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1. Inledning

Sammanhållningspolitikens roll i Europeiska unionen (EU) är att bidra till att minska 
skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst 
gynnade regionerna. Enligt artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska 
unionen för att främja en harmonisk utveckling inom hela unionen vidta åtgärder för att stärka 
sin ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållning. I detta sammanhang föreskriver 
fördraget att den ekonomiska politiken ska vara inriktad på att uppnå sammanhållningsmålen. 
Detta gäller även EU:s politik för den inre marknaden. Åtgärderna för ekonomisk, social och 
territoriell sammanhållning ska EU finansiera genom strukturfonderna. 

Enligt artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska särskild hänsyn tas till 
vissa områden, nämligen områden som påverkas av strukturomvandlingar och regioner med 
allvarliga och permanenta, naturbetingade eller demografiska nackdelar, såsom de nordligaste 
regionerna med mycket låg befolkningstäthet, öregioner, gränsregioner och bergsregioner. 

Enligt artiklarna 349 och 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är de yttersta 
randområdena en unik grupp med särskild rättslig ställning. I artikel 349 beskrivs uttryckligen 
de yttersta randområdenas unika utmaningar och behovet av att de behandlas på ett särskilt 
sätt i EU:s strategier.

EU:s yttersta randområden befinner sig i en specifik strukturell, social och ekonomisk 
situation på grund av sin avlägsna belägenhet, ökaraktär, ringa storlek, besvärliga terräng- och 
klimatförhållanden samt ekonomiska beroende av ett fåtal produkter. På grund av sin 
bestående natur och sammanlagda verkan hämmar dessa faktorer allvarligt områdenas 
utveckling och berättigar särskilda åtgärder för att avhjälpa dessa begränsningar. Specifika 
åtgärder kan alltså antas av EU, även när det gäller den inre marknaden och den gemensamma 
politiken, inom särskilda områden som tull- och handelspolitik, skattepolitik, frizoner, 
jordbruks- och fiskepolitik, villkor för leverans av råvaror och viktiga konsumtionsvaror, 
statligt stöd samt villkor för tillgång till strukturfonder och övergripande unionsprogram. 

De yttersta randområdena har sitt eget regelverk i fördraget, vilket gör det möjligt att ttillåta 
särbehandling vid fastställandet av villkoren för hur fördragen ska tillämpas beträffande dessa 
områden samt att anpassa politiken och genomföra specifika åtgärder.

En differentierad behandling av de yttersta randområdena inom EU:s sammanhållningspolitik 
har sin rättsliga grund i artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som 
möjliggör undantag från sammanhållningspolitikens allmänna villkor och villkoren för 
EU-politikens genomförande. 

2. Bakgrund 

Lissabonfördraget har bekräftat de yttersta randområdenas ställning i artiklarna 349 och 355 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I artikel 107.3 i fördraget anges dessutom 
uttryckligen att det är möjligt med statligt stöd till de yttersta randområdena. Dessa 
hänvisningar är viktiga, eftersom de bekräftar behovet av särskilda ordningar i dessa regioner, 
oberoende av rent ekonomiska överväganden. Det finns dock fortfarande mycket att göra 
inom ramen för sammanhållningspolitiken för att bidra till att de ekonomiska skillnaderna 
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minskar och tillväxten ökar i de yttersta randområdena. Sammanhållningspolitikens regionala 
dimension, som stadfästs i artikel 174 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och 
erinrar om bidragen från Barca-rapporten1, måste få ett mer relevant uttryck. Dessutom har 
subsidiaritetsprincipen förstärkts efter det nya EU-fördragets ikraftträdande, eftersom de 
nationella och regionala parlamentens deltagande i EU:s beslutsprocess har stärkts.

När det gäller den kommande perioden 2014–2020 lade Europeiska kommissionen 
den 29 juni fram sitt förslag till flerårig budgetram för 2014–20202. Trots att de yttersta 
randområdenas ställning erkänns i EU-fördragen räknar man inte med någon särskild ram för 
denna grupp av regioner. 

Minskningen av de extra anslagen för de yttersta randområdena och glest befolkade regioner 
till endast 926 miljoner euro för nästa period innebär dessutom en avsevärd minskning av 
stödet till de yttersta randområdena jämfört med nuvarande programperiod, då 
976 miljoner euro anslogs till de yttersta randområdena (35 euro per invånare och år).

