 916 100
Frankrijk - 638 475 67 320 216 106
Portugal - 92 227 10 374 822 79
Spanje - 505 983 47 332 614 91
Azoren 1 548 2 322 242 796 90

Canarische
Eilanden

1 850
(gemiddelde
voor alle
eilanden)

7 447 2 236 992 73

Guadeloupe 7 578 1 685 412 682 68
Frans-Guyana 7 841 83 751 288 086 48

Madeira 1 041 802 254 254 76
Martinique 7 641 1 108 359 821 70
Réunion 9 921 2 504 856 858 67
Saint-

Martin (**) 6 700 86 (53 voor de
Franse kant) 35 334 -

Mayotte 8 444 367 278 926 32
(*) Gegevens voor 2019, bron: Eurostat.
(**) Gegevens voor 2017, bronnen: Frans nationaal instituut voor de statistiek en
economische studies (INSEE) en Frans Ministerie van Overzeese Gebieden; geen
recente gegevens beschikbaar voor het bbp.

Bron: Eurostat 2020.

DOELSTELLINGEN

Niettegenstaande de grote afstand tussen de ultraperifere gebieden en het Europese
continent, vormen de regio’s een integraal onderdeel van de Europese Unie en is
het acquis communautaire volledig van toepassing op hun grondgebied. Gezien hun
specifieke geografische ligging en de bijbehorende moeilijkheden, moest het EU-beleid
echter worden aangepast aan hun speciale situatie.
De relevante maatregelen hebben met name betrekking op gebieden als douane-
en handelsbeleid, fiscaal beleid, vrije zones, beleid op het gebied van landbouw
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en visserij en voorwaarden voor de levering van grondstoffen en essentiële
consumentengoederen. Ook de regels betreffende staatssteun en de voorwaarden
voor toegang tot de structuurfondsen en horizontale programma’s van de EU
kunnen worden aangepast aan de behoeften van deze regio’s (bijvoorbeeld speciale
toewijzingen aan ultraperifere gebieden uit het Europees Fonds voor regionale
ontwikkeling (EFRO)).
Afgezien van de speciale EFRO-toewijzingen profiteren de ultraperifere gebieden wat
betreft de landbouw ook van de Posei-programma’s (programma’s van speciaal op een
afgelegen en insulair karakter afgestemde maatregelen), die worden gefinancierd uit
het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF). Deze programma’s zijn gericht op twee
belangrijke soorten maatregelen:
— specifieke voorzieningsregelingen die ertoe dienen de extra leveringskosten voor

essentiële producten voor menselijke consumptie, voor verwerking of voor gebruik
als landbouwinput te verlagen;

— maatregelen ten gunste van de lokale landbouwproductie.

Voor de programmeringsperiode 2014-2020 is aan ultraperifere gebieden ongeveer
13 miljard EUR uit de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) als
volgt toegekend:

Tabel: aan ultraperifere gebieden toegekende ESI-fondsen voor 2014-2020

Aan ultraperifere gebieden toegekende ESI-fondsen (miljard EUR)
EFRO
(met inbegrip van speciale toewijzingen aan ultraperifere gebieden
en Europese territoriale samenwerking (Interreg)) 5

Europees Sociaal Fonds (ESF)
(met inbegrip van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief) 1,9

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) 1,5
Posei-programma’s
(gefinancierd uit het ELGF) 4,6
Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) 0,3
Totaal 13,3

