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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om samhørighedspolitikkens rolle i regionerne i EU's yderste periferi i forhold til 
Europa 2020
(2011/2195(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 355 sammenholdt med artikel 349 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF), der anerkender en særlig status for regionerne i den 
yderste periferi, og artikel 107, stk. 3, litra a), i TEUF om støtteordninger for staterne i de 
pågældende regioner;

– der henviser til artikel 174 ff. i TEUF, der fastsætter målsætningen for den økonomiske, 
sociale og territoriale samhørighed og definerer de finansielle strukturfondsinstrumenter 
til opfyldelse heraf;

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 26. maj 2004 "Et styrket partnerskab for 
regionerne i EU's yderste periferi" (KOM(2004)0343);

– der henviser til sin beslutning af 28. september 2005 om et styrket partnerskab for 
regionerne i den yderste periferi1;

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 12. september 2007 om "Strategien for 
regionerne i den yderste periferi: resultater og fremtidsudsigter" (KOM(2007)0507), og 
arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene af 12. september 2007, der er bilagt 
denne meddelelse, "Evolution og evaluering af strategien for regionerne i den yderste 
periferi" (SEK(2007)1112);

– der henviser til sin beslutning af 20. maj 2008 om en strategi for regionerne i den yderste 
periferi: resultater og fremtidsudsigter2;

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 17. oktober 2008 "Regionerne i den 
yderste periferi: et aktiv for Europa" (KOM(2008)0642);

– der henviser til Kommissionens grønbog af 22. april 2009 om reform af den fælles 
fiskeripolitik KOM(2009)0163;

– der henviser til det fælles memorandum fra regionerne i den yderste periferi af 14. oktober 
2009 om "Regionerne i den yderste periferi i perioden frem til 2020";

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. november 2009 "Elementer til et nyt 
partnerskab mellem EU og de oversøiske lande og territorier (OLT)" (KOM(2009)0623);

– der henviser til sin beslutning af 25. februar 2010 om grønbogen om reform af den fælles 

                                               
1 EUT C 227 E af 21.9.2006, s. 512.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0210.



PE478.701v01-00 4/13 PR\888622DA.doc

DA

fiskeripolitik1;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 3. marts 2010, "Europa 2020: En strategi 
for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (KOM(2010)2020);

– der henviser til sin beslutning af 20. maj 2010 om samhørighedspolitikkens bidrag til 
opfyldelse af Lissabonmålsætningerne og EU 2020-målene2;

– der henviser til det fælles memorandum fra Spanien, Frankrig, Portugal og regionerne i 
den yderste periferi af 7. maj 2010 om "En fornyet strategi for regionerne i EU's yderste 
periferi";

– der henviser til konklusionerne fra Rådets (almindelige anliggender) 3022. møde den 14. 
juni 20103;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. juni 2010 med titlen "En ny 
turismepolitik for Europa – verdens førende rejsemål" (KOM(2010)0352);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. august 2010: "En digital dagsorden for 
Europa" (KOM(2010)0245);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 15. september 2010 om "Unge på vej – Et 
initiativ om udnyttelse af unges mulighed for at fremme en intelligent, bæredygtig og 
inklusiv vækst i Den Europæiske Union" (KOM(2010)0477);

– der henviser til Kommissionens første beretning af 24. september 2010 til Europa-
Parlamentet og Rådet om virkningen af POSEI-reformen i 2006 (KOM(2010)0501);

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 24. september 
2010 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's fjernområder 
(KOM(2010)0498);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 6. oktober 2006 "Europa 2020-
flagskibsinitiativ – Innovation i EU" (KOM(2010)0546);

– der henviser til sin beslutning af 14. december 2010 om god forvaltningspraksis i EU's 
regionalpolitik: støtteforanstaltninger og Europa-Kommissionens kontrol4;

– der henviser til sin beslutning af 21. oktober 2010 om integreret havpolitik – Evaluering af 
gjorte fremskridt og nye udfordringer5;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. oktober 2010 med titlen "På vej mod en 
akt for det indre marked – For en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne – 50 
forslag med henblik på at blive bedre til at arbejde, iværksætte og handle sammen" 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0039.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0191.
3 V. Rådets dokument nr. 11021/10.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0468.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0386.
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(KOM(2010)0608);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 24. januar 2011 "En integreret 
industripolitik for en globaliseret verden – Fokus på konkurrenceevne og bæredygtighed" 
(KOM(2010)0614);

