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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over optimalisering van het potentieel van ultraperifere gebieden door middel van het 
scheppen van synergieën tussen de EU-structuurfondsen en andere EU-programma's
(2013/2178(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), 
dat de ultraperifere gebieden een bijzondere status verleent, 

– gezien artikel 107, lid 3, onder a), van het VWEU betreffende steunmaatregelen van staten ten 
behoeve van die regio's,

– gezien de artikelen 174 en volgende van het VWEU, waarin de doelstelling van economische, 
sociale en territoriale samenhang is vastgelegd en de structurele financieringsinstrumenten 
voor de verwezenlijking van die doelstelling worden toegelicht,

– gezien alle mededelingen van de Europese Commissie over de ultraperifere regio's en met 
name de mededeling van 17 oktober 2008 getiteld "De ultraperifere regio's: een troef voor 
Europa" (COM(2008)0642),

– gezien al zijn resoluties over de ultraperifere regio's, en met name zijn resolutie van 20 mei 
2008 over de strategie voor de ultraperifere regio's: balans en toekomstperspectieven1,

– gezien de boodschap van het eiland Réunion van 7 juli 2008 na afloop van de conferentie "De 
Europese Unie en haar overzeese entiteiten: strategieën ter bestrijding van klimaatverandering 
en verlies van biodiversiteit" en gezien de conclusies van de Raad van de Europese Unie van 
25 juni 2009 over de "Evaluatie halverwege van de uitvoering van het biodiversiteitsactieplan 
van de EU en naar een EU-strategie ten aanzien van invasieve uitheemse soorten",

– gezien het gemeenschappelijk platform dat op 6 juli 2010 door de conferentie van Europese 
Parlementsleden uit de ultraperifere regio's gericht werd aan de voorzitter van de Europese 
Commissie, José Manuel Durão Barroso,

– gezien het gezamenlijk memorandum van Spanje, Frankrijk, Portugal en de ultraperifere 
regio's van 7 mei 2010 getiteld "Een herziene visie op de Europese strategie voor de 
ultraperiferie",

– gezien de gezamenlijke bijdrage van de ultraperifere regio's van 28 januari 2011 betreffende 
het vijfde verslag over de economische, sociale en territoriale cohesie,

– gezien het verslag van 12 oktober 2011over de Europese ultraperifere regio's op de interne 
markt: de invloed van de EU in de wereld, rapport aan Europees commissaris Michel Barnier, 
ingediend door Pedro Solbes Mira,

– gezien het "Pact of Islands", waarbij een aantal eilanden in de EU zich ertoe verbonden 
hebben de uitstoot van CO2 op hun grondgebied met ten minste 20% te verminderen en een 
actieplan voor duurzame energie op te stellen, en gezien de verklaring van het Europees 
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Parlement van 19 januari 2012 over de erkenning van het eilandenpact als officieel Europees 
initiatief,

– gezien zijn resolutie van 18 april 2012 over de rol van het cohesiebeleid voor de ultraperifere 
regio's van de Europese Unie in de context van "Europa 2020"1,

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 juni 2012 getiteld "De ultraperifere regio's 
van de Europese Unie: naar een samenwerkingsverband voor slimme, duurzame en inclusieve 
groei" (COM(2012)0287),

– gezien het verslag van het Franse parlementslid Serge Letchimy aan de Franse eerste minister 
getiteld "l'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : contribution à 
l'application du cadre dérogatoire au service d'un projet global de développement des régions 
ultrapériphériques",

– gezien alle slotverklaringen van de conferenties van voorzitters van de ultraperifere regio's 
van de Europese Unie en gezien de slotverklaring van de negentiende conferentie van 
voorzitters van de ultraperifere regio's van de Europese Unie van 17 en 18 oktober 2013,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0000/2013),

A. overwegende dat de troeven, de hulpbronnen en het potentieel van de ultraperifere regio's, 
welke de Commissie heeft erkend in haar strategie van 2008 en haar mededeling van 2012, 
verband houden met sleutelgebieden voor de EU inzake onderzoek, innovatie en groei, en veel 
te weinig ondersteund en gefinancierd worden door de Europese fondsen en programma's, met 
uitzondering van het cohesie-, het landbouw- en het visserijbeleid,

B. overwegende dat de ultraperifere regio's – in het licht van de EU-doelstellingen ter 
verwezenlijking van de Europa 2020-strategie voor groei, Horizon 2020, de Energie 2020-
strategie, de programma's LIFE+ en Natura 2000, en de trans-Europese netwerken voor 
telecommunicatie, vervoer en energie – regio's van uitzonderlijk grote waarde zijn die een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren om deze uitdagingen aan te pakken,