Bron: Europese Commissie, vierde forum van de ultraperifere gebieden, 30-31 maart
2017
De Europese Unie zal de ultraperifere gebieden blijven ondersteunen. In de
periode 2021-2027 zal zij extra middelen ten belope van 1,928 miljard EUR
aan de ultraperifere gebieden toewijzen uit het EFRO. De Europese territoriale
samenwerking zal zich ook bezighouden met een nieuwe doelstelling (onderdeel)
getiteld “samenwerking ultraperifere gebieden” (Interreg D). Hiermee worden de
integratie van de ultraperifere gebieden en de harmonieuze ontwikkeling in hun
regio’s vergemakkelijkt. De begroting voor dit onderdeel beloopt 281 miljoen EUR. Het
gebruikelijke medefinancieringspercentage voor Interreg-programma’s bedraagt 80 %,
maar het medefinancieringspercentage voor de ultraperifere gebieden is vastgesteld
op maximaal 85 %.
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EU-STRATEGIE VOOR DE ULTRAPERIFERE GEBIEDEN

In oktober 2017 heeft de Europese Commissie een mededeling gepubliceerd, getiteld
“Een nieuw en sterker strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden van de
EU” (COM(2017)0623). Met deze strategie wordt een nieuwe benadering voorgesteld
om beter in te spelen op de specifieke behoeften van elk van de negen ultraperifere
gebieden van de EU. Deze benadering zal hen helpen nieuwe kansen voor hun
bewoners te creëren, het concurrentievermogen en de innovatie te stimuleren in
sectoren, zoals landbouw, visserij en toerisme, en de samenwerking met de buurlanden
te verbeteren.
De strategie berust op vier pijlers:
— anders besturen op basis van een sterk partnerschap;

— de troeven van de ultraperifere gebieden uitspelen;

— groei en werkgelegenheid bevorderen; en

— de samenwerking uitbreiden.

DE ROL VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Hoewel alle besluiten over welke gebieden de status van ultraperifeer gebied krijgen
door de Europese Raad worden genomen, speelt het Europees Parlement een zeer
actieve rol in de ondersteuning van de ultraperifere gebieden.
Voor wetgeving inzake de belangrijkste beleidsterreinen van de EU, zoals het regionaal
beleid en het beleid op het gebied van landbouw, visserij en onderwijs, heeft het
Europees Parlement dezelfde bevoegdheden als de Raad van de Europese Unie. Bij
zijn werkzaamheden houdt het Europees Parlement rekening met de specifieke situatie
van de ultraperifere gebieden en ondersteunt het initiatieven die zijn gericht op het
bevorderen van hun ontwikkeling.
Tijdens de onderhandelingen over het regelgevingskader verdedigde het Europees
Parlement het standpunt dat ultraperifere gebieden een specifieke regeling
zouden moeten hebben wat betreft medefinancieringspercentages, specifieke EFRO-
bepalingen inzake productieve investeringen in ondernemingen, alsook specifieke
voorschriften ten aanzien van Interreg-programma’s. Daarnaast nam het Europees
Parlement in 2014 een resolutie aan over de optimalisering van het potentieel van
ultraperifere gebieden door middel van het scheppen van synergieën tussen de EU-
structuurfondsen en andere EU-programma’s. In deze resolutie bracht het Parlement
de specifieke kenmerken van de ultraperifere gebieden in herinnering en wees het
op de noodzaak van synergieën tussen de steun aan de ultraperifere gebieden uit
hoofde van de structuurfondsen en EU-programma’s zoals Horizon 2020[1], LIFE+[2] en
Cosme[3].

[1]Het financieringsinstrument van de EU voor de tenuitvoerlegging van de innovatie-unie, een Europa 2020-
vlaggenschipinitiatief dat erop gericht is het Europese concurrentievermogen op wereldvlak veilig te stellen.
[2]Het financieringsprogramma van de EU voor milieu en klimaatactie.
[3]Programma voor het concurrentievermogen van ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen.
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In 2017 nam het Europees Parlement een resolutie aan over de bevordering van
cohesie en ontwikkeling in de ultraperifere gebieden van de EU: uitvoering van
artikel 349 VWEU. Deze resolutie is gericht op de toepassing van artikel 349 VWEU,
met betrekking tot gebieden als EU-handelsbeleid, maritiem beleid, visserij en blauwe
groei, cohesiebeleid, milieu en energie.

Marek Kołodziejski
03/2022
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