– der henviser til sin beslutning af 14. december 2010 om opnåelse af reel territorial, social 
og økonomisk samhørighed i EU – en afgørende forudsætning for global 
konkurrenceevne?1;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. november 2010 "Konklusionerne af den 
femte rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed: samhørighedspolitikkens 
fremtid" (KOM(2010)0642);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 23. november 2010 "En dagsorden for nye 
kvalifikationer og job: Et europæisk bidrag til fuld beskæftigelse" (KOM(2010)0682);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. december 2010 "Den europæiske 
platform mod fattigdom og social udstødelse: en europæisk ramme for social og territorial 
samhørighed" (KOM (2010)0758);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 26. januar 2011 "Flagskibsinitiativet – Et 
ressourceeffektivt Europa under Europa 2020-strategien" (KOM(2011)0021);

– der henviser til sin beslutning af 9. marts 2011 om en industripolitik for en globaliseret 
verden2;

– der henviser til Kommissionens hvidbog af 28. marts 2011 "En køreplan for et fælles 
europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 
transportsystem" (KOM(2011)0144);

– der henviser til sin beslutning af 23. juni 2011 om rapport 2010 om gennemførelsen af 
samhørighedspolitikkens programmer for perioden 2007-20133;

– der henviser til sin beslutning af 23. juni 2011 om status over hidtidige resultater og 
fremtidige synergier med henblik på en øget effektivitet mellem EFRU og andre 
strukturfonde4;

– der henviser til sin beslutning af 12. maj 2011 om innovation i EU: Forandring af Europa 
med henblik på tiden efter krisen5;

– der henviser til sin beslutning af 8. juni 2011 om BNP og mere – Måling af fremskridt i en 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0473.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0093.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0283.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0286.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0236.
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verden i forandring 1;

– der henviser til sin beslutning af 12. maj 2011 om Unge på vej – en ramme for forbedring 
af undervisnings- og uddannelsessystemerne i Europa2;

– der henviser til sin beslutning af 5. maj 2010 om en ny digital dagsorden for Europa: 
2015.eu3;

– der henviser til sin beslutning af 8. juni 2011 om investering i fremtiden: en ny flerårig 
finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa4;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 29. juni 2011 "Et budget for Europa 2020" 
(KOM(2011)0500 – del 1 og 2);

– der henviser til Rådets forslag til forordning af 29. juni 2011 om fastlæggelse af den 
flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (KOM(2011)0398);

– der henviser til sin beslutning af 5. juli 2011 om Kommissionens femte 
samhørighedsrapport og strategien for samhørighedspolitikken efter 20135;

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 13. juli 2011 om reformen af den fælles 
fiskeripolitik (KOM(2011)417);

– der henviser til sin beslutning af 27. september 2011 om udnyttelse af struktur- og
samhørighedsfondene: erfaringer, der bør indgå i EU's fremtidige samhørighedspolitik6;

– der henviser til sin beslutning af 27. september 2011 om "En ny turismepolitik for Europa 
– verdens førende rejsemål"7;

– der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2011 om en dagsorden for nye kvalifikationer 
og job8;

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 6. oktober 2011 
om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den 
Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for 
Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, der er omfattet af 
den fælles strategiske ramme og fastlægger generelle bestemmelser for Den Europæiske 
Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og 
ophæver forordning (EF) nr. 1083/2011 (KOM(2006)0615);

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 6. oktober 2011 
om særlige bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og målet om 

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0264.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0230.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0133.
4 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.
5 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0316
6 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0403.
7 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0407.
8 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0466.
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investeringer i vækst og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006 
(KOM(2011)0614);

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 6. oktober 2011 om Den 
Europæiske Samhørighedsfond og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1084/2006 
(KOM(2011)0612);

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 6. oktober 2011 
om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1081/2006 
(KOM(2011)0607);

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 6. oktober 2011 
om et EU-program for social udvikling og innovation (KOM(2011)0609);

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 6. oktober 2011 
om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til 
målet om europæisk territorialt samarbejde (KOM(2011)0611);

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 6. oktober 2011 
om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1082/2006 af 5. juli 
2006 om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt 
angår klarhed, forenkling og forbedring af oprettelsen og gennemførelsen af sådanne 
grupper (KOM(2011)0610);

– der henviser til rapporten "De ultraperifere regioner i det indre marked: EU's indflydelse i 
verden", af 12. oktober 2011, af EU-kommissær Michel Barnier, fremlagt af Pedro Solbes 
Mira;

