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1. Introducere

Rolul politicii de coeziune în Uniunea Europeană (UE) este să promoveze reducerea 
decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a 
regiunilor defavorizate. În conformitate cu articolul 174 din TFUE, în scopul promovării unei 
dezvoltări armonioase a întregii Uniuni Europene, aceasta adoptă acțiuni care să conducă la 
consolidarea coeziunii sale economice, sociale și teritoriale. În acest context, tratatul prevede 
că politicile economice, precum și politicile europene privind piața internă, sunt conduse în 
vederea realizării obiectivelor de coeziune, iar UE sprijină desfășurarea acestor acțiuni în 
domeniul coeziunii economice, sociale și teritoriale prin intermediul fondurilor structurale.

Articolul 174 din TFUE amintește că se acordă o atenție deosebită anumitor zone, și anume 
zonelor afectate de tranziția industrială, precum și regiunilor afectate de un handicap natural 
sau demografic grav și permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice, cu densitate foarte 
scăzută a populației, precum și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase.

Cu toate acestea, după cum se arată în articolele 349 și 355 din TFUE, regiunile 
ultraperiferice (RUP) formează un grup unic cu un statut juridic special. Articolul 349 
subliniază în mod explicit natura unică a provocărilor cu care se confruntă RUP și, prin 
urmare, subliniază necesitatea aplicării unui tratament diferențiat pentru situația acestora în 
cadrul strategiilor UE. 

RUP din UE au o situație socială și economică structurală specifică datorată depărtării lor, 
insularității, dimensiunii mici, topografiei dificile și climei, precum și dependenței economice 
de un număr redus de produse. Persistența și combinarea acestor factori împiedică în mod 
considerabil dezvoltarea acestor regiuni și justifică adoptarea unor măsuri speciale cu scopul 
de a face față acestor constrângeri. UE poate adopta apoi măsuri specifice, inclusiv politici 
privind piața internă și politici comune, care se referă la anumite domenii, cum ar fi politicile 
vamale și comerciale, politica fiscală, zonele libere, politicile din domeniul agriculturii și 
pescuitului, condițiile de aprovizionare cu materii prime și bunuri de consum de primă 
necesitate, ajutoarele de stat și condițiile de acces la fondurile structurale și la programele 
orizontale ale Uniunii. 

Regiunile ultraperiferice beneficiază de propriul lor statut în tratat, ceea permite stabilirea în 
mod diferențiat a condițiilor de aplicare a tratatelor, adaptarea politicilor și punerea în aplicare 
a unor măsuri specifice.

Necesitatea unui tratament diferențiat în abordarea UE referitoare la RUP în cadrul politicii de 
coeziune are ca temei juridic articolul 349 din TFUE, care permite derogarea de la condițiile 
generale privind politica de coeziune și de la condițiile privind punerea în aplicare a politicilor 
europene. 

2. Context 

Tratatul de la Lisabona a confirmat statutul RUP la articolele 349 și 355 din TFUE. Pe lângă 
aceasta, tratatul a recunoscut în mod explicit, la articolul 107 alineatul (3), posibilitatea 
acordării unor ajutoare de stat acestor regiuni. Aceste trimiteri sunt importante, întrucât 
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consolidează necesitatea unor aranjamente specifice în aceste regiuni, independent de 
considerentele pur economice. Cu toate acestea, încă mai sunt multe de făcut, în special prin 
intermediul politicii de coeziune, pentru a contribui la reducerea decalajelor economice și la 
accelerarea creșterii în RUP. Dimensiunea regională a politicii de coeziune consacrată de 
articolul 174 din TFUE, care amintește contribuțiile raportului Barca1, trebuie exprimată într-
un mod mai relevant. În afară de aceasta, în urma intrării în vigoare a noului TUE, principiul 
subsidiarității a fost consolidat, prin participarea sporită a parlamentelor naționale și regionale 
la procesul decizional de la nivel european.

În ceea ce privește perioada următoare, 2014-2020, Comisia Europeană și-a prezentat, la 29 
iunie, propunerea privind următorul cadru financiar multianual 2014-20202. În ciuda 
recunoașterii dobândite în tratatele UE în ceea ce privește statutul RUP europene, nu se 
prevede un cadru specific pentru acest grup de regiuni. 

Mai mult, reducerea alocărilor suplimentare pentru regiunile ultraperiferice și cu densitate 
redusă a populației la suma de numai 926 de milioane de euro pentru următoarea perioadă 
reduce în mod considerabil ajutorul primit de acestea în comparație cu perioada de 
programare actuală, în care regiunilor ultraperiferice li s-au acordat 976 de milioane de euro 
(cu o bază de 35 de euro pe cap de locuitor pe an).