C. overwegende dat het in dat opzicht belangrijk is langetermijninvesteringen aan te moedigen 
en het innovatievermogen van de ultraperifere regio's te stimuleren om hun sociaal-
economische ontwikkeling duurzaam te bevorderen en de slaagkans van de verschillende 
strategieën van de Unie te vergroten,

D. overwegende dat voor de verwezenlijking van deze strategieën de structuur- en 
investeringsfondsen voor de ultraperifere regio's, die bedoeld zijn om de achterstand in hun
economische en sociale ontwikkeling weg te werken, onvoldoende zullen zijn om deze 
gebieden in verhouding tot hun potentieel te laten bijdragen tot de grote uitdagingen van de 
EU,

E. overwegende dat artikel 349 ook gebruikt kan worden om de ultraperifere regio's op te nemen 
in de verschillende EU-programma's die hun erkende potentieel concreet kunnen ontwikkelen,
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F. overwegende dat de ultraperifere regio's voor de hele EU uitgelezen gebieden kunnen zijn op 
terreinen zoals: biodiversiteit, milieu, aanpassing aan de klimaatverandering, omgang met en 
waarneming van extreme weersomstandigheden, onderzoek, innovatie, lucht- en ruimtevaart, 
oceanen, maritiem beheer, vulkanologie, gezondheid, hernieuwbare energie, vervoer, 
telecommunicatie, het vermogen tot dringende humanitaire interventies in derde landen, en 
cultuur,

G. overwegende dat de ultraperifere regio's en de landen en gebieden overzee zich bevinden in 
het zeebekken van de Caraïben, de Indische Oceaan, de Atlantische Oceaan, de Stille Oceaan, 
het Noordpool- en het Zuidpoolgebied, dat zij op zich de EU de status van 's werelds grootste 
maritieme gebied bezorgen met een exclusieve economische zone (EEZ) van 25 miljoen km2, 
dat hun geostrategische ligging bijdraagt aan de mondiale dimensie van de EU, en dat zij 
gekenmerkt worden door uitzonderlijke natuurlijke hulpbronnen, mariene rijkdommen en 
visbestanden die goed zijn voor meer dan 50 % van de wereldwijde biodiversiteit,

H. overwegende dat de ultraperifere regio's en de landen en gebieden overzee een uniek gegeven 
zijn en zowel binnen als buiten de EU een gemeenschappelijk geheel vormen; overwegende 
dat de Europese Commissie de toenadering van de ultraperifere regio's en de landen en 
gebieden overzee moet bevorderen en ondersteunen, met name door de tenuitvoerlegging van 
gemeenschappelijk beleid,

I. overwegende dat er om het potentieel van de ultraperifere regio's en de landen en gebieden 
overzee optimaal te benutten zo groot mogelijke synergieën tussen alle instrumenten, fondsen 
en programma's van de Unie tot stand moeten worden gebracht,

Nieuwe perspectieven voor de ultraperifere regio's

1. is ervan overtuigd dat de troeven, het potentieel, de hulpbronnen en de ervaringen van de 
ultraperifere regio's voor de Unie een extra kans vormen om de uitdagingen aan te gaan 
waarmee zij wordt geconfronteerd op het gebied van mondialisering, innovatievermogen, 
groei, sociale cohesie, demografische druk, klimaatverandering, energie, duurzaam beheer van 
haar natuurlijke hulpbronnen en haar biodiversiteit;

2. is ervan overtuigd dat gebrekkige toegang van de ultraperifere gebieden tot de verschillende 
EU-fondsen indirect en op lange termijn ten koste gaat van de hele Unie;

3. steunt de wens van de Commissie om beleid uit te voeren ter versterking van de autonomie, de 
economische consolidatie en het scheppen van duurzame banen in de ultraperifere regio's, 
gebruikmakend van hun troeven en praktische en creatieve maatregelen op grond van 
artikel 349 van het VWEU en ad-hocinstrumenten voor elk van de fondsen en programma's 
met doelstellingen die van de troeven van de ultraperifere gebieden een economische realiteit 
kunnen maken;

4. verzoekt de Commissie een halfjaarlijkse contactgroep tussen de verschillende Europese 
commissarissen en de EP-leden uit de ultraperifere gebieden op te richten om een balans op te 
maken van de programma's die voor deze gebieden zijn ingezet;