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet af 18. oktober 2010 "Meddelelse fra 
Kommissionen i henhold til artikel 355, stk. 6, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde om den franske regerings initiativ til ændring af Saint-Barthélemys status i 
forhold til Unionen" (KOM(2010)0559) og Rådets afgørelse 2010/718/EU af 29. oktober 
2010 om ændring af øen Saint-Barthélemys status i forhold til Den Europæiske Union1;

– der henviser til sin beslutning af 15. november 2011 om den europæiske platform mod 
fattigdom og social udstødelse2;

– der henviser til sluterklæringen fra den syttende konference for formændene for 
regionerne i EU's yderste periferi den 3.-4. november 2011;

– der henviser til Kommissionens arbejdsprogram 2012 "En ny begyndelse for Europa" af 
15. november 2011 (KOM(2011)0777);

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011 af 30. 
november 2011 om et program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik3;

                                               
1 EUT L 325 af 9.12.2010, s. 4.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0495.
3 EUT L 321 af 5.12.2011, s. 1.
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– der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. november 2011 "Horisont 2020 –
rammeprogram for forskning og innovation" (KOM(2011)0808), forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning af 30. november 2011 om horisont 2020 –
rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020) (KOM(2011)0809) og forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 30. november 2011 om reglerne for 
deltagelse og formidling i "Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation 
(2014-2020)" (KOM(2011)0810);

– der henviser til sin beslutning af 15. december 2011 om "En køreplan for et fælles 
europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt 
transportsystem"1;

– der henviser til bidraget fra regionerne i den yderste periferi af 15. januar 2010 med 
henblik på offentlig høring i forbindelse med Kommissionens arbejdsprogram 
"Fremtidens EU 2020-strategi" (KOM(2009)647);

– der henviser til det fælles bidrag fra regionerne i den yderste periferi af 28. januar 2011 
om den femte rapport om den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed;

– der henviser til bidraget fra regionerne i EU's yderste periferi: En akt for det indre marked 
(KOM(2010)0608 af 27. oktober 2010), af 28. februar 2011;

– der henviser til dokument af 6. juli 2010 sendt til formanden for Europa-Kommissionen, 
José Manuel Durão Barroso, af Europa-Parlamentets medlemmer fra regionerne i den 
yderste periferi om samhørighedspolitikkens prioriteter for disse regioner i tiden efter 
2013;

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra 
Budgetudvalget og Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A7-0000/2011);

A. der henviser til, at det fastslås i traktaten, at den skal anvendes anderledes på regionerne i 
den yderste periferi, og at disse i henhold til artikel 349 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF) tildeles en særlig status og egen ramme, hvilket udgør 
deres "status som regioner i den yderste periferi";

B. der henviser til, at EU 2020 tilstræber en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og bør 
tage passende hensyn til regionerne i den yderste periferis særlige vilkår, til at 
udgangsbetingelserne i regionerne i den yderste periferi for at nå disse mål er vanskeligere 
end i andre regioner, og til at regionerne i den yderste periferi ønsker at samarbejde om 
opfyldelsen af de fem målsætninger om beskæftigelse, innovation, uddannelse, social 
integration, klima og energi inden 2020;

C. der henviser til samhørighedspolitikkens vigtige rolle i disse regioner med henblik på en 
reduktion af ulighederne, regionernes integration i det indre marked og en bekræftelse af
deres betydning i det pågældende geografiske område og for opfyldelsen af EU 2020-

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0584.
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målene, idet de europæiske fonde er vigtige redskaber;

D. der henviser til, at den store udfordring for økonomierne i regionerne i den yderste periferi 
er at ændre deres begrænsninger til muligheder og potentialer for vækst, og at de nye 
globale udfordringer, f.eks. globaliseringen, klimaændringerne, energiforsyningen og 
udviklingen af vedvarende energiformer og det demografiske pres, kræver koordinering af 
EU's politikker og instrumenter;

Differentieret og fælles behandling af EU-regionerne i den yderste periferi

1. fastholder, at regionerne i den yderste periferi netop i kraft af traktaten har ret til en 
differentieret og fælles behandling, hvilket bør udmønte sig i en størst mulig støtte 
uafhængigt af deres udviklingsniveauer, og at deres særlige egenskaber skal tages 
tilstrækkeligt i betragtning og beskyttes, idet disse regioner ikke bør behandles på samme 
måde som de øvrige europæiske regioner;

