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1. Inleiding

De rol van het cohesiebeleid van de Europese Unie (EU) is het verkleinen van de verschillen
tussen de ontwikkelingsniveaus van de onderscheiden regio's en van achterstand van de minst 
begunstigde regio's. Artikel 174 VWEU bepaalt dat de Unie, ten einde de harmonische 
ontwikkeling van de Unie in haar geheel te bevorderen, maatregelen neemt gericht op de 
versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang. Om de cohesiedoelstellingen 
te verwezenlijken voorziet het Verdrag in economisch beleid, bijvoorbeeld EU-beleid voor de 
interne markt. Ook zijn er structuurfondsen in het leven geroepen waarmee de EU beleid kan 
ondersteunen ter versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang.

Artikel 174 VWEU bepaalt dat er bijzondere aandacht moet worden besteed aan regio's die een 
industriële overgang doormaken en regio's die kampen met ernstige en permanente natuurlijke of 
demografische belemmeringen, zoals de meest noordelijke regio's met een zeer geringe 
bevolkingsdichtheid, alsmede insulaire, grensoverschrijdende en berggebieden.

In de artikelen 349 en 355 VWEU wordt niettemin een bijzondere juridische status toegekend 
aan een unieke groep ultraperifere regio's (UR). In artikel 349 wordt het unieke karakter van de 
uitdagingen waarmee UR's te maken hebben expliciet beschreven en wordt benadrukt dat hun 
situatie een zekere differentiatie van EU-beleid vereist.

Ultraperifere regio's van de EU kampen met een bijzondere structurele, sociale en economische 
situatie wegens hun afgelegen ligging, insulaire karakter, kleine oppervlakte, een moeilijk reliëf 
en klimaat en de economische afhankelijkheid van enkele producten. Doordat deze factoren 
blijvend zijn en vaak naast elkaar voorkomen, wordt de ontwikkeling van deze gebieden 
belemmerd en is het nemen van bijzondere maatregelen gerechtvaardigd. De mogelijkheden voor 
EU-beleid zijn onder meer de interne markt en het gemeenschappelijk beleid met betrekking tot 
het douane- en handelsbeleid, het fiscale beleid, vrijhandelszones, het landbouw- en 
visserijbeleid, voorwaarden voor het aanbod van grondstoffen en essentiële consumptiegoederen, 
staatssteun en voorwaarden voor de toegang tot structuurfondsen en tot horizontale programma's 
van de Unie.

UR's hebben binnen het Verdrag hun eigen statuut, dat ruimte biedt voor een gedifferentieerde 
behandeling bij het vastleggen van voorwaarden voor de toepassing van het Verdrag, ten einde 
het beleid aan te passen en specifieke maatregelen ten uitvoer te kunnen leggen.

De noodzaak voor een gedifferentieerde behandeling van UR's binnen het cohesiebeleid van de 
EU is gebaseerd op artikel 349 VWEU, uit hoofde waarvan kan worden afgeweken van de 
algemene voorwaarden voor cohesiebeleid en van de tenuitvoerlegging van Europees beleid.

2. Context

Met het Verdrag van Lissabon werd het statuut van UR's in artikelen 349 en 355 VWEU 
bekrachtigd en werd expliciet erkend dat staten hun UR's mogen steunen, als bedoeld in 
artikel 107, lid 3, VWEU. Deze verwijzingen zijn van belang, omdat ze de behoefte aan 
bijzondere regelingen voor deze regio's bevestigen, los van zuiver economische overwegingen. 
Er moet echter nog veel gebeuren, door middel van cohesiebeleid, om de economische 
verschillen te verkleinen en de groei in de UR's te versterken. De regionale aspecten van het 
cohesiebeleid die zijn verankerd in artikel 174 VWEU moeten, zoals reeds gesteld in het rapport-
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Barca1, op een meer relevante wijze tot uidrukking worden gebracht. Verder is sinds de 
inwerkingtreding van het nieuwe VWEU het subsidiariteitsbeginsel versterkt in de vorm van 
meer participatie door nationale en regionale parlementen in het Europese 
besluitvormingsproces.

Voor de komende periode 2014-2020 heeft de Commissie op 29 juni een voorstel ingediend voor 
het volgende MFK 2014-20202. Ondanks de erkenning in EU-Verdragen van het statuut van de 
UR's van de EU is er echter nog geen specifiek kader voor deze groep regio's voorzien.

De aanpassing van de extra toewijzing voor UR's en dunbevolkte regio's tot een bedrag van 
slechts 926 miljoen euro in de volgende periode betekent bovendien een aanzienlijke reductie 
van de door UR's ontvangen steun ten opzichte van de huidige beleidsperiode (976 miljoen euro, 
op basis van 35 euro per hoofd van de bevolking per jaar).

