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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la dezvoltarea optimă a potențialului regiunilor ultraperiferice prin crearea 
de sinergii între fondurile structurale și alte programe ale UE
(2013/2178(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), 
prin care regiunilor ultraperiferice li se conferă un statut special; 

– având în vedere articolul 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE privind regimul ajutoarelor de 
stat destinat acestor regiuni;

– având în vedere articolul 174 și articolele următoare din TFUE, care stabilesc drept obiectiv 
coeziunea economică, socială și teritorială și definesc instrumentele financiare structurale 
necesare pentru a atinge acest obiectiv,

– având în vedere comunicările Comisiei Europene referitoare la regiunile ultraperiferice 
(RUP), în special cea din 17 octombrie 2008 intitulată ”Regiunile ultraperiferice: un atu 
pentru Europa” (COM(2008)0642),

– având în vedere rezoluțiile sale referitoare la regiunile ultraperiferice, în special cea din 20 
mai 2008 referitoare la Strategia pentru regiunile ultraperiferice: realizări și perspective1,

– având în vedere mesajul adresat de Insula Réunion la 7 iulie 2008 în urma conferinței pe tema 
„Uniunea Europeană și regiunile de peste mări: strategii pentru combaterea schimbărilor 
climatice și a pierderii biodiversității” și având în vedere concluziile Consiliului Uniunii 
Europene din 25 iunie 2009 privind evaluarea intermediară a punerii în aplicare a planului de 
acțiune al UE pentru biodiversitate și către o strategie a UE privind speciile alogene invazive,

– având în vedere platforma comună din 6 iulie 2010 adresată Președintelui Comisiei Europene, 
José Manuel Durăo Barroso, de către Conferința deputaților în Parlamentul European din 
regiunile ultraperiferice,

– având în vedere memorandumul comun semnat de Spania, Franța, Portugalia și regiunile 
ultraperiferice din 7 mai 2010, intitulat ,,O viziune reînnoită privind strategia europeană 
pentru regiunile ultraperiferice”,

– având în vedere contribuția comună a regiunilor ultraperiferice din 28 ianuarie 2011 privind 
cel de-al cincilea raport referitor la coeziunea economică, socială și teritorială,

– având în vedere raportul intitulat ,,Regiunile ultraperiferice din UE și piața unică: influența 
UE în lume”, din 12 octombrie 2011, adresat dlui Michel Barnier, membru al Comisiei 
Europene, prezentat de către dl Pedro Solbes Mira,

– având în vedere „Pactul insulelor” prin care o serie dintre insulele Uniunii Europene au 
convenit să reducă cu cel puțin 20% emisiile de CO2 de pe teritoriile lor și să elaboreze un 

                                               
1 JO C 279 E, 19.11.2009, p. 12.
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plan de acțiune pentru sursele durabile de energie utilizate pe insule; având în vedere 
Declarația Parlamentului European din 19 ianuarie 2012 privind instituirea Pactului 
insulelor ca inițiativă europeană oficială,

– având în vedere Rezoluția sa din 18 aprilie 2012 referitoare la rolul politicii de coeziune în 
regiunile ultraperiferice din Uniunea Europeană în contextul Strategiei „Europa 2020”1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei Europene din 20 iunie 2012 intitulată „Regiunile 
ultraperiferice ale Uniunii Europene: către un parteneriat pentru o creștere inteligentă, durabilă 
și favorabilă incluziunii” (COM(2012)0287),

– având în vedere raportul întocmit de deputatul Serge Letchimy pentru prim-ministrul 
Republicii Franceze, intitulat „Articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene: o contribuție la aplicarea derogărilor, care vine în sprijinul unui proiect global 
privind dezvoltarea regiunilor ultraperiferice”,

– având în vedere declarațiile finale ale Conferințelor președinților regiunilor ultraperiferice din 
Uniunea Europeană și având în vedere declarația finală a celei de a 19-a Conferințe a 
președinților regiunilor ultraperiferice din Uniunea Europeană din 17 și 18 octombrie 2013,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A7–0000/2013),