När det gäller sammanhållningspolitikens budgetförordningar för nästa period förutses i 
kommissionens förslag av den 6 oktober vissa specifika åtgärder för de yttersta 
randområdena3. Ändå är det tveksamt om sådana förslag räcker för att tillgodose dessa 
regioners behov, särskilt i en situation där den ekonomiska krisen och liberaliseringen av 
handeln kan hota deras ekonomier. Läget förvärras även av tuffa åtstramningsprogram som 
minskar de nationella regeringarnas möjligheter att hjälpa sina regioner, eftersom de även är 
beroende av yttre hjälp från EU. Även om samfinansieringen kan uppgå till 85 procent är den 
begränsad till 75 procent för målet om territoriellt samarbete och till 50 procent för projekt 
som finansieras genom de särskilda extra anslagen för de yttersta randområdena och glest 
befolkade regioner. Dessutom finns en särskild begäran just när det gäller de yttersta 
randområdena, nämligen att minst 50 procent av det totala anslaget ska gå till åtgärder som 
främjar ekonomins diversifiering och modernisering. 

Man har börjat inse vikten av att integrera dessa regioner i deras geografiska områden. 
Samarbetsprogram som avser de yttersta randområdena ska få minst 150 procent av den 
nuvarande periodens stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, och 50 miljoner euro 
från det interregionala samarbetet ska avsättas för de yttersta randområdenas samarbete.

Initiativbetänkandet om sammanhållningspolitikens roll i EU:s yttersta randområden inom 
ramen för Europa 2020-strategin ska ta hänsyn till de senaste förslagen och fokusera på den 
nya strategi för EU:s yttersta randområden som ska läggas fram av kommissionen 2012 efter 
en begäran av rådet (allmänna frågor) i juni 2010. Betänkandets syfte är att bidra till att 
blottlägga de största problemen i samband med prognoser för hur de yttersta randområdena 
kan uppnå målen i Europa 2020-strategin, det vill säga smart och hållbar tillväxt för alla.

                                               
1 KOM(2008)0616, 6.10.2008.
2 KOM(2011)0500.
3 KOM(2011)0615, KOM(2011)0614/3 och KOM(2011)0611.
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3. Vad står på spel?

Vad som står på spel för de yttersta randområdena kan sammanfattas i följande prioriteringar: 
en differentierad och gemensam behandling som tar vederbörlig hänsyn till deras särdrag 
inom ramen för EU:s politik, särskilt sammanhållningspolitiken, som har störst inverkan på 
deras små ekonomier, en anpassning av EU:s politik och en starkare integration av de yttersta 
randområdena på den inre marknaden och i deras geografiska områden.

3.1. En differentierad och gemensam behandling av EU:s yttersta randområden

En differentierad och gemensam behandling av EU:s yttersta randområden har varit en 
huvudsak för dessa regioner. En differentierad behandling enligt fördraget möjliggör specifika 
åtgärder för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och kräver ständig 
och särskild uppmärksamhet från EU:s sida. Genomförandet av Europa 2020-strategin måste 
anpassas till de yttersta randområdenas specifika villkor. Eftersom deras situation inte liknar 
andra EU-regioners situation måste behandlingen av dem vara annorlunda och anpassad till 
deras villkor. 

Denna differentiering innebär inte bara att man särskilt uppmärksammar dessa regioners 
begränsningar och försöker kompensera effekterna av deras avlägsna belägenhet genom 
strukturfonder eller ytterligare anslag. Den måste även innefatta en anpassad strategi med en 
utvecklingsmodell som kan dra fördel av deras tillgångar1, särskilt när det gäller 
konkurrenskraft, tillväxtpotential och skapande av sysselsättning. Om Europa 2020-strategin 
ska beakta den regionala mångfalden måste åtgärder vidtas för att målen ska få avsedda 
resultat. Detta bygger på en gemensam behandling av denna grupp regioner, med hänsyn till 
deras gemensamma status i fördraget och behovet av specifika åtgärder som är anpassade till 
deras villkor.

3.2. En anpassning av EU-politikens genomförande i de yttersta randområdena

I fördraget medges uttryckligen att EU-politiken kan anpassas i de yttersta randområdena. 
Hittills har det särskilda programmet för vissa regioner beroende på dessa regioners avsides 
läge och ökaraktär (Posei) visat sig vara framgångsrikt på jordbruks- och fiskeriområdet när 
det gäller att ta itu med svårigheter som härrör från beroendet av ett fåtal produkter. Det bör 
utvärderas om andra liknande program kan inledas för att stimulera ytterligare utveckling i 
potentiella sektorer som energi och förnybara energikällor, vilket betonas i Pedro Solbes 
rapport om de yttersta randområdena2.

