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1. Introduktion

Samhørighedspolitikkens rolle i EU er at mindske forskellene mellem forskellige områders 
udviklingsniveauer og forbedre situationen for de mindst begunstigede områder. I henhold til 
artikel 174 i TEUF skal der for at fremme EU's generelle og harmoniske udvikling træffes 
foranstaltninger med henblik på at styrke den økonomiske, sociale og territoriale
samhørighed. I denne sammenhæng er det fastsat i traktaten, at der skal føres økonomiske 
politikker med målsætninger for samhørighed, herunder europæiske politikker, som er 
relateret til det indre marked, og at EU skal støtte sine foranstaltninger på området for 
økonomisk, social og territorial samhørighed gennem strukturfondene. 

Det er fastsat i artikel 174 i TEUF, at der skal lægges særlig vægt på nogle områder, nemlig 
områder i en industriel overgangsproces og regioner, som lider af alvorlige naturbetingede 
eller demografiske ulemper af permanent art, bl.a. de nordligste meget tyndt befolkede 
områder samt øområder, grænseoverskridende områder og bjergområder.

Men som det fremgår af artikel 349 og 355 i TEUF, er regionerne i den yderste periferi en 
unik gruppe med en særlig retlig status. I artikel 349 klarlægges de unikke udfordringer, som 
regionerne i den yderste periferi står over for, og behovet for særbehandling i forbindelse med 
EU-strategier på grund af regionernes situation understreges. 

EU's regioner i den yderste periferi oplever en specifik strukturel social og økonomisk 
situation på grund af deres afsides beliggenhed, status som øsamfund, lille areal, vanskelige 
topografiske og klimatiske forhold og økonomiske afhængighed af nogle få produkter. 
Bestandigheden og kombinationen af disse faktorer begrænser deres udvikling voldsomt og 
berettiger vedtagelsen af særforanstaltninger for at løse disse problemer. EU kan således 
træffe specifikke foranstaltninger, herunder i forbindelse med det indre marked og de fælles 
politikker, som vedrører særlige områder, f.eks. told- og handelspolitik, finanspolitik, 
frizoner, landbrugs- og fiskeripolitik, betingelser for levering af råvarer og nødvendige 
forbrugsvarer, statsstøtte samt betingelser for adgang til strukturfondene og EU's horisontale 
programmer. 

Regionerne i den yderste periferi har deres egen statut i traktaten, som gør det muligt for dem 
at få særbehandling i forbindelse med fastlæggelse af betingelser for anvendelse af 
traktaterne, tilpasning af politikker og gennemførelse af specifikke foranstaltninger.

Behovet for særbehandling til regionerne i den yderste periferi i EU's strategier er baseret på 
retsgrundlaget i artikel 349 i TEUF, som giver mulighed for undtagelser i forhold til de 
generelle betingelser for samhørighedspolitikken og betingelserne for gennemførelse af de 
europæiske politikker. 

2. Baggrund 

I Lissabontraktaten bekræftes anerkendelsen af retsgrundlaget for regionerne i den yderste 
periferi i artikel 349 og 355 i TEUF. Derudover indeholder traktaten en udtrykkelig 
anerkendelse af muligheden for statsstøtte til regionerne i den yderste periferi i artikel 107, 
stk. 3, i TEUF. Disse henvisninger er vigtige, idet de styrker behovet for særordninger i disse 
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regioner, uafhængigt af rent økonomiske hensyn. Der skal dog fortsat ydes en stor indsats, 
navnlig gennem samhørighedspolitikken, for at bidrage til at mindske de økonomiske 
forskelle og fremme væksten i regionerne i den yderste periferi. Den regionale dimension af 
samhørighedspolitikken i henhold til artikel 174 i TEUF og Barca-rapporten1 skal have en 
mere relevant formulering. Derudover er subsidiaritetsprincippet styrket efter ikrafttrædelsen 
af den nye EU-traktat med fokus på de nationale og regionale parlamenters deltagelse i den 
europæiske beslutningsproces.

Hvad angår den kommende periode 2014-2020, fremlagde Kommissionen den 29. juni sit 
forslag om den næste flerårige finansielle ramme for 2014-20202. Til trods for anerkendelsen i 
EU-traktaterne af retsgrundlaget for EU-regionerne i den yderste periferi, er der ikke fastsat 
nogen specifik ramme for denne gruppe regioner. 

Derudover modtager regionerne i den yderste periferi og de tyndt befolkede områder på grund 
af den reducerede ekstrabevilling kun 926 mio. euro for den næste programmeringsperiode, 
hvilket er betydelig mindre støtte til regionerne i den yderste periferi sammenlignet med den 
nuværende programmeringsperiode, hvor regionerne modtager 976 mio. euro (på grundlag af 
35 euro pr. indbygger og på årsbasis). 