A. întrucât atuurile, resursele și potențialul RUP, recunoscute de Comisia Europeană în 
strategia sa din 2008 și în comunicarea sa din 2012, vizează domenii de importanță 
esențială pentru Uniunea Europeană în ceea ce privește cercetarea, inovarea și creșterea și 
întrucât acestea nu sunt nici pe de parte susținute și finanțate în măsură suficientă de 
fondurile și programele europene, cu excepția politicii de coeziune, a politicii agricole și a 
politicii privind pescuitul;

B. întrucât, în ceea ce privește obiectivele pe care UE și le-a stabilit pentru a realiza Strategia 
Europa 2020 care vizează creșterea, Strategia Orizont 2020, Strategia Energie 2020, 
programele LIFE+ și Natura 2000, rețelele transeuropene de telecomunicații, de transport 
și de energie, RUP reprezintă regiuni ale excelenței care pot contribui în mod semnificativ 
la realizarea acestor obiective;

C. întrucât este important, în acest sens, să se încurajeze investițiile pe termen lung și să se 
promoveze potențialul de inovare al RUP pentru a le întări în mod durabil avântul 
economic și social și pentru a spori șansele de reușită ale diferitelor strategii ale Uniunii;

D. întrucât, pentru realizarea acestor strategii, fondurile structurale și cele de investiții pentru 
RUP, al căror obiectiv este eliminarea decalajului de dezvoltare economică și socială din 
aceste regiuni, nor vor fi suficiente pentru ca RUP să poată participa, pe măsura 
potențialului lor, la marile provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană;

E. întrucât articolul 349 poate fi utilizat și pentru a permite RUP să își găsească locul ce li se 
cuvine în diferitele programe ale UE care ar putea contribui anume la dezvoltarea 

                                               
1 JO C 258 E, 7.9.2013, p. 1.
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potențialului lor specific;

F. întrucât RUP ar putea deveni teritorii ale excelenței ce ar aduce beneficii Uniunii în 
ansamblu în domenii precum biodiversitatea, mediul, adaptarea la schimbările climatice, 
gestionarea și observarea fenomenelor climatice extreme, cercetarea, inovarea, spațiul, 
domeniul aerospațial, oceanele, guvernanța maritimă, vulcanologia, sănătatea, energiile 
regenerabile, transporturile, telecomunicațiile, capacitatea de intervenție umanitară de 
urgență în țările terțe și cultura;

G. întrucât RUP și TTPM sunt situate în bazinele maritime din zona Caraibilor, Oceanul Indian, 
Oceanul Atlantic, Oceanul Pacific, Arctica și Antarctica; întrucât aceste teritorii conferă ele 
singure Uniunii Europene statutul de cel mai mare spațiu maritim la nivel mondial, reprezentat 
prin 25 de milioane de km2 de zone economice exclusive; întrucât poziția lor geostrategică 
contribuie la dimensiunea mondială a UE; întrucât aceste teritorii sunt caracterizate prin 
prezența unor resurse naturale, marine și halieutice excepționale, care reprezintă peste 50% 
din biodiversitatea de la nivel mondial;

H. întrucât RUP și TTPM reprezintă o realitate unică și formează un ansamblu comun atât în 
cadrul, cât și în afara Uniunii Europene; întrucât Comisia Europeană trebuie să promoveze și 
să sprijine apropierea RUP și a TTPM, în special prin implementarea unor politici comune;

I. întrucât optimizarea potențialului RUP și al TTPM impune crearea unor sinergii maxime 
între toate instrumentele, fondurile și programele Uniunii,

Noi perspective pentru RUP

1. este convins că atuurile, potențialul, resursele și experiența posedate de RUP reprezintă o 
posibilitate suplimentară pentru Uniune de a face față provocărilor cu care se confruntă în 
ceea ce privește mondializarea, capacitatea de inovare, creșterea, coeziunea socială, 
presiunea demografică, schimbările climatice, energia, gestionarea sustenabilă a resurselor 
sale naturale și biodiversitatea sa;

2. este convins de faptul că lipsa accesului RUP la diferitele fonduri ale Uniunii prejudiciază, în 
mod indirect și pe termen lung, întreaga Uniune;

3. sprijină Comisia Europeană în dorința acesteia de a pune în aplicare politici care să întărească 
gradul de autonomie, de consolidare economică și crearea de locuri de muncă durabile în RUP 
prin valorificarea atuurilor lor și a măsurilor practice ingenioase care se bazează pe articolul 
349 din TFUE, precum și a instrumentelor ad-hoc pentru fiecare dintre fondurile și 
programele care au obiective ce pot transforma atuurile RUP în realități economice;