5. onderstreept dat de ultraperifere regio's, doordat ze ver van het Europese continent liggen, 
samen met de landen en gebieden overzee bijdragen tot de uitstraling van een Europese Unie 
die zich bewust is van haar mondiale dimensie en haar rol in een wereld die grote 
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veranderingen doormaakt;

6. is ervan overtuigd dat er een nauw verband bestaat tussen de bewustwording van de mondiale 
rol die de Unie kan spelen, en de aandacht voor haar ultraperifere regio's en de landen en 
gebieden overzee; is ervan overtuigd dat het feit dat de Unie het belang en de draagwijdte van 
haar strategische keuzes inzake investeringen in de ultraperifere regio's (UPR) en de landen en 
gebieden overzee (LGO) geringschat of onderschat, erop wijst dat de Unie onvoldoende 
investeert in haar eigen mondiale en internationale dimensie;

7. verzoekt de Commissie om een begin te maken met een alomvattende strategie voor de 
"Europese overzeese gebieden" en het eerste gezamenlijk forum EU-UPR-LGO;

Synergieën met het programma Horizon 2020

8. meent dat de ultraperifere regio's over de mogelijkheden beschikken om voorop te lopen op 
het gebied van onderzoek en technologie op de terreinen waarop de doelstellingen van 
Horizon 2020 betrekking hebben, zoals lucht- en ruimtevaart, biotechnologie, waarneming 
van natuurlijke risico's, marien onderzoek, biodiversiteit, hernieuwbare energie, gezondheid, 
aanpassing aan de klimaatverandering en intelligente vervoerssystemen;

9. wijst erop dat het nieuwe cohesiebeleid in de eerste plaats tot doel heeft onderzoek, 
technologische ontwikkeling en innovatie te bevorderen; 

10. betreurt dat de projecten van de ultraperifere regio's onvoldoende steun hebben gekregen uit 
het kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling voor de periode 2007-2013, waardoor 
de deelname eraan beperkt was, er weinig succes werd geoogst en de ultraperifere gebieden 
minder aanwezig waren in de Europese onderzoeksnetwerken;

11. is van mening dat om de doelstellingen van het cohesiebeleid, de EU 2020-strategie en 
Horizon 2020 volledig te verwezenlijken, wat met het EFRO alleen niet mogelijk is, de 
Commissie de toegang van de ultraperifere regio's tot Horizon 2020 zou moeten 
vergemakkelijken, waarborgen en aanmoedigen middels het opzetten van gerichte 
programma's die ertoe kunnen bijdragen dat deze regio's beter worden opgenomen in de 
Europese en internationale onderzoeks- en innovatienetwerken;

12. pleit voor de opwaardering en de structurele ontwikkeling van de universiteiten van de 
ultraperifere regio's om in synergie met Horizon 2020 bij te dragen tot de Europese en 
internationale uitstraling van de universiteiten, de onderzoekcentra, de onderzoekers en de 
studenten van die regio's;

13. wijst erop dat alle ultraperifere regio's uit vulkanische en tropische gebieden bestaan;

Synergieën met de interne markt

14. verzoekt de Commissie zich te laten leiden door de conclusies van het verslag-Solbes om de 
ultraperifere regio's meer te integreren en te ontwikkelen in de interne markt;

15. verzoekt de Commissie om de mededingingsregels in de ultraperifere regio's beter te doen 
naleven om er monopolies en kartels te voorkomen;

16. verzoekt de Commissie zich over de hoge kosten van levensonderhoud in de ultraperifere 
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regio's te buigen;

Synergieën met het programma LIFE+ en de Energie 2020-strategie

17. is van mening dat het potentieel van de ultraperifere regio's inzake beheer, behoud en herstel 
van de biodiversiteit, aanpassing aan de klimaatverandering en ontwikkeling van 
hernieuwbare energie beter benut kan worden en tegelijk de Unie kan helpen haar eigen 
doelstellingen te bereiken, door synergieën en aanvullende financiering tussen het 
cohesiebeleid, het programma LIFE + en de Energie 2020-strategie tot stand te brengen;

18. merkt op dat het programma LIFE+ voor de periode 2014-2020 gericht is op medefinanciering 
van innoverende projecten voor milieubehoud en bestrijding van de klimaatverandering; wijst 
erop dat de doelstellingen 5 en 6 van het nieuwe cohesiebeleid elkaar aanvullen en dat het 
daarom onontbeerlijk is het programma LIFE + werkelijk open te stellen voor de ultraperifere 
regio's;