2. støtter brugen af andre kriterier for at fastslå regionerne i den yderste periferis 
støtteberettigelse i forbindelse med tildeling af strukturfonde, eftersom kriteriet "BNP pr. 
indbygger" ikke afspejler regionernes specifikke forhold, hvilket er i modstrid med ånden 
i at have "status som region i den yderste periferi" og med den selvsamme traktat; 
understreger som konsekvens af dette, at satserne for medfinansiering til regionerne i den 
yderste periferi bør være på 85 % til alle støtteinstrumenter rettet mod disse regioner; 
anmoder om en forlængelse af fristen for anvendelsen af støttemidlerne til regionerne i 
den yderste periferi, for at anvendelsen af disse forbedres; 

3. kritiserer i forbindelse med EFRU's ekstrabevilling, at beløbene til regionerne i den 
yderste periferi for finansieringsperioden fra 2014 til 2020 er blevet mindre; forsvarer, at 
den finansielle indsats, som skal tilføjes EU 2020, fordrer adgang til europæisk støtte, der 
minimum skal svare til den aktuelle finansielle ramme; foreslår, at man anvender andre 
kriterier til fordeling af beløbene for at sikre en mere ligelig distribution mellem 
regionerne, hvilket skal være et fast element for derved at fordele ligeligt mellem disse;

4. understreger behovet for at tilpasse EU's skatte- og toldpolitikker med henblik på at 
fremme konkurrenceevnen blandt økonomierne i regionerne i den yderste periferi, at 
frizonerne påtager sig et ansvar i forbindelse med diversificeringen af den økonomiske 
aktivitet, og at man får skabt faglærte arbejdspladser i regionerne i den yderste periferi;

5. er fortaler for, at regionerne i den yderste periferi fortsat får en særbehandling i 
forbindelse med statsstøtte, og anmoder om en ændring i forskelsbehandlingen af 
regionerne i den yderste periferi, idet en uens forbedring af deres BNP skaber en ubalance 
i helheden;

En særlig og specifik ramme for EU-politikker for regionerne i den yderste periferi

6. opfordrer til at POSEI's støtteforanstaltninger til landbruget styrkes for at håndtere 
konkurrencen blandt de producenter, der drager fordel af de laveste 
produktionsomkostninger; forsvarer bibeholdelsen af de undtagelser, som regionerne i den 
yderste periferi har fået i forbindelse med den fælles landbrugspolitik;
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7. understreger behovet for at fastholde forvaltnings- og beskyttelsesforanstaltninger i 
forbindelse med fiskeriressourcer, fastsættelse af landbrugets værdi, genindførsel af 
muligheden for tildeling af støtte til fornyelse af flåde og anmoder om en styrkelse af 
POSEI's (fiskeri) udligning af ekstraomkostninger;

8. fremhæver den maritime dimension, som regionerne i den yderste periferi har, samt 
betydningen af fiskeriaktiviteterne i kraft af områdernes eksklusive økonomiske zoner, 
hvis potentiale bør udmønte sig i konkrete foranstaltninger for en reel fiskeriøkonomi, og 
som der bør tages behørigt hensyn til i EU's integrerede havpolitik;

9. minder om turistsektorens betydning og opfordrer Kommissionen til at fremskynde 
gennemførelse af den europæiske handlingsplan og til at garantere en større koordinering 
af de nuværende finansieringslinjer med særligt fokus på regionerne i den yderste periferi;

10. fremhæver, at regionerne i den yderste periferi påtænker at gennemføre en investerings-
og innovationsstrategi i forbindelse med et erhvervsliv i vækst; forsvarer dannelsen af 
teknologiske infrastrukturer og innovationscentre, projektudvikling og partnerskab med 
videnskabelige og teknologiske systemers organisationer samt udveksling af idéer og 
bedste praksis via EU's støttenetværk til innovation;

11. understreger, at et fælles europæisk transportområde bør fremme en inklusiv vækst af 
regionerne i den yderste periferi og mindske den vanskelige tilgængelighed til disse; 
opfordrer til udarbejdelsen af en konkret ramme for transportstøtten til regionerne i den 
yderste periferi og til udarbejdelsen af logistikplatforme; forsvarer gennemførelsen af 
projekter som f.eks. motorveje til søs og fremhæver mulighederne i Marco Polo-
programmet for regionerne i den yderste periferi; anmoder Kommissionen om fleksibilitet 
og forlængelse til efter 2013, samt om at mekanismen "netforbindelser i Europa" 
indeholder konkrete henvisninger til regionerne i den yderste periferi;