Dessutom måste prioriteringen av innovation och forskning i Europa 2020-strategin åtföljas 
av relevanta åtgärder som främjar en sådan strategi i de yttersta randområdena, främst genom 
nätverk för utbyte. På grund av bristen på tillgänglighet har de yttersta randområdena dåliga 
förbindelsemöjligheter, vilket kräver en särskild satsning på transporter och 
telekommunikation. Även i andra sektorer, som turism, tullfrågor, skattepolitik, frizoner och 
handelspolitik, bör EU:s politik anpassas. Endast med en särskild ram för EU-politiken kan 

                                               
1 KOM(2008)0642, 17.10.2008.
2 Europe’s outermost regions and the single market: The EU’s influence in the world, rapport till 
kommissionsledamot Michel Barnier av Pedro Solbes Mira, 12.10.2011.
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dessa regioner uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och starkare 
integration på EU:s inre marknad.

3.3. En starkare integration av de yttersta randområdena i EU och i deras geografiska 
områden 

En stärkt integration av de yttersta randområdena i EU kräver effektivare styrning på alla 
nivåer: europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Flernivåstyrning innebär stärkt 
partnerskap och kräver att EU-politiken genomförs konsekvent i de yttersta randområdena. 
Detta är viktigt för en differentierad och gemensam behandling av de yttersta randområdena 
och bör bidra till en kontinuerlig dialog mellan dessa regioner och EU. I fördraget ges även 
möjlighet för andra territorier, nämligen utomeuropeiska territorier, att välja en status som är 
bättre lämpad för deras villkor. Eftersom dessa territorier kan ansöka om att bli yttersta 
randområden och dra nytta av denna status kan de nuvarande yttersta randområdena i detta 
sammanhang spela en avgörande roll för att locka nya medlemmar och främja sin status. 

En fullständig integration av de yttersta randområdena på den inre marknaden och i deras 
respektive geografiska områden är målet för framtiden. Den territoriella och digitala 
integrationen innebär fortfarande stora problem. Därför måste lämpliga åtgärder vidtas för att 
de yttersta randområdena i högre grad ska kunna dra nytta av den inre marknaden och 
utveckla sin regionala integration inom ramen för en konsekvent grannskapspolitik.

Eftersom de yttersta randområdena är belägna i geografiska områden som ligger långt från 
fastlandet utgör de EU:s aktiva gränser och har en geopolitisk dimension. Inom programmen 
för territoriellt samarbete måste därför särskild uppmärksamhet ägnas åt förbindelserna med 
tredjeländer och länder med kulturellt och historiskt gynnade förbindelser. 

Enligt Pedro Solbes rapport måste EU göra en nysatsning på integrationen och ge innebörd åt 
artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, inte bara genom att helt 
omarbeta sin sektorspolitik utan även genom att stärka sin styrning och åtgärdernas tydlighet i 
förhållande till de yttersta randområdena. Även den inre marknadens yttre dimension måste 
betonas genom att man tar hänsyn till de yttersta randområdenas villkor i EU:s handelspolitik. 
Dessutom bör fördelarna med en grannskapspolitik som är inriktad på att skapa helt 
integrerade regionala marknader utnyttjas till fullo.

4. Slutsats

Enligt det senaste memorandumet om de yttersta randområdena1 utgör Cayenne-principerna 
från 1999 fortfarande grunden för EU:s åtgärder i förhållande till de yttersta randområdena. 
Enligt dessa principer, nämligen principerna om lika möjligheter, värdet av 
utvecklingsmöjligheter, en konsekvent EU-politik och partnerskap, måste EU:s insatser skapa 
de villkor som är nödvändiga för att förverkliga de yttersta randområdenas 
utvecklingsmöjligheter i fråga om ekonomisk tillväxt, främst genom specifika åtgärder.

                                               
1 Memorandum om en ny syn (vision) på den europeiska strategin för de yttersta randområdena, Las Palmas, 
maj 2010.
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Den färdplan som har skisserats här överensstämmer med de riktlinjer som ligger till grund 
för de yttersta randområdenas krav. Den ska fungera som grundstomme för ett 
initiativbetänkande med förslag till en mer välavvägd sammanhållningspolitik som svar på de 
utmaningar som de yttersta randområdena står inför inom ramen för Europa 2020-strategin.