Ten aanzien van de financiële regelingen binnen het cohesiebeleid voor de volgende periode 
voorziet de Commissie, blijkens haar voorstellen van 6 oktober, een aantal specifieke 
maatregelen voor UR's3. Het is desondanks twijfelachtig of deze voorstellen zullen volstaan om 
te voorzien in de behoeften van deze regio's, vooral nu hun economische activiteiten worden 
bedreigd door de economische crisis en liberalisatie van de handel. Deze situatie wordt verergerd 
door de strenge begrotingsdiscipline die nationale regeringen beperkt in hun mogelijkheden om 
UR's te steunen, omdat ook de staten afhankelijk zijn van externe steun, namelijk van de EU. En 
hoewel cofinanciering tot 85% is toegestaan, wordt deze tot 75% beperkt in de doelstelling voor 
territoriale samenwerking en tot 50% binnen projecten die gefinancierd zijn uit de specifieke 
extra toewijzing voor ultraperifere en dunbevolkte regio's. Verder is er een specifieke verzoek 
aan uitsluitend UR's om ten minste 50% van het totale ontvangen bedrag onder voornoemde 
toewijzing aan te wenden voor maatregelen die bijdragen aan het diversifiëren en moderniseren 
van de economie.

Er is langzamerhand ook meer aandacht voor het belang van integratie van deze regio's in hun 
eigen geografische omgeving. In de volgende periode ontvangen samenwerkingsprogramma's 
met UR's maar liefst 150% van de EFRO-steun die in de huidige periode is ontvangen. Daarnaast 
wordt nog eens 50 miljoen euro uit de begroting voor interregionale samenwerking gereserveerd 
voor samenwerking met UR's.

Het initiatiefverslag over de rol van het cohesiebeleid voor de ultraperifere regio's van de 
Europese Unie in het kader van EU 2020 sluit aan bij recentelijk gedane voorstellen, is gericht 
op een herziene strategie voor de UR's van de EU (die in 2012 door de Commissie zal worden 
voorgesteld op verzoek van de Raad Algemene Zaken van juni 2010) en dient ertoe de aandacht 
te vestigen op de belangrijkste kwesties die zich voordoen bij het afstemmen van de prestaties 
van UR's op de doelstellingen van EU 2020, namelijk een slimme, duurzame en inclusieve groei.

3. Wat staat er op het spel

Wat er voor UR's op het spel staat, laat zich samenvatten in de volgende hoofddoelstellingen: 
een gedifferentieerde, gezamenlijke behandeling waarin voldoende rekening wordt gehouden 
met hun eigenheid in het kader van EU-beleid, sterke nadruk op cohesiebeleid als belangrijkste 
aanjager voor deze kleine economieën, aanpassing van Europees beleid en een betere integratie 
                                               
1 COM(2008)0616 van 6.10.2008.
2 COM(2011)0500.
3 COM(2011)0615, COM(2011)0614/3 en COM(2011)0611.
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van UR's in de interne markt en in hun eigen geografische omgeving.

3.1. Een gedifferentieerde, gezamenlijke behandeling voor de UR's van de EU

Een van de vlaggenschipinitiatieven is de gedifferentieerde, gezamenlijke behandeling voor de 
UR's van de EU. Een gedifferentieerde behandeling uit hoofde van het Verdrag biedt ruimte voor 
specifieke maatregelen op het gebied van de doelstellingen van economische, sociale en 
territoriale samenhang en vraagt om een niet-aflatende aandacht van de EU. De 
tenuitvoerlegging van de EU 2020-strategie moet worden aangepast aan de realiteit van 
specifieke UR's. Hun situatie is immers anders dan die van andere EU-regio's, en derhalve 
moeten ze een andere, aangepaste behandeling krijgen.

Deze "differentiatie" betekent niet alleen dat er bijzondere aandacht naar de belemmeringen in 
deze regio's uitgaat om de effecten van hun afgelegen ligging te compenseren middels de 
instelling van structuurfondsen of de toewijzing van extra middelen. Differentiatie omvat ook 
een aangepaste strategie, gericht op een ontwikkelingsmodel waarbinnen de regio's hun sterke 
punten optimaal kunnen benutten1, vooral wat betreft het concurrentievermogen, het 
groeipotentieel en het scheppen van banen. Als EU 2020 rekening moet houden met regionale 
diversiteit, zijn er maatregelen nodig om de doelstellingen van deze strategie dichterbij te 
brengen. Dit streven behelst een gezamenlijke behandeling van deze groep regio's op grond van 
hun gemeenschappelijke statuut in het Verdrag en de behoefte aan specifieke maatregelen die 
zijn aangepast aan de eigen werkelijkheid van de UR's.

3.2. Een aangepaste tenuitvoerlegging van Europees beleid in UR's

In het Verdrag staat expliciet dat het EU-beleid in de UR's kan worden aangepast. Specifieke 
maatregelen uit hoofde van het POSEI blijken, vooral op het gebied van landbouw en visserij, 
effectief te zijn bij het aanpakken van problemen die verband houden met de afhankelijkheid van 
een klein aantal producten. Het verdient aanbeveling na te denken over de vraag of met het 
opzetten van vergelijkbare programma's de ontwikkeling van bepaalde sectoren kan worden 
gestimuleerd, bijvoorbeeld de sector van conventionele of hernieuwbare energiebronnen, zoals 
eerder werd voorgesteld in het rapport van Pedro Solbes over UR's2.