12. minder om, at regionerne i den yderste periferis afhængighed pga. import af fossile 
brændstoffer medfører store omkostninger; foreslår, at sektoren for vedvarende energi 
fremmes, og at man opretter et konkret program på energiområdet for at mindske 
omkostningerne i forbindelse med regionernes fjerne beliggenhed, infrastruktur og 
tjenesteydelser;

13. opfordrer Kommissionen til at oprette et konkret program på energi- og transportområdet, 
samt på det informations- og kommunikationsteknologiske område, i overensstemmelse 
med POSEI, hvilket bør stemme overens med andre EU-støttemidler til lignende områder;

Bedre forvaltning og integration af regionerne i den yderste periferi og i deres 
geografiske områder

14. er fortaler for, at de regionale myndigheder i regionerne i den yderste periferi viser større 
deltagelse i planlægningen og gennemførelsen af EU-programmer, i forvaltningsrammen 
på flere niveauer og i partnerskab, og at de europæiske institutioner bliver mere synlige i 
disse regioner;

15. bemærker regionerne i den yderste periferis rolle i forbindelse med EU's grænser med den 
øvrige verden og er fortaler for en tilgang, hvor naboskab med tredjelande og med lande 
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med privilegerede kulturelle og historiske relationer anerkendes; henviser til den 
vanskelige integration i de respektive geografiske områder, til indvirkningen på de 
internationale handelsaftaler og til indvirkningen på de eksterne aspekter ved nogle EU-
politikker;

16. opfordrer til, at programmerne for territorialt samarbejde i forbindelse med regionerne i 
den yderste periferi fortsættes; forsvarer en større satsning på det transnationale 
samarbejde og en bortskaffelse af kriteriet om 150 km for det grænseoverskridende 
samarbejde, når der er tale om regioner i den yderste periferi;

17. minder om, at andre regioner i EU kan søge om at blive en region i den yderste periferi 
ved at vælge den status, der er mest passende, samt oplyser de nuværende regioner i den 
yderste periferi om de afgørende roller, de kan fremhæve og derved styrke deres status 
med;

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og 
medlemsstaterne.
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BEGRUNDELSE

Regionerne i den yderste periferi i Europa udgør en række regioner, der grundet deres 
særlige egenskaber forbundet med deres fysiske og strukturelle forhold, deres fjerne og 
isolerede beliggenhed samt de vanskelige topografiske og klimatiske forhold er en 
specifik gruppe af regioner, som anerkendes i TEUF, artikel 3491. 

Regionerne har en særlig status, der er opnået via traktaten, hvilket muliggør en 
undtagelse og tilpasning af regionerne i den yderste periferi til traktatens normer i kraft af 
deres særlige egenskaber og betingelser. Når betingelserne og problemerne i disse 
regioner har fået den permanente karakter, som netop adskiller dem fra de andre 
europæiske regioner, kan EU's programmer og regler ikke blive anvendt på samme måde 
som i resten af EU, og deres gennemførelse bør ske via en territorial tilgang. 

Derfor er det nødvendigt og vigtigt i forbindelse med en fremtidig samarbejdspolitik med 
regionerne i den yderste periferi at undersøge, hvordan man opnår den intelligente, 
bæredygtige og inklusive vækst, der er beskrevet i EU's 2020-strategi, i disse europæiske 
regioner, der har permanente særlige egenskaber og begrænsninger, der navnlig skyldes 
deres fjerne beliggenhed, og som berettiger EU til at træffe konkrete foranstaltninger.

Cayenneprincipperne, vedtaget i 1999, er de grundlæggende principper i EU's 
rammeaftale og er til fordel for regionerne i den yderste periferi, og i overensstemmelse 
med disse principper – principperne om lige muligheder, mulighedernes værdifuldhed, 
sammenhæng samt princippet om partnerskab – bør EU arbejde hen mod at tilvejebringe 
de nødvendige betingelser, for at potentialet, som regionerne i den yderste periferi har, 
bliver grundlag for økonomisk vækst, navnlig gennem konkrete foranstaltninger.