4. invită Comisia să creeze un grup de contact bianual între diferiți comisari europeni și deputați 
în Parlamentul European aleși în RUP, pentru a evalua programele desfășurate pentru RUP;

5. subliniază că, întrucât sunt îndepărtate de continentul european, RUP și TTPM reprezintă 
vectorii de influență ai unei Uniuni Europene care devine conștientă de dimensiunea sa 
mondială și de rolul său într-o lume ce suferă o profundă schimbare;

6. este convins de existența unei corelări strânse între conștientizarea dimensiunii mondiale pe 
care o poate dobândi Uniunea și atenția acordată RUP și TTPM; este convins de faptul că 
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lipsa de considerare sau subestimarea de către Uniune a ponderii și a efectului în viitor al 
alegerilor sale strategice în materie de investiții în RUP și în TTPM reprezintă un indicator al 
valorificării insuficiente de către Uniune a propriei sale dimensiuni mondiale și internaționale;

7. invită Comisia să demareze o strategie globală pentru teritoriile de peste mări europene și să 
inițieze primul forum comun UE-RUP-TTPM;

Sinergii cu programul Orizont 2020

8. consideră că RUP au capacitatea de a se afla în fruntea cercetării și tehnologiilor în domeniile 
vizate de obiectivele programului Orizont 2020, cum ar fi spațiul, domeniul aerospațial, 
biotehnologiile, observarea riscurilor naturale, cercetarea în domeniul marin, biodiversitatea, 
energia din surse regenerabile, sănătatea, adaptarea la schimbările climatice și transporturile 
inteligente;

9. reamintește că primul obiectiv al noii politici de coeziune este consolidarea cercetării, a 
dezvoltării tehnologice și a inovării; 

10. regretă faptul că proiectele prezentate de RUP nu au fost susținute în măsură suficientă de 
programul-cadru pentru cercetare și dezvoltare în perioada 2007-2013, ceea ce a dus la un 
nivel de participare și de reușită scăzut și la prezența slabă a RUP în rețelele europene de 
cercetare;

11. consideră că, pentru a realiza integral obiectivele urmărite de politica de coeziune, de 
Strategia Europa 2020 și de Strategia Orizont 2020, FEDER nefiind în măsură să le realizeze 
singur, Comisia Europeană ar trebui să faciliteze, să garanteze și să încurajeze accesul RUP la 
programul Orizont 2020 prin crearea unor programe specifice care să contribuie la includerea 
lor în rețelele europene și internaționale de cercetare și inovare;

12. solicită valorizarea și dezvoltarea structurală a universităților din RUP, pentru a contribui, 
printr-o sinergie cu Orizont 2020, la prezența europeană și internațională a universităților din 
RUP, a centrelor de cercetare ale acestora, precum și a cercetătorilor și studenților lor;

13. observă că toate RUP reprezintă teritorii de origine vulcanică și tropicale;

Sinergii cu piața internă

14. invită Comisia Europeană să valorifice diferitele concluzii din raportul Solbes pentru a spori 
gradul de includere a RUP pe piața internă și dezvoltarea acestora;

15. invită Comisia să asigure respectarea mai strictă în RUP a dispozițiilor privind concurența, 
pentru a se evita situațiile de monopol și de înțelegeri ilicite în aceste teritorii;

16. invită Comisia să examineze problema nivelului ridicat al prețurilor în RUP;

Sinergii cu programul LIFE+ și cu Strategia Energie 2020

17. consideră că potențialul RUP în domeniile privind gestionarea, conservarea și reabilitarea 
biodiversității, adaptarea la schimbările climatice și dezvoltarea surselor de energie 
regenerabile poate fi optimizat, ajutând în aceleași timp Uniunea să își atingă propriile 
obiective prin crearea de sinergii și de posibilități de finanțare complementară între politica de 
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coeziune, programul LIFE+ și Strategia Energie 2020;

18. observă că programul LIFE+ pentru perioada 2014-2020 vizează cofinanțarea unor proiecte 
inovatoare al căror scop este conservarea mediului și combaterea schimbărilor climatice; 
reamintește că obiectivele nr. 5 și nr. 6 ale noii politici de coeziune sunt complementare și că, 
prin urmare, este absolut necesar ca programul LIFE+ să fie efectiv deschis pentru RUP;