19. betreurt de weigering van de Commissie om de voorbereidende BEST-actie om te vormen tot 
een heus programma voor de ultraperifere regio's en de landen en gebieden overzee, waarmee 
ze ingaat tegen het advies van het Parlement en de conclusies van de Raad van 25 juni 2009;

20. betreurt dat de te beschermen habitats en dier- en plantensoorten in de Franse ultraperifere 
regio's niet zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, waardoor deze richtlijn de facto onmogelijk 
toe te passen is in de Franse ultraperifere regio's, en deze gebieden niet kunnen deelnemen aan 
de Natura 2000-netwerken en -programma's;

21. verzoekt de Commissie een specifiek Natura 2000-programma voor de ultraperifere regio's uit 
te werken op grond van artikel 349 en voortbouwend op hetgeen is bereikt met de 
voorbereidende BEST-actie;

22. verzoekt de Commissie een strategie voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie in de 
ultraperifere regio's uit te stippelen teneinde energieonafhankelijkheid en de doelstellingen 
van de Energie 2020-strategie te bereiken; 

Synergieën met de Europese jeugdprogramma's 

23. onderstreept dat de doelstellingen 8, 9 en 10 van het nieuwe cohesiebeleid neerkomen op 
werkgelegenheid, sociale inclusie, armoedebestrijding, onderwijs, opleiding en 
beroepsopleiding; 

24. benadrukt dat de ultraperifere gebieden tot de Europese regio's met de hoogste 
jeugdwerkloosheid behoren; is derhalve verheugd over het feit dat de ultraperifere gebieden in 
aanmerking komen voor het programma "jeugdgarantie", alsook over de invoering van het 
"jongerenwerkgelegenheidsinitiatief";

25. is bezorgd over de aanzienlijke uittocht van opgeleide mensen waarmee de ultraperifere 
regio's te kampen hebben vanwege de hoge werkloosheid en het ontoereikende 
opleidingsaanbod, terwijl goed geschoolde en opgeleide arbeidskrachten onontbeerlijk zijn 
voor duurzame groei;

26. merkt op dat het nieuwe Erasmus-programma gericht is op de ontwikkeling van een 
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kennismaatschappij; beklemtoont dat de verwezenlijking van dit doel onontbeerlijk is voor de 
verwezenlijking van de Europa 2020-strategie, die van kennis de drijvende kracht achter de 
Europese economie maakt; stelt dan ook dat er in de ultraperifere regio's meer synergieën 
tussen het Erasmus-programma en het ESF tot stand moeten worden gebracht, om het 
menselijk potentieel en de lokale deskundigheid aan te zwengelen, die de grootste drijfkracht 
achter groei zijn; 

27. steunt de ontwikkeling van academische capaciteit en nieuwe uitmuntendheidsdomeinen in de 
overzeese regio's om de universiteiten van de ultraperifere gebieden aantrekkelijker te maken 
en meer uitstraling te geven in Europa; steunt de ontwikkeling van interuniversitaire 
partnerschappen, door ze ook uit te breiden tot de universiteiten van derde landen waarmee de 
overzeese regio's bevoorrechte betrekkingen onderhouden; vraagt tevens dat de reiskosten in 
verband met uitwisselingsprogramma's tussen de ultraperifere regio's en de EU door het 
Erasmus-programma worden gedragen;

Synergieën met de trans-Europese netwerken (voor vervoer, telecommunicatie, energie)

28. benadrukt dat er in de ultraperifere regio's synergieën moeten worden ontwikkeld tussen de 
trans-Europese netwerken, de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, de 
programma's Civitas en Horizon 2020 en de investeringen van het EFRO met betrekking tot 
vervoer, telecommunicatie en energie; 

29. is ingenomen met het voornemen van de Commissie om de ultraperifere regio's in de trans-
Europese netwerken te integreren; 

30. betreurt dat de projecten voor snelwegen op zee evenwel niet verder gevorderd zijn doordat de 
voorrang uitgaat naar verbindingen over korte afstand, waardoor de ultraperifere regio's op 
discriminerende wijze uitgesloten zijn; 

31. acht de onderlinge verbindingen tussen het Europese vasteland en de ultraperifere regio's 
inzake de trans-Europese telecommunicatienetwerken van essentieel belang; meent dat de 
digitale kloof tussen de ultraperifere gebieden en Europa, gezien het belang van de digitale 
economie, een belemmering vormt voor de ontwikkeling en het concurrentievermogen van de 
ultraperifere regio's; wijst erop dat de vertraging bij de uitrol en modernisering van ICT in de 
ultraperifere gebieden deze regio's, afgezien van hun afgelegen ligging, ook een digitale 
achterstand bezorgt; stelt voor hun ontwikkeling op te voeren door de netwerken uit te breiden 
en te moderniseren, synergieën met het EFRO tot stand te brengen en deze projecten vlotter 
toegang te verlenen tot financiering van de EIB;