I denne forbindelse beskriver memorandummet om EU's nye syn på strategien for den 
yderste periferi fra maj 2010 de vigtigste linjer for EU's fremtidige handlingsplaner, der 
bør styres ved, at man respekterer regionerne i den yderste periferi, og det understreger 
behovet for at opretholde en balance: mellem muligheder og begrænsninger, mellem EU's 
politiske interne og eksterne aspekter, idet man fremmer en territorial samhørighed, og 
mellem EU's gennemførelse af politikker af generel karakter og en gennemførelse af 
konkrete instrumenter til fordel for regionerne i den yderste periferi.

Med en forventning om, at Kommissionen i starten af 2012 vil præsentere en meddelelse 
om EU's nye strategi for regionerne i den yderste periferi, anmodes den om at fremlægge 
et for emnet relevant dokument i forbindelse med Rådets (almindelige anliggender) 
konklusioner af 14. juni 2010, hvori Kommissionen bedes fremlægge de vigtigste 
spørgsmål, som skal tages i betragtning ved regionerne i den yderste periferis rolle i 
forbindelse med gennemførelsen af EU's 2020-strategi.

Idet en tredelt overvejelse af de vigtigste prioriteter tages i betragtning i forbindelse med 
samhørighedspolitikken i regionerne i den yderste periferi i forbindelse med EU-2020, 

                                               
1 På nuværende tidspunkt er regionerne i den yderste periferi i Europa: Madeira, Azorerne, De Kanariske Øer, 
Martinique, Guadalupe, Réunion, Fransk Guyana og São Martinho.
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fremfører ordføreren:

1. Differentieret og fælles behandling af EU-regionerne i den yderste periferi, der tager 
behørigt hensyn til disses særlige karakteristika inden for rammerne af EU-
politikkerne med særlig vægt på samhørighedspolitikken som den vigtigste løftestang 
for deres små økonomier. Denne differentiering betyder imidlertid ikke blot, at der
skal tages særligt hensyn i forbindelse med kompensation for følgerne af disse 
regioners afsides beliggenhed, men også at der skal anvendes en tilpasset strategi med 
en udviklingsmodel, hvor man er i stand til at drage fordel af regionernes aktiver for at
opnå en bedre konkurrenceevne, større vækst og skabelse af arbejdspladser.

 Tilpasning af gennemførelsen af de europæiske politikker i EU's regioner i den yderste 
periferi, for kun med en specifik ramme inden for EU-politikkerne vil disse regioner få 
bedre forudsætninger for at opfylde målsætningerne om økonomisk, social og 
territorial sammenhæng og for at bidrage til at opfylde målene for EU-2020. Inden for 
landbrugs- og fiskeripolitikken har de specifikke POSEI-programmer været 
vellykkede, hvilket giver grundlag for at overveje muligheden af at iværksætte andre 
programmer af denne type i andre potentielle sektorer som energi og fornyelige 
energikilder, transport og IKT. Ligeledes fortjener områderne forskning og udvikling, 
transport og telekommunikation, turisme, told- og skattepolitik, frizoner og 
handelspolitikker en særlig opmærksomhed med hensyn til gennemførelsen af de 
europæiske politikker i regionerne i den yderste periferi.

 En bedre integration af EU's regioner i den yderste periferi, hvilket forudsætter en 
mere effektiv forvaltning ved hjælp af et forvaltningssystem på forskellige niveauer, 
en territorial kontinuitet med henblik på at forbedre adgangen til det indre markeds 
fordele og en udvikling af disse områders integration inden for rammerne af 
naboskabsregionsplaner. En bedre integration af regionerne i den yderste periferi i 
deres geografiske områder, hvilket forudsætter en analyse af disse regioner inden for 
de europæiske politikkers eksterne dimension, idet der især tages hensyn til disse 
regioners forbindelser med tredjelande og med lande, de har særlige historiske 
forbindelser med.

Gennem de forskellige forslag, der er nævnt i sammenhæng med de anførte prioriteter, 
ønsker ordføreren at bidrage til at finde et mere afbalanceret svar på de europæiske 
handlingsplaner med hensyn til de udfordringer, EU's regioner i den yderste periferi står 
over for i forbindelse med EU's 2020-strategi, idet der lægges særlig vægt på 
samhørighedspolitikkens rolle, og idet der foregribes spørgsmål til forslaget til en fornyet 
strategi for EU's regioner i den yderste periferi, som skal overvejes i forbindelse med den 
holdning, Europa-Parlamentet skal indtage.