Med hensyn til finansforordningen i relation til samhørighedspolitikken indeholder 
Kommissionens forslag af 6. oktober specifikke foranstaltninger om regionerne i den yderste 
periferi3. Det er dog tvivlsomt, om disse forslag er tilstrækkelige til at opfylde behovene i de 
pågældende regioner, navnlig på et tidspunkt, hvor den økonomiske krise og liberaliseringen 
af handel er en udfordring for regionernes økonomiske aktiviteter. Situationen forværres 
endvidere af strenge spareprogrammer, der gør det vanskeligere for regeringerne at støtte 
deres regioner, da de også er afhængige af ekstern hjælp, navnlig fra EU. Selv om 
medfinansieringssatserne kan nå op på 85 %, er de begrænset til 75 % i målsætningen for 
territorialt samarbejde og 50 % i forbindelse med projekter, der er finansieret af yderligere 
specifik støtte til regioner i den yderste periferi og tyndt befolkede områder. Derudover er der 
et specifikt krav for regioner i den yderste periferi om, at mindst 50 % af det samlede beløb, 
der modtages under denne bevilling, skal være tildelt aktioner, som bidrager til diversificering 
og modernisering af økonomien. 

Der er generelt kommet mere fokus på betydningen af at integrere disse regioner i deres 
geografiske områder. Samarbejdsprogrammer, der involverer regioner i den yderste periferi, 
skal modtage mindst 150 % af den EFRU-støtte, som modtages i indeværende periode, og der 
skal afsættes 50 mio. euro fra bevillingen for interterritorialt samarbejde til samarbejde med 
regionerne i den yderste periferi.

Under hensyntagen til de nye forslag og med fokus på en fornyet strategi for EU-regionerne i 
den yderste periferi, som Kommissionen skal fremlægge for 2012 efter opfordringen fra 
mødet i Rådet (almindelige anliggender) i juni 2010, har EU's initiativbetænkning om 
samhørighedspolitikkens rolle med hensyn til EU-regionerne i den yderste periferi inden for 
rammerne af EU 2020 til formål at sætte fokus på de vigtigste spørgsmål, der skal behandles 

                                               
1 KOM(2008)0616 af 6.10.2008.
2 KOM(2011)0500.
3 KOM(2011)0615, KOM(2011)0614/3 og KOM(2011)0611.
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ved beregning af regionernes opfyldelse af målsætningerne for EU 2020, nemlig intelligent, 
bæredygtig og inklusiv vækst. 

3. Hvad står der på spil?

Det, der står på spil for regionerne i den yderste periferi, kan opsummeres i de følgende 
prioriterede mål: en differentieret og fælles behandling, hvor der tages hensyn til regionernes 
særlige karakteristika inden for rammerne af EU-politikkerne med særlig vægt på 
samhørighedspolitik som den vigtigste gearing af deres små økonomier, tilpasning af EU-
politikkerne og bedre integration af de pågældende regioner i det indre marked samt i deres 
geografiske områder.

3.1. Differentieret og fælles behandling af EU-regionerne i den yderste periferi

Differentieret og fælles behandling af EU-regionerne i den yderste periferi har været en af 
disse regioners flagskibe. Differentieret behandling i overensstemmelse med traktaten giver 
mulighed for at træffe særlige foranstaltninger til opfyldelse af målsætningerne for 
økonomisk, social og territorial samhørighed og kræver EU's konstante opmærksomhed. 
Gennemførelsen af EU 2020-strategien skal tilpasses de specifikke forhold i regionerne i den 
yderste periferi. Da deres situationer ikke ligner andre EU-regioners, skal de behandles 
anderledes under hensyn til de specifikke forhold. 

Denne "differentiering" betyder ikke blot, at der skal tages særligt hensyn til disse regioners 
begrænsninger og så vidt muligt kompenseres for konsekvenserne af den afsides beliggenhed 
gennem strukturfondene eller yderligere støtte. Differentieringen skal også omfatte en 
tilpasningsstrategi med en udviklingsmodel med henblik på at drage fordel af regionernes 
aktiver1, helt specifikt i forhold til konkurrenceevne, vækstpotentiale og jobskabelse. Hvis EU 
2020-strategien skal omfatte regional diversitet, skal der vedtages foranstaltninger til 
opfyldelse af strategiens målsætninger. Dette indebærer fælles behandling af denne gruppe 
regioner i overensstemmelse med deres fælles statut i traktaten og behovet for tilpasning af 
specifikke foranstaltninger til regionernes specifikke forhold.