19. regretă faptul că Comisia a refuzat să transforme acțiunea pregătitoare BEST într-un real 
program pentru RUP și TTPM, contrar avizului Parlamentului European și concluziilor 
Consiliului din 25 iunie 2009;

20. regretă faptul că habitatele și speciile animale și vegetale care trebuie protejate în RUP 
franceze nu au fost înscrise în anexa I la Directiva 92/43/CEE privind habitatele, fauna și 
flora, ceea ce face imposibilă aplicarea acestei directive în RUP franceze și exclude aceste 
teritorii de la participarea la rețelele și programele Natura 2000;

21. invită Comisia să elaboreze un program Natura 2000 specific pentru RUP, luând drept temei 
articolul 349 și valorificând rezultatele acțiunii pregătitoare BEST;

22. invită Comisia să elaboreze o strategie pentru dezvoltarea surselor de energie regenerabile în 
RUP, pentru ca acestea să poată deveni autonome în materie de energie și să realizeze 
obiectivele Strategiei Energie 2020; 

Sinergii cu programele europene pentru tineret 

23. subliniază că obiectivele 8, 9 și 10 ale noii politici de coeziune sunt ocuparea forței de muncă, 
integrarea socială, combaterea sărăciei, educația, formarea și formarea profesională; 

24. subliniază faptul că RUP se află printre regiunile europene care sunt afectate de cele mai 
ridicate niveluri ale șomajului în rândul tinerilor; salută în acest context faptul că RUP sunt 
eligibile pentru programul „garanție pentru tineret” și crearea Inițiativei privind ocuparea 
forței de muncă în rândul tinerilor;

25. este îngrijorat de exodul puternic de competențe cu care se confruntă RUP din cauza nivelului 
ridicat al șomajului și a insuficienței măsurilor de formare propuse, în timp ce pentru o 
creștere durabilă este indispensabil să fie disponibilă o forță de muncă instruită și calificată;

26. observă că obiectivul noului program Erasmus este dezvoltarea unei societăți a cunoașterii; 
subliniază că realizarea acestui obiectiv reprezintă o condiție indispensabilă pentru realizarea 
Strategiei Europa 2020, care conferă cunoașterii rolul de forță motrice principală a economiei 
europene; constată astfel necesitatea de a se crea în RUP o sinergie mai puternică între 
programul Erasmus și FSE, astfel încât să fie valorificate resursele umane și competențele 
locale, care constituie motoare puternice ale creșterii; 

27. sprijină dezvoltarea capacităților universitare ale regiunilor de peste mări și a noilor filiere ale 
excelenței, pentru a spori atractivitatea și influența universităților din RUP în Europa; sprijină 
dezvoltarea de parteneriate interuniversitare, extinzându-le și la universitățile din țările terțe 
cu care regiunile de peste mări întrețin relații privilegiate; solicită, de asemenea, ca programul 
Erasmus să acopere cheltuielile de transport legate de programele de schimb între RUP și UE;

Sinergii cu rețelele transeuropene (transporturi, telecomunicații, energie)
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28. subliniază necesitatea dezvoltării în RUP a unor sinergii între rețelele transeuropene, 
mecanismul Conectarea Europeni, programele Civitas și Orizont 2020 și investițiile efectuate 
de FEDER care au legătură cu domeniile transporturilor, telecomunicațiilor și energiei; 

29. salută disponibilitatea Comisiei de a integra RUP în rețelele transeuropene; 

30. regretă faptul că proiectele de dezvoltare a autostrăzilor maritime nu au evoluat din cauza 
priorității acordate legăturilor de distanță scurtă care exclud în mod discriminatoriu RUP; 

31. consideră că interconectarea Europei continentale și a RUP prin intermediul rețelelor 
transeuropene de telecomunicații este de importanță hotărâtoare; consideră că, având în vedere 
rolul care îi revine economiei numerice, problema decalajului numeric dintre RUP și Europa 
constituie o piedică în calea dezvoltării și a competitivității RUP; constată că întârzierile 
înregistrate în ceea ce privește implementarea și modernizarea TIC în RUP agravează 
problema depărtării geografice prin decalajul numeric; propune să fie intensificată dezvoltarea 
acestora prin extinderea și modernizarea rețelelor, prin realizarea de sinergii cu FEDER și prin 
înlesnirea accesului acestor proiecte la finanțarea acordată de BEI;