Synergieën met het maritieme beleid van de EU (GVB, EFMZV)

32. stipt aan dat de ultraperifere regio's en de landen en gebieden overzee de EU de status van 
grootste zeevarende mogendheid ter wereld bezorgen;

33. verzoekt de Commissie zich meer bewust te worden van die mondiale maritieme dimensie, het 
belang van zeeën, oceanen en blauwe groei voor de hele EU, de strategische ligging van haar 
ultraperifere regio's en de landen en gebieden overzee alsmede de rol die deze kunnen spelen 
bij het duurzame gebruik van zeeën, oceanen en kustgebieden, het mondiale zeebeheer en de 
ontwikkeling van een op de zee gebaseerde kenniseconomie;

34. stelt vast dat er te weinig synergieën zijn tussen het cohesiebeleid en het GVB, waarin nog 



PR\1011920NL.doc 9/14 PE524.718v01-00

NL

onvoldoende rekening wordt gehouden met de kenmerken van deze regio's; 

35. onderstreept dat de ultraperifere regio's afhankelijk zijn van de visbestanden in hun EEZ, die 
in biologisch opzicht zeer kwetsbaar zijn; beklemtoont dat het nodig is ervoor te zorgen dat de 
hulpbronnen er op duurzame wijze worden geëxploiteerd; spreekt de wens uit dat de 
visserijovereenkomsten van de EU in de toekomst ontworpen en gesloten worden in het 
belang van de plaatselijke bevolking op lange termijn;

36. betreurt dat in het nieuwe GVB geen steun voor vlootvernieuwing is toegestaan voor de 
ultraperifere regio's;

Synergieën met het gemeenschappelijk landbouwbeleid

37. wijst erop dat landbouw een dynamische sector is die werkgelegenheid verschaft en bijdraagt 
tot de ontwikkeling van activiteiten met een hoge toegevoegde waarde; stipt aan dat de derde 
doelstelling van het nieuwe cohesiebeleid neerkomt op de versterking van kmo's in de 
landbouwsector;

38. merkt op dat de landbouw in de ultraperifere gebieden geconfronteerd wordt met uitdagingen 
op het vlak van diversificatie en concurrentie met de buurlanden, alsook met nieuwe 
uitdagingen in verband met onder meer zelfvoorziening op voedselgebied en duurzame 
ontwikkeling;

39. onderstreept dat het POSEI-programma zijn nut heeft bewezen en bijzonder goed afgestemd is 
gebleken op de ultraperifere gebieden;

40. moedigt de totstandbrenging van synergieën aan tussen het cohesiebeleid en het ELFPO met 
het oog op een duurzaam beheer van de watervoorraden via de modernisering en uitbreiding 
van de irrigatiesystemen;

41. verzoekt de Commissie de inheemse landbouwproductie en de afzet in de nabijheid op te 
voeren;

42. steunt de invoering van beschermde oorsprongsbenamingen en plaatselijke keurmerken in de 
ultraperifere gebieden;

Synergieën met het Europees Ontwikkelingsfonds

43. betreurt dat het EOF en het EFRO, met inbegrip van grensoverschrijdende 
samenwerkingsprojecten, nog steeds te weinig gekoppeld zijn, hoewel dat essentieel is om de 
doelstellingen van deze fondsen te verwezenlijken;

44. verzoekt de Commissie overleg tussen de EU-lidstaten, de ultraperifere regio's, de landen en 
gebieden overzee en de ACS-landen op gang te brengen om de dialoog te versterken en de 
integratie van de ultraperifere regio's in hun geografische bekken te bevorderen;

Synergieën met het buitenlands beleid van de EU

45. verzoekt de Commissie zich meer bewust te worden van de geostrategische positie van de 
ultraperifere regio's en de landen en gebieden overzee doordat zij dicht bij heel wat 
continenten liggen; 
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46. verzoekt de Commissie het actieplan voor het grote nabuurschap, waaraan ze sinds 1999 
werkt,af te ronden; 

47. roept de Commissie op beter rekening te houden met de gevolgen van de 
handelsovereenkomsten met derde landen voor de economieën van de ultraperifere regio's;

48. betreurt dat in de overeenkomsten met de landen van Latijns-Amerika en de ACS-landen geen 
rekening is gehouden met de belangen van de ultraperifere regio's en dat er geen 
effectbeoordeling is uitgevoerd voordat over die overeenkomsten werd onderhandeld;