Referitor la reglementările financiare din cadrul politicii de coeziune pentru perioada 
următoare, propunerile Comisiei din 6 octombrie au în vedere unele măsuri specifice privind 
RUP3. Cu toate acestea, este îndoielnic că aceste propuneri sunt suficiente pentru a satisface 
nevoile acestor regiuni, în special într-o perioadă în care criza economică și liberalizarea 
comerțului riscă să le pună la încercare activitățile comerciale. Această situație este agravată 
și de programele de austeritate stricte, care reduc posibilitatea guvernelor naționale de a-și 
asista regiunile, întrucât și acestea sunt dependente de asistența externă, mai exact din partea 
UE. Chiar dacă rata cofinanțării poate ajunge la 85%, aceasta este limitată la 75% în cazul 
obiectivului de cooperare teritorială și la 50% în cadrul proiectelor finanțate prin alocarea 
specifică suplimentară pentru regiunile ultraperiferice și cu densitate redusă a populației.
 Mai mult, există o cerință specifică, aplicabilă doar RUP, ca cel puțin 50% din suma totală 
primită în cadrul alocării respective să fie dedicată acțiunilor care contribuie la diversificarea 
și modernizarea economiilor. 

Importanța includerii acestor regiuni în ariile lor geografice a început să atragă o oarecare 
atenție. Programele de cooperare care implică RUP primesc nu mai puțin de 150% din 
sprijinul din partea FEDER primit în perioada curentă; de asemenea, 50 de milioane din 
fondurile de cooperare interregională sunt rezervate pentru cooperarea implicând RUP.

Ținând cont de propunerile recente și având în vedere o strategie înnoită pentru RUP din UE, 
care va fi prezentată de Comisie în 2012 la solicitarea Consiliului Afaceri Generale, raportul 
din proprie inițiativă referitor la politica de coeziune în regiunile ultraperiferice din UE în 
contextul Strategiei UE 2020 urmărește să contribuie la prezentarea principalelor chestiuni 
care trebuie abordate atunci când se fac previziuni cu privire la performanța RUP în cadrul 

                                               
1 COM(2008) 616 final, 06.10.2008
2 COM(2011) 500 final
3 COM(2011) 615 final, COM(2011)614/3 și COM(2011) 611 final.
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obiectivelor Strategiei UE 2020, și anume creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii.

3. Implicații

Implicațiile pentru RUP pot fi rezumate în următoarele priorități care trebuie urmărite: un 
tratament diferențiat și în comun, care să țină seama în mod corespunzător de specificitățile 
acestora în cadrul politicilor UE, punând accentul în special pe politica de coeziune, ca 
principală pârghie a economiilor lor de mici dimensiuni, adaptarea politicilor europene și o 
integrare îmbunătățită a RUP pe piața internă, precum și în cadrul ariilor lor geografice.

3.1. Tratament diferențiat și în comun pentru regiunile ultraperiferice din UE

Susținerea unui tratament diferențiat și în comun pentru RUP din Uniune este unul dintre 
proiectele reprezentative pentru aceste regiuni. Tratamentul diferențiat, astfel cum decurge din 
tratat, permite luarea de măsuri specifice în ceea ce privește obiectivele de coeziune 
economică, socială și teritorială și necesită în mod constant o atenție deosebită din partea UE. 
Punerea în aplicare a Strategiei UE 2020 trebuie adaptată la realitatea specifică a RUP. 
Întrucât situația acestora nu se aseamănă cu a niciunei alte regiuni UE, aceasta trebuie tratată 
în mod diferit și adaptată la realitatea lor. 

Această „diferențiere” nu presupune doar să se acorde o atenție deosebită constrângerilor la 
care sunt supuse aceste regiuni, urmărind compensarea efectelor depărtării lor, în special prin 
fonduri structurale sau prin alocația adițională. Aceasta trebuie să includă și o strategie 
adaptată care să prevadă un model de dezvoltare capabil să valorifice activele acestor regiuni1, 
în special în ceea ce privește competitivitatea acestora, potențialul de creștere și crearea de 
locuri de muncă. Dacă Strategia UE 2020 trebuie să se dezvolte ținând cont de diversitatea 
regională, trebuie adoptate măsuri pentru realizarea obiectivelor sale. Această misiune 
necesită abordarea în comun a acestui grup de regiuni, având în vedere statutul lor comun în 
tratat și nevoia de măsuri specifice adaptate la situația lor reală.

3.2. Adaptarea punerii în aplicare a politicilor europene în regiunile ultraperiferice din 
UE

Tratatul permite în mod explicit o adaptare a politicilor UE în regiunile sale ultraperiferice. 
Până în prezent, măsurile specifice care decurg din aplicarea POSEI s-au dovedit a fi o 
reușită, mai ales în domeniile agriculturii și pescuitului, în ceea ce privește provocările și 
dificultățile pe care le prezintă dependența de un număr redus de produse. Ar trebui evaluat 
dacă s-ar putea lansa alte programe similare pentru a da un impuls dezvoltării în continuare a 
potențialelor sectoare precum energia și sursele de energie regenerabile, astfel cum se 
subliniază și în raportul Pedro Solbes referitor la RUP2. 