Sinergii cu politica UE în domeniul maritim (PCP, FEPAM)

32. reamintește că RUP și TTPM conferă Uniunii Europene statutul de primă putere maritimă la 
nivel mondial;

33. invită Comisia să conștientizeze mai profund dimensiunea sa maritimă mondială, importanța 
mărilor, a oceanelor și a „creșterii albastre” pentru întreaga UE, poziția strategică pe care o 
ocupă RUP și TTPM, rolul pe care îl pot avea aceste teritorii în exploatarea sustenabilă a 
mărilor, oceanelor și a zonelor de coastă, în guvernanța maritimă mondială și în dezvoltarea 
unei economii a creșterii bazate pe resursele marine;

34. constată lipsa unei sinergii între politica de coeziune și PCP, deoarece aceasta din urmă nu 
ține încă seama în măsură suficientă de realitățile din aceste regiuni; 

35. subliniază faptul că RUP depind de resursele halieutice din zonele lor economice exclusive, 
care sunt foarte fragile în plan biologic; subliniază că este necesar să se garanteze o exploatare 
sustenabilă a resurselor din aceste zone; solicită ca acordurile referitoare la pescuit semnate de 
UE să fie concepute și negociate în viitor și cu luarea în considerare a intereselor pe termen 
lung ale populației locale;

36. regretă faptul că, în noua PCP, asistența pentru reînnoirea flotelor nu a fost autorizată pentru 
RUP;

Sinergii cu politica agricolă comună

37. constată că agricultura este un sector dinamic care generează locuri de muncă și participă la 
dezvoltarea de activități cu o înaltă valoare adăugată; reamintește că cel de al treilea obiectiv 
al noii politici de coeziune este consolidarea IMM-urilor din sectorul agricol;

38. constată că sectorul agricol din RUP se confruntă cu dificultăți în materie de diversificare și 
competitivitate în raport cu țările vecine, precum și cu noi provocări legate, în special, de 
autonomia alimentară și dezvoltarea sustenabilă;
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39. subliniază că POSEI este un program care s-a dovedit eficace și deosebit de potrivit pentru 
realitățile din RUP;

40. încurajează crearea de sinergii între politica de coeziune și FEADR pentru a garanta 
gestionarea sustenabilă a resurselor de apă prin modernizarea și extinderea rețelelor de 
irigație;

41. invită Comisia să dinamizeze producția agricolă locală și comercializarea în circuit redus;

42. sprijină crearea în RUP de DOP, de DOC și de mărci locale;

Sinergii cu Fondul european de dezvoltare

43. regretă lipsa constantă a unei corelări între FED și FEDER, inclusiv în ceea ce privește 
proiectele de cooperare transfrontalieră, care sunt însă esențiale pentru realizarea obiectivelor 
acestor fonduri;

44. invită Comisia să inițieze o cooperare între statele membre ale UE, RUP, TTPM și țările ACP 
pentru a intensifica dialogul și a favoriza integrarea RUP în zonele lor geografice respective;

Sinergii cu politica externă a UE

45. invită Comisia Europeană să conștientizeze mai profund poziția geostrategică a RUP și a 
TTPM determinată de apropierea acestora de mai multe continente; 

46. invită Comisia să finalizeze planul de acțiune pentru vecinătatea extinsă pe care îl elaborează 
din 1999; 

47. solicită Comisiei să țină seama cu mai multă strictețe de impactul acordurilor comerciale 
încheiate cu țările terțe asupra economiilor RUP;

48. regretă faptul că acordurile încheiate cu țările Americii Latine și cu țările ACP nu au ținut 
seama de interesele RUP și că, înainte de negocierea acestor acorduri, nu a fost realizată nicio 
evaluare de impact;

49. solicită Comisiei Europene să negocieze în mod sistematic, în cadrul acordurilor comerciale 
încheiate cu țările ACP învecinate cu RUP, o componentă specifică vizând crearea unei piețe 
exclusive RUP-ACP al cărei obiectiv să fie integrarea mai eficace a RUP în zonele lor 
geografice respective;