De prioriteit die in EU 2020 wordt gegeven aan innovatie en onderzoek moet gepaard gaan met 
maatregelen die zijn gericht op het bevorderen van een dergelijke strategie in de UR's door 
middel van uitwisselingsnetwerken. Doordat UR's minder toegankelijk zijn, ontbreekt het er 
vaak aan goede verbindingen. Daarom vereisen vervoer en communicatie in deze regio's speciale 
aandacht. Ook in andere sectoren, zoals het toerisme, douanefaciliteiten, fiscaal beleid, 
vrijhandelszones en het handelsbeleid, moet het Europees beleid worden aangepast. Immers, 
alleen binnen een bijzonder kader voor EU-beleid zullen deze regio's beter in staat zijn om de 
doelstellingen van economische, sociale en territoriale samenhang te verwezenlijken en een 
verdergaande integratie in de interne Europese markt bereiken.

3.3. Een betere integratie van UR's in de EU en in hun eigen geografische omgeving 

Het streven naar een betere integratie van UR's in de EU vraagt meer slagvaardigheid van alle 
bestuurslagen: Europees, nationaal, regionaal en lokaal. Meerlagig bestuur draagt bij aan het 
                                               
1 COM(2008)0642 van 17.10.2008.
2 "Europe's ORs and the single market: The EU's influence in the world", rapport aan commissaris Barnier, 
ingediend door Pedro Solbes Mira, 12.10.2011.
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versterken van het partnerschap en is noodzakelijk voor een coherente tenuitvoerlegging van 
EU-beleid in de UR's. Het is zelfs essentieel voor een gedifferentieerde, gezamenlijke 
behandeling van de UR's en zal bijdragen aan de voortgaande dialoog tussen deze regio's en de 
EU. Een ander belangrijk punt is dat het Verdrag een clausule bevat op grond waarvan andere 
gebieden (overzeese gebieden) zelf een statuut kunnen kiezen dat beter aansluit bij hun situatie. 
Omdat deze gebieden op verzoek UR kunnen worden, zodat ook zij onder dit statuut vallen, 
spelen de huidige UR's een doorslaggevende rol bij het aantrekken van nieuwe leden en het 
aanprijzen van hun statuut.

Het uiteindelijk doel is en blijft volledige integratie van de UR's in de interne markt en in hun 
eigen geografische omgeving. Ook territoriale en digitale verbindingen behoren tot het 
speerpuntenbeleid. Daarom moeten de juiste maatregelen worden getroffen om UR's in staat te 
stellen meer van de interne markt te profiteren en hun regionale integratie te versterken in het 
kader van een coherent nabuurschapsbeleid.

UR's liggen ver van het Europese vasteland en zijn de voorposten van de EU. Door de 
geopolitieke dimensie van deze situatie  is bijzondere aandacht vereist voor programma's op het 
gebied van territoriale samenwerking in betrekkingen met derde landen en met landen die 
vanwege culturele en historische banden een bevoorrechte positie innemen. 

Zoals reeds in het rapport van Pedro Solbes werd gemeld, moet de EU moet haar integratiepact 
vernieuwen en inhoud geven aan artikel 349 VWEU, niet alleen door sectorgebonden beleid te 
herzien, maar ook door haar bestuur en de duidelijkheid van haar beleid ten aanzien van de UR's 
te vergroten. De externe dimensie van de interne markt dient te worden benadrukt door in het 
Europese handelsbeleid rekening te houden met de belemmeringen van de UR's. Ook dienen de 
voordelen van het ontwikkelen van een nabuurschapsbeleid, gericht op de opkomst van goed 
geïntegreerde regionale markten, volledig te worden benut.

4. Conclusie

In het jongste Memorandum van de UR's1 is overeengekomen dat de beginselen uit het 
Memorandum van Cayenne uit 1999 nog altijd de basis van de EU-maatregelen voor UR's 
vormt. Volgens deze beginselen (van gelijke kansen, van de waarde van capaciteiten, van 
coherentie van Europees beleid en het partnerschapsbeginsel) moeten Europese maatregelen de 
voorwaarden scheppen waarin het potentieel van UR's kan worden omgezet in reële factoren van 
economische groei.

De alhier geschetste "routekaart" volgt de richtlijnen die de kern zijn van de eisen van de UR's 
van de EU en fungeert als de "ruggengraat" van het initiatiefrapport dat naar verwachting zal 
bijdragen aan een evenwichtiger antwoord van het cohesiebeleid op de uitdagingen waarvoor de 
UR's zich in het kader van EU 2020 gesteld zien.

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