                                               
1 COM(2008) 642 final, 17.10.2008
2 „Regiunile ultraperiferice din UE și piața unică: Influența UE în lume”, raport către comisarul Barnier prezentat 
de Pedro Solbes Mira, 12.10.2011.
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Mai mult, prioritatea acordată inovării și cercetării în UE 2020 trebuie să fie însoțită de 
măsuri relevante de promovare a acestei strategii în RUP, în special prin intermediul rețelelor 
de schimb. Din cauza accesibilității reduse, RUP sunt private de o conectivitate mai intensă, 
care ar presupune acordarea unei atenții speciale transporturilor și telecomunicațiilor. Alte 
sectoare, cum ar fi turismul, politica vamală, politica fiscală, zonele de liber schimb, politicile 
comerciale, vor recurge, de asemenea, la o adaptare a politicilor europene. Aceste regiuni vor 
fi mai capabile să atingă obiectivele de coeziune economică, socială și teritorială și să 
realizeze o integrare sporită pe piața internă a UE doar cu ajutorul unui cadru specific pentru 
politicile UE.

3.3. Integrare îmbunătățită a RUP în UE și în ariile lor geografice 
Atingerea obiectivului de integrare îmbunătățită a RUP din UE presupune o guvernare mai 
eficace, cu participarea tuturor nivelurilor: european, național, regional și local. Guvernarea 
pe mai multe niveluri înseamnă un parteneriat consolidat și are nevoie de o punere în aplicare 
coerentă a politicilor UE în RUP. Acest lucru este esențial pentru tratamentul diferențiat și în 
comun al RUP și contribuie la dialogul continuu între acestea și UE. Relevant este și faptul că 
tratatul cuprinde o „clauză pasarelă”, care oferă altor teritorii, și anume teritoriilor de peste 
mări, posibilitatea de a alege statutul care este mai adaptat realității lor. Întrucât aceste teritorii 
pot solicita să devină RUP și să beneficieze de statutul lor, RUP actuale pot juca, în acest 
context, un rol decisiv în atragerea de membri noi și în promovarea statutului lor. 

Integrarea deplină a RUP pe piața unică, precum și în ariile lor geografice respective rămâne 
un obiectiv care trebuie atins. Continuitatea teritorială și cea digitală rămân chestiuni 
importante care trebuie abordate. Prin urmare, trebuie luate măsuri corespunzătoare pentru a 
permite accesul sporit al RUP la beneficiile pieței unice și pentru a crește integrarea regională 
a acestora în cadrul unei politici de vecinătate coerente.

Întrucât RUP se află în arii geografice depărtate de continent, acestea constituie frontiere 
active ale Europei și includ o dimensiune geopolitică. Prin urmare, este necesară o atenție 
specială, mai ales în cadrul programelor din domeniul cooperării teritoriale, în relațiile cu 
țările terțe și cu țările cu relații culturale și istorice privilegiate. 

După cum se afirmă în raportul Pedro Solbes, „UE trebuie să își reînnoiască pactul de 
integrare și să concretizeze dispozițiile articolului 349 din TFUE, nu doar prin reinventarea 
politicilor sale sectoriale, ci și prin consolidarea guvernanței și claritatea acțiunilor sale cu 
privire la RUP. Trebuie accentuată, de asemenea, dimensiunea externă a pieței unice prin 
inserarea constrângerilor RUP în politicile comerciale europene, iar avantajele dezvoltării 
unei politici de vecinătate axate pe emergența piețelor regionale integrate în mod adecvat ar 
trebui exploatate pe deplin.”

4. Concluzie
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În cea mai recentă notă cu privire la RUP1, s-a convenit că principiile de la Cayenne stabilite 
în 1999 rămân în continuare principiile fundamentale ale acțiunilor UE față de regiunile sale 
ultraperiferice. Conform acestor principii, principiul egalității de șanse, principiul valorii 
potențialității, principiul coerenței politicilor europene și principiul parteneriatului, acțiunea 
europeană trebuie să ofere condițiile pentru transformarea potențialităților RUP în factori reali 
de creștere economică, prin măsuri specifice.

„Foaia de parcurs” elaborată aici este în concordanță cu orientările care se află în centrul 
solicitărilor RUP din UE. Aceasta constituie nucleul raportului din proprie inițiativă a cărui 
contribuție se speră că va propune un răspuns mai echilibrat din partea politicii de coeziune la 
provocările cu care se confruntă RUP în contextul UE 2020.

                                               
1 Notă referitoare la „O viziune reînnoită asupra strategiei europene cu privire la regiunile ultraperiferice”, Las 
Palmas, mai 2010.