50. reamintește avantajul pe care îl prezintă RUP și TTPM și care permite Uniunii Europene să își 
dezvolte și să își desfășoare capacitățile de intervenție umanitară ca răspuns la catastrofele 
naturale; solicită, așadar, să fie creată o forță europeană de securitate civilă;

Sinergii cu programele de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale

51. subliniază importantele probleme de excluziune socială, de sărăcie și de violență cu care se 
confruntă regiunile de peste mări; reamintește că obiectivul nr. 9 al noii politici de coeziune 
este promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a tuturor formelor de discriminare 
și că FEDER prevede, drept prioritate pentru investiții, acordarea unui sprijin populațiilor 
celor mai dezavantajate; 
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52. salută adoptarea FEAD și solicită aplicarea sa în RUP în condiții de eficacitate maximă;

53. constată că RUP se confruntă cu un deficit pronunțat de locuințe din cauza creșterii 
demografice puternice în aceste teritorii; încurajează crearea unui cadru de investiții în 
locuințe sociale și adoptarea unor dispoziții specifice care să permită sprijinirea în RUP, prin 
intermediul ajutoarelor de stat, a investițiilor în locuințe sociale;

Sinergii cu programul COSME și cu Instrumentul european de microfinanțare Progress  

54. constată că RUP sunt situate în regiuni în care concurența industrială este puternică, în special 
din cauza costului redus al forței de muncă și a abundenței de materii prime în țările vecine; 
reamintește că obiectivele 3 și 8 ale noii politici de coeziune vizează întărirea competitivității 
IMM-urilor și promovarea ocupării durabile a forței de muncă în condiții optime;

55. constată că microîntreprinderile și IMM-urile din regiunile de peste mări, numărul cărora 
crește rapid în pofida crizei, sunt totuși nevoite să se confrunte cu dificultăți de acces la 
finanțare, ceea ce le periclitează dezvoltarea și existența; 

56. salută în acest context obiectivele viitorului program COSME care vizează sprijinirea IMM-
urilor europene, în special în ceea ce privește finanțarea și pătrunderea pe noi piețe; salută 
continuarea Instrumentului de microfinanțare Progress; invită Comisia să garanteze 
desfășurarea acestor programe în RUP;

57. subliniază că este necesar ca dezvoltarea economică a fiecărei RUP să fie adaptată la 
potențialul său; observă, de exemplu, faptul că insuficiența capacităților de tratare a deșeurilor 
oferă posibilitatea îmbunătățirii situației atât în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, cât 
și protecția mediului;

58. salută deschiderea recentă a consultării publice intitulate „Plan de acțiune ecologic pentru 
IMM-uri”; invită așadar Comisia să includă în viitoarele sale concluzii problemele și 
competențele IMM-urilor din RUP în acest domeniu;

59. subliniază că turismul reprezintă una dintre principalele forțe motrice ale economiei 
teritoriilor de peste mări; consideră, în acest sens, că dezvoltarea și renovarea parcurilor 
hoteliere din RUP prin sprijinul comun al FEDER și al programului COSME sunt 
indispensabile pentru realizarea obiectivului privind diversificarea și dezvoltarea ofertei 
turistice în RUP;

60. propune să fie simplificate politicile în materie de acordare a vizelor atât pentru statele 
membre ale UE, cât și pentru anumite țări terțe, pentru a facilita turismul și a favoriza 
dezvoltarea unui turism cu destinații multiple în RUP și în țările vecine;

Sinergii cu programul Europa Creativă

61. constată că RUP au un pronunțat caracter multicultural și că viața culturală din RUP trebuie să 
poată alimenta viața culturală europeană și să se poată alimenta din aceasta; solicită Comisiei 
Europene să deschidă accesul proiectelor provenite din RUP la programul Europa Creativă;

62. invită Comisia Europeană să elaboreze o strategie pentru dezvoltarea și promovarea 
patrimoniului cultural din regiunile de peste mări pe baza programului euro-mediteraneean 
Heritage IV;
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63. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Relațiile dintre Uniunea Europeană și regiunile ultraperiferice au fost determinate până în 
prezent de implementarea unei politici de bază de solidaritate prin intermediul instrumentelor 
politicii de coeziune și de sprijinire a sectoarelor agricol și al pescuitului. 