49. roept de Commissie op om in de handelsovereenkomsten met de ACS-buurlanden van de 
ultraperifere regio's systematisch een specifiek hoofdstuk over de totstandbrenging van een 
exclusieve UPR-ACS-markt op te nemen met als doel de ultraperifere regio's beter in hun 
geografische omgeving te integreren;

50. wijst erop dat de ultraperifere regio's en de landen en gebieden overzee van groot belang zijn 
voor de ontwikkeling en ontplooiing van het vermogen van de EU tot humanitaire interventie 
wanneer zich natuurrampen voordoen; roept daarom op tot instelling van een Europese civiele 
beschermingsmacht;

Synergie met de programma's ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting

51. onderstreept dat de overzeese regio's te kampen hebben met grote problemen inzake sociale 
uitsluiting, armoede en geweld; wijst erop dat doelstelling 9 van het nieuwe cohesiebeleid 
neerkomt op de bevordering van sociale insluiting en de bestrijding van armoede en iedere 
vorm van discriminatie, en dat het EFRO als investeringsprioriteit steun verleent aan de 
armste bevolkingsgroepen; 

52. is ingenomen met de goedkeuring van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen 
en vraagt dat het bijzonder doeltreffend wordt ingezet in de ultraperifere regio's;

53. merkt op dat de ultraperifere regio's met een grote woningnood geconfronteerd worden 
vanwege de sterke bevolkingsaanwas in die gebieden; steunt de totstandbrenging van een 
kader voor investeringen in sociale woningen alsook de vaststelling van specifieke bepalingen 
die het mogelijk maken investeringen in sociale woningen in de ultraperifere regio's met 
staatssteun te ondersteunen;

Synergieën met het COSME-programma en de Progress-microfinancieringsfaciliteit 

54. merkt op dat de ultraperifere regio's zich in een omgeving met hevige industriële concurrentie 
bevinden, met name vanwege de goedkope arbeidskrachten en de overvloed aan grondstoffen 
in de buurlanden; wijst erop dat de doelstellingen 3 en 8 van het nieuwe cohesiebeleid gericht 
zijn op de versterking van het concurrentievermogen van kmo's en de bevordering van 
hoogwaardige, duurzame werkgelegenheid;

55. stipt aan dat micro-ondernemingen en kmo's in de overzeese regio's, die ondanks de crisis als 
paddestoelen uit de grond blijven schieten, toch maar moeilijk toegang krijgen tot 
financiering, wat hun ontwikkeling en voortbestaan in gevaar brengt; 

56. is in dat opzicht verheugd over de doelstellingen van het nieuwe COSME-programma, dat tot 
doel heeft Europese kmo's te ondersteunen, met name op het vlak van financiering en de 
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verovering van nieuwe markten; juicht de voortzetting van de Progress-
microfinancieringsfaciliteit toe; verzoekt de Commissie te zorgen voor de inzet van deze 
programma's in de ultraperifere regio's;

57. benadrukt dat de economische ontwikkeling van elke ultraperifere regio moet worden 
aangepast aan zijn potentieel; merkt bijvoorbeeld op dat er wegens de ontoereikende 
afvalverwerkingscapaciteit nog veel ruimte voor verbetering is, zowel qua werkgelegenheid 
als qua milieu;

58. is ingenomen met de recent begonnen raadpleging van het publiek met als titel "Groen 
actieplan voor het midden- en kleinbedrijf"; verzoekt de Commissie derhalve de 
desbetreffende problemen en competenties van kmo's in de ultraperifere regio's mee te nemen 
in haar toekomstige conclusies;

59. benadrukt dat toerisme een van de belangrijkste drijvende krachten achter de overzeese 
economie is; meent in dit verband dat de ontwikkeling en renovatie van het hotelbestand in de 
ultraperifere regio's via gezamenlijke steun uit het EFRO en het COSME-programma 
onontbeerlijk is om de doelstelling diversificatie en ontwikkeling van het toeristisch aanbod in 
de ultraperifere regio's te verwezenlijken;

60. stelt voor om het beleid inzake visa voor de EU-lidstaten maar ook voor bepaalde derde 
landen te vereenvoudigen om het toeristisch verkeer te vergemakkelijken en reizen naar 
velerlei bestemmingen tussen de ultraperifere regio's en de buurlanden te bevorderen;