3.2. Tilpasning af gennemførelsen af de europæiske politikker i EU's regioner i den 
yderste periferi

I henhold til traktaten er der mulighed for at tilpasse gennemførelsen af EU-politikkerne i 
regionerne i den yderste periferi. Indtil nu har de specifikke foranstaltninger, der er truffet 
gennem POSEI til tackling af udfordringerne som følge af problemer i forbindelse med 
afhængigheden af få produkter, været vellykkede, navnlig på områderne for landbrug og 
fiskeri. Det skal undersøges, om der kan lanceres andre programmer af denne type med 
henblik på at fremme yderligere udvikling af potentielle sektorer, f.eks. energi og vedvarende 
energikilder, som det blev understreget i Pedro Solbes' rapport om regionerne i den yderste 

                                               
1 KOM(2008)0642 af 17.10.2008.
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periferi1. 

Derudover skal den prioritet, som innovation og forskning har opnået i EU 2020-strategien, 
ledsages af de relevante foranstaltninger til fremme af en sådan strategi i regionerne i den 
yderste periferi, navnlig gennem udvekslingsnetværk. Regionerne i den yderste periferi er på 
grund af manglende tilgængelighed afskåret fra omfattende forbindelsesmuligheder, og det 
kræver, at der fokuseres mere på transport og telekommunikation. Der er også andre sektorer, 
f.eks. turisme, told, finanspolitik, frizoner og handelspolitikker, som EU-politikkerne skal 
tilpasses i forhold til. De pågældende regioner vil kun med en specifik ramme for EU-
politikker få bedre forudsætninger for at opfylde målsætningerne om økonomisk, social og 
territorial samhørighed og bedre integration i EU's indre marked.

3.3. Bedre integration af regionerne i den yderste periferi og i deres geografiske områder 

Målsætningen om bedre integration af regionerne i den yderste periferi skal ledsages af mere 
effektiv forvaltning og deltagelse af alle, både på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt 
plan. Forvaltning på flere planer kræver et styrket partnerskab og sammenhængende 
gennemførelse af EU-politikkerne i regionerne i den yderste periferi. Dette er afgørende for 
differentieret og fælles behandling af regionerne i den yderste periferi og skal bidrage til en 
løbende dialog mellem regionerne og EU. Det er også vigtigt, at traktaten indeholder en 
"passerelle", der giver mulighed for, at andre territorier, nemlig oversøiske territorier, kan 
vælge den statut, som passer bedst til deres situation. Da territorierne kan ansøge om status 
som regioner i den yderste periferi og drage fordel af statutten, kan de nuværende regioner i 
den yderste periferi i denne sammenhæng spille en afgørende rolle med hensyn til at tiltrække 
nye medlemmer og fremme deres statut. 

Den fulde integration af regionerne i den yderste periferi i det indre marked samt i deres 
respektive geografiske områder er fortsat en vigtig målsætning. Territorial og digital 
kontinuitet er fortsat store udfordringer. Derfor skal der træffes relevante foranstaltninger for 
at give regionerne i den yderste periferi bedre adgang til fordelene af det indre marked og 
udvikle deres regionale integration inden for rammerne af en sammenhængende 
naboskabspolitik.

Da regionerne i den yderste periferi er beliggende i geografiske områder langt væk fra 
fastlandet, er de Europas aktive grænser og har en politisk dimension. Det er derfor 
nødvendigt at lægge større vægt herpå i forbindelserne med tredjelande og med lande med 
privilegerede kulturelle og historiske relationer, navnlig inden for programmerne på området 
for territorialt samarbejde. 

Som Pedro Solbes oplyser i rapporten, skal EU forny sin integrationspagt og konkretisere 
artikel 349 i TEUF, ikke blot ved at relancere sektorpolitikkerne, men også ved at styrke 
forvaltning og forståelse af EU's aktioner i forbindelse med regionerne i den yderste periferi. 
Der skal endvidere lægges vægt på den eksterne dimension af det indre marked gennem 
integration af regionernes begrænsninger i de europæiske handelspolitikker og fuld udnyttelse 

                                               
1 "Europe's outermost regions and the single market: The EU's influence in the world", rapport til kommissær 
Barnier præsenteret af Pedro Solbes Mira, 12. oktober 2011.
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af fordelene ved udviklingen af en naboskabspolitik, der fokuserer på oprettelse af integrerede 
regionale markeder.

4. Konklusion

I det seneste memorandum om regionerne i den yderste periferi1 blev det besluttet, at 
Cayenneprincipperne, som blev fastlagt i 1999, fortsat er grundlaget for EU's aktioner i 
forbindelse med regionerne i den yderste periferi. Ifølge disse principper, princippet om lige 
muligheder for alle, princippet om værdien af muligheder, princippet om sammenhængende 
europæiske politikker og princippet om partnerskab skal der med EU's aktioner skabes 
betingelser for at forvandle mulighederne for regionerne i den yderste periferi til reelle 
faktorer for økonomisk vækst - gennem specifikke foranstaltninger.

Den "køreplan", der er udarbejdet i denne sammenhæng, er i overensstemmelse med 
retningslinjerne for EU's visioner for regionerne i den yderste periferi. Den vil tjene som 
grundlag for initiativbetænkningen, der forventes at være et mere afbalanceret svar på 
samhørighedspolitikken i forhold til de udfordringer, som regionerne i den yderste periferi 
står over i forbindelse med EU 2020-strategien.

                                               
1 Memorandum om "Renewed Vision for a European Strategy on Outermost Regions", Las Palmas, maj 2010.