Acest raport vizează depășirea viziunii actuale, care este epuizată în unele aspecte, propunând 
o abordare absolut nouă prin care politicile privind investițiile în RUP să devină deschise 
pentru noi domenii și să favorizeze dezvoltarea durabilă a acestor teritorii. Astfel vom fi 
obligați să scoatem RUP din sfera exclusivă a politicilor regionale și agricole și să le integrăm 
în modul cel mai adecvat, valorificând aspectele cele mai favorabile ale tuturor politicilor 
europene. 

Sprijinul acordat de Uniunea Europeană regiunilor sale ultraperiferice nu reprezintă o simplă 
materializare a solidarității europene, ci reprezintă un sprijin ce aduce beneficii întregii Uniuni 
Europene în ceea ce privește realizarea obiectivelor sale în materie de creștere economică, de 
prezență în lume și de participare la soluționarea marilor provocări planetare. Indiferent dacă 
este vorba despre dialogul cu țările ACP, combaterea schimbărilor climatice, conservarea 
biodiversității, protecția recifelor de corali, sănătate, păstrarea limbilor regionale, diversitatea 
culturală, Uniunea Europeană nu are decât de câștigat alături de regiunile sale ultraperiferice 
în realizarea obiectivelor vizate de aceste provocări. Regiunile de peste mări spaniole, 
portugheze și franceze poartă în interiorul lor provocările și ambițiile unei Uniuni deschise și 
implicate în afacerile mondiale, în zonele oceanice, în cercetare, mediu și aspirantă la 
excelență.

Efectuarea de investiții în RUP și conștientizarea atât a contribuției acestor teritorii, cât și a 
locului pe care îl ocupă, reprezintă investiții în evoluția unei Uniuni Europene aflate în 
avangarda provocărilor planetare. În perioada în care Uniunea Europeană traversează o criză 
ce trezește temeri de retragere de pe scena mondială și de izolare de lume, este imperativ să se 
abandoneze atitudinea de „cât costă” și să se pună în prim plan contribuția esențială a zonelor 
ultraperiferice la realizarea ambiției mondiale a continentului european. Comisia și Uniunea 
Europeană trebui să pășească în prezent anume pe această cale eliberată de orice viziune 
mizerabilistă.

Trebuie totuși constatat faptul că RUP sunt mult prea des uitate de cei care lucrează pentru 
Uniunea Europeană și care au sarcina de a o reprezenta în întregime. Pe site-ul Comisiei 
Europene și pe site-urile agențiilor care sunt legate de aceasta se pot găsi frecvent hărți de pe 
care RUP au dispărut și documente tehnice privind regiunile compuse din țări terțe precum 
zona Caraibilor, America Latină, Oceanul Indian, Africa de Nord-Vest în care nici măcar nu 
se menționează faptul că și Uniunea Europeană este prezentă în aceste zone prin intermediul 
regiunilor sale ultraperiferice. De asemenea, RUP sunt excluse, mult prea frecvent și aproape 
deliberat, din marile proiecte care vizează crearea de legături structurale și materiale între 
Uniune și toate componentele sale. Astfel, pe lângă problemele cauzate de situația lor 
geografică, RUP se găsesc deseori și la periferia atenției Uniunii Europene.

Dacă Uniunea Europeană dorește să fie un proiect integrator, RUP nu mai pot fi lăsate 
deoparte și considerate drept un handicap de cei care pun la cale Uniunea Europeană de 
mâine. 
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Deși situația lor ultraperiferică reprezintă un handicap pentru RUP, aceasta are un sens contrar 
pentru Uniune: ea este un avantaj.

Prin articolul 349 din TFUE sunt recunoscute dificultățile și particularitățile caracteristice 
pentru RUP anume pentru că aceste dificultăți și particularități există, sunt prezente, materiale 
și reale. Atunci când este exercitat în raport cu RUP, un tratament specific și adaptat nu 
constituie un tratament privilegiat, deoarece este vorba despre un tratament integrator, 
singurul care poate asigura integrarea echilibrată și deplină a RUP în Uniune. Integrarea RUP 
fără a se lua în considerare necesitatea adaptării procesului de integrare poate duce în timp la 
aprofundarea durabilă a handicapurilor determinate de situația lor ultraperiferică în raport cu 
continentul european. Acest lucru poate duce, în final, la excluderea lor durabilă din Uniunea 
Europeană. Așa cum regiunile de peste mări care aparțin UE se găsesc la periferia extremă a 
continentului, la fel și continentul european se găsește le periferia extremă a regiunilor 
europene de peste mări.