Synergieën met het programma Creatief Europa

61. merkt op dat de ultraperifere regio's worden gekenmerkt door een grote multiculturaliteit en 
dat de culturele kweekvijver van die gebieden ook moet kunnen putten uit en bijdragen tot de 
Europese culturele kweekvijver; roept de Commissie op om het programma Creatief Europa 
ook open te stellen voor projecten uit de ultraperifere regio's;

62. verzoekt de Commissie een strategie voor de ontwikkeling en de uitstraling van het overzeese 
cultureel erfgoed uit te stippelen, gebaseerd op het Euromed Heritage Programme IV;

63. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.
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TOELICHTING

Tot dusver kreeg het streven om de EU en de ultraperifere regio's met elkaar te verbinden 
concreet gestalte in de vorm van de uitvoering van een centraal en essentieel 
solidariteitsbeleid, via de instrumenten van het cohesie- en steunbeleid voor de landbouw- en 
de visserijsector.

In dit verslag wordt voorgesteld de huidige, soms achterhaalde visie te overstijgen en het roer 
radicaal om te gooien om met het beleid van investeringen in de ultraperifere regio's nieuwe 
wegen in te slaan en hun duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen. Dat moet ertoe leiden dat 
de ultraperifere regio's niet alleen aandacht krijgen in het kader van het regionale beleid en het 
landbouwbeleid maar volwaardig deel uitmaken en optimaal profiteren van alle Europese 
beleidslijnen. 

De steun van de EU voor haar ultraperifere regio's is niet alleen een uiting van Europese 
solidariteit. Deze steun komt namelijk ook de hele EU ten goede bij de verwezenlijking van 
haar eigen doelstellingen inzake groei, uitstraling in de wereld en oplossing van belangrijke 
mondiale problemen. Of het nu gaat om de dialoog met de ACS-landen, de bestrijding van de 
klimaatverandering, het behoud van de biodiversiteit, de bescherming van koraalriffen, 
gezondheid, de instandhouding van regionale talen of culturele verscheidenheid: met haar 
ultraperifere regio's staat de EU sterker om deze uitdagingen aan te gaan. De Spaanse, 
Portugese en Franse overzeese gebieden streven immers naar een open Unie, gericht op de 
wereld, oceanen, onderzoek, milieu en uitmuntendheid.

Investeren in de ultraperifere gebieden, in het besef van hun inbreng en hun rol, betekent 
investeren in de toekomst van een Europese Unie die het voortouw neemt op het vlak van de 
mondiale uitdagingen. Nu de EU een crisis doormaakt, waardoor te vrezen valt dat landen in 
zichzelf gekeerd raken en zich van de wereld gaan afsluiten, moet niet alleen het prijskaartje 
in de gaten worden gehouden maar bovenal de waardevolle bijdrage van de ultraperifere 
gebieden aan de mondiale ambitie van het Europese continent. Dat is de weg die de 
Commissie en de EU nu moeten inslaan, wars van een pessimistische visie.

De ultraperifere gebieden worden echter al te vaak over het hoofd gezien door degenen die 
voor de EU werken en ermee belast zijn haar in haar geheel te vertegenwoordigen. Op de 
website van de Commissie en aanverwante agentschappen zijn vaak kaarten te vinden waarop 
de ultraperifere gebieden niet voorkomen, of technische documenten over regio's van derde 
landen, zoals het Caribisch gebied, Latijns-Amerika, de Indische Oceaan of Noordwest-
Afrika, waarin zelfs niet wordt vermeld dat de EU er aanwezig is via haar ultraperifere 
gebieden. Al te vaak worden de ultraperifere gebieden ook haast doelbewust uitgesloten van 
grote projecten die de Unie structureel en fysiek hechter moeten verbinden. Al te vaak krijgen 
de ultraperifere gebieden slechts "ultraperifere" aandacht van de EU.

Als de EU de integratie wil bevorderen, mogen de ultraperifere gebieden niet langer in de kou 
blijven staan en als een blok aan het been worden beschouwd door degenen die het Europa 
van morgen vorm geven. 

Terwijl de afgelegen ligging voor de ultraperifere gebieden een handicap is, is dat voor de EU 
net een troef.
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In artikel 349 van het VWEU wordt terecht erkend dat de ultraperifere gebieden een aantal 
moeilijkheden en specifieke kenmerken vertonen. Een specifieke en aangepaste behandeling 
betekent echter niet dat de ultraperifere gebieden een voorkeursbehandeling genieten. Doel is 
alleen deze gebieden evenwichtig en volwaardig in de Unie te integreren. Als wordt 
geprobeerd de ultraperifere gebieden te integreren zonder rekening te houden met bepaalde 
noodzakelijke aanpassingen, worden de handicaps die voortvloeien uit hun ultraperifere 
ligging ten opzichte van het Europese continent, alleen maar bestendigd. Zo worden ze 
uiteindelijk definitief uitgesloten uit de EU. De Europese overzeese gebieden liggen ver van 
het vasteland af, maar omgekeerd ligt het Europese continent ver van de Europese overzeese 
gebieden af.