Se impune, așadar, realizarea unei schimbări profunde începând din 2014. Acest lucru este 
necesar nu numai pentru a saluta sau a recunoaște atuurile și avantajul pe care le reprezintă 
regiunile europene de peste mări pentru Uniune, ci și pentru a materializa aceste atuuri și 
acest avantaj care constituie, de asemenea, viitorul comun al unei Uniuni care integrează 
regiunile sale de peste mări în viziunea și în perspectivele sale intrinsece de dezvoltare. De 
asemenea, aceasta ar trebui să reprezinte și baza unui concept al teritoriilor de peste mări 
europene care consideră RUP și TTPM drept făcând parte dintr-o singură realitate.

Orizont 2020, Energie 2020, Life+, Erasmus, rețelele transeuropene energetice, de transport și 
de telecomunicații nu mai pot plasa teritoriile de peste mări la periferia extremă a priorităților 
și obiectivelor lor. Toate aceste strategii și instrumente trebuie să elimine deficitul de 
integrare a RUP în spațiul european, precum și să prevadă faptul că potențialul posedat de 
RUP poate contribui în mod semnificativ la realizarea de către Uniunea Europeană a 
obiectivelor pe care și le-a stabilit. În ultimii ani acest aspect nu a fost urmărit nici de Comisia 
Europeană, nici de Uniunea Europeană. Pentru a schimba această situație trebuie eliminată 
această ruptură profundă, fiind necesar și un salt al imaginației.

Politica agricolă comună, politica comună în domeniul pescuitului, piața internă și normele 
care o definesc trebuie să țină mai bine seama în viitor de particularitățile geografice, 
geoeconomice și climatice ale RUP. Fără acest lucru, nici PAC, nici PCP, nici piața internă nu 
vor putea asigura integrarea durabilă și armonioasă a RUP în ansamblul european.

Politicile comercială, externă și de dezvoltare ale Uniunii nu mai pot nici ele să considere 
teritoriile de peste mări ca regiuni mai puțin importante pentru Uniune. Teritoriile de peste 
mări reprezintă o prelungire a Uniunii în lume, iar interesele lor economice nu pot fi constant 
sacrificate în folosul considerentelor continentale care sunt nu numai egoiste, ci, în mod mai 
tragic, lipsite de orice viziune geostrategică și geoeconomică, în care RUP nu sunt nici luate 
în considerare, nici integrate. Cu toate acestea, există o corelare strânsă între conștientizarea 
dimensiunii mondiale pe care o poate dobândi Uniunea și atenția acordată de Uniune RUP și 
TTPM. Excluderea flagrantă de către Uniune a RUP și a TTPM din marea majoritate a 
politicilor sale externe (comerciale, maritime, diplomatice și de dezvoltare) este un indicator 
clar al valorificării insuficiente de către Uniune a propriei sale dimensiuni mondiale și 
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internaționale.

Aceste perspective pentru Uniune și pentru RUP vor putea fi materializate prin crearea și 
favorizarea de sinergii între fondurile structurale destinate RUP și toate celelalte fonduri, 
strategii și politici ale Uniunii. De asemenea, aceste noi provocări comune vor putea fi 
soluționate numai prin crearea de programe și de instrumente ad-hoc care să le permită RUP 
să ocupa locul și dimensiunea ce le revin în cadrul unei Uniuni Europene deschise fără 
rezerve către lume și conștiente de geografia sa, istoria sa, vectorii săi de creștere și de 
influență.

Chiar dacă toți factorii pot cădea de acord asupra unei viziuni strategice pentru RUP, în 
prezent este important să se pună în prim plan o abordare pragmatică, astfel încât să fie 
eliminate constrângerile, obstacolele și blocajele din toate politicile Uniunii, pentru a permite 
RUP să participe la acestea pe deplin.

Nu trebuie doar să apărăm RUP în interiorul Europei, ci, înainte de toate, trebuie să le 
promovăm și să le asigurăm victoria.