Vanaf 2014 moet er dan ook een heuse omwenteling plaatsvinden. Het komt erop aan de 
troeven en buitenkansen van de Europese overzeese gebieden voor de Unie niet alleen meer 
toe te juichen en te erkennen, maar ze ook concreet te benutten met het oog op de 
gezamenlijke toekomst van de Unie, die haar overzeese gebieden moet integreren in haar 
eigen visies en intrinsieke ontwikkelingsperspectieven. Dat moet ook leiden tot het concept 
"Europese overzeese gebieden", waarbij de ultraperifere regio's en de landen en gebieden 
overzee als deel van eenzelfde realiteit worden beschouwd.

In Horizon 2020, Energie 2020, Life +, Erasmus en de trans-Europese energie-, vervoer- en 
telecommunicatienetwerken mogen de overzeese gebieden niet langer onderaan het lijstje 
prioriteiten en doelstellingen bengelen. Al deze strategieën en instrumenten moeten het 
gebrek aan integratie van de ultraperifere gebieden in de Europese ruimte helpen wegwerken, 
waarbij moet worden ingezien dat het potentieel van de ultraperifere gebieden de EU 
aanzienlijk kan helpen haar doelstellingen te bereiken. Daar heeft de Commissie noch de EU 
de afgelopen jaren naar gestreefd. Op dat punt valt er een heuse kloof te dichten en is er een 
portie verbeelding nodig om het tij te keren.

Het komt erop aan in het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, de interne markt en de desbetreffende regels rekening te blijven houden of in de 
toekomst steeds beter rekening te gaan houden met de specifieke geografische, geo-
economische en klimatologische kenmerken van de ultraperifere gebieden. Anders zullen het 
GLB, het GVB, noch de interne markt leiden tot een duurzame en harmonieuze integratie van 
de ultraperifere gebieden in de hele Unie.

In het handelsbeleid, het externe beleid en het ontwikkelingsbeleid van de Unie mogen de 
overzeese gebieden evenmin nog als regio's van minder belang voor de Unie worden 
beschouwd. De overzeese gebieden zijn een verlengde van de Unie in de wereld. Hun 
economische belangen mogen niet voortdurend worden opgeofferd ten gunste van 
continentale overwegingen, die niet alleen egoïstisch zijn maar, erger nog, elke 
geostrategische en geo-economische visie ontberen en geen acht slaan op de eigenheid van de 
ultraperifere regio's. Er bestaat nochtans een nauw verband tussen de bewustwording van de 
mondiale rol die de Unie kan spelen, en de aandacht die zij schenkt aan haar ultraperifere 
regio's en de landen en gebieden overzee. Het feit dat de Unie haar ultraperifere regio's en de 
landen en gebieden overzee onmiskenbaar over het hoofd ziet in het merendeel van haar 
externe beleid (handel, maritiem beleid, diplomatie en ontwikkelingsbeleid), wijst er 
ontegenzeglijk op dat de Unie onvoldoende investeert in haar eigen mondiale en 
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internationale dimensie.

Om de Unie en de ultraperifere regio's betere toekomstperspectieven te bieden, is het dus zaak 
synergieën tussen de structuurfondsen voor de ultraperifere regio's en alle andere fondsen, 
strategieën en beleidslijnen van de Unie mogelijk te maken en tot stand te brengen. Om de 
gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan, komt het er ook op aan programma's en ad-
hocinstrumenten in het leven te roepen waarmee de ultraperifere regio's een volwaardige rol 
kunnen spelen in een EU die openstaat jegens de wereld en zich bewust is van haar geografie, 
haar geschiedenis, haar bronnen voor groei en haar invloedrijke sectoren.

Als deze strategische visie omtrent de ultraperifere regio's alom gedeeld wordt, komt het er nu 
op aan pragmatisch te werk te gaan en op alle beleidsterreinen van de EU de beperkingen, 
hinderpalen en belemmeringen uit de weg te ruimen om de ultraperifere regio's er ten volle 
aan te laten deelnemen.

De EU moet niet alleen meer opkomen voor de ultraperifere regio's maar ze vooral opstuwen 
en slaagkansen bieden.


