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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

betreffende de rol van het cohesiebeleid voor de ultraperifere regio's van de Europese 
Unie in het kader van Europa 2020
(2011/2195(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de bepalingen van artikelen 355 en 349 van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (VWEU), dat de ultraperifere regio's een bijzondere status verleent, 
en artikel 107, lid 3, onder a, van het VWEU over de regeling voor overheidssteun in die 
regio's,

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

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 mei 2004 met als titel "Een versterkt 
partnerschap voor de ultraperifere regio's" (COM(2004)0343),

– gezien zijn resolutie van 28 september 2005 over een versterkt partnerschap voor de 
ultraperifere regio's1,

– gezien de mededelingen van de Commissie van 12 september 2007 getiteld "De strategie 
voor de ultraperifere regio's: verwezenlijkingen en toekomstperspectieven" 
(COM(2007)0507), en het werkdocument van de diensten van de Commissie van 
12 september 2007 in de bijlage van deze mededeling, getiteld "Ontwikkeling en balans 
van de strategie ten behoeve van de ultraperifere regio's" (SEC(2007)1112),

– gezien zijn resolutie van 20 mei 2008 over de strategie voor de ultraperifere regio's: 
verwezenlijkingen en toekomstperspectieven2,

– gezien de mededeling van de Commissie van 17 oktober 2008 getiteld "De ultraperifere 
regio's: Een troef voor Europa" (COM(2008)0642),

– gezien het Groenboek van de Commissie van 22 april 2009 getiteld "Hervorming van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid" (COM(2009)0163),

– gezien het gezamenlijk memorandum van de ultraperifere regio's van 14 oktober 2009 
over "De ultraperifere regio's tot 2020",

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 november 2009 getiteld "Elementen voor 
een nieuw partnerschap tussen de EU en de landen en gebieden overzee (LGO)" 
(COM(2009)0623),

                                               
1 PB C 227 E van 21.9.2006, blz. 512.
2 Aangenomen teksten, P6_TA(2008)0210.
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– gezien zijn resolutie van 25 februari 2010 over het Groenboek over de hervorming van het 
gemeenschappelijk visserijbeleid1,

– gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020: Een 
strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

– gezien zijn resolutie van 20 mei 2010 over de bijdrage van het cohesiebeleid aan de 
verwezenlijking van de Lissabon- en EU 2020-doelstellingen2,

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

– gezien de conclusies van de 3022e vergadering van de Raad Algemene Zaken van 14 juni 
20103,

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 juni 2010 getiteld "Europa, toeristische 
topbestemming in de wereld – Een nieuw beleidskader voor het toerisme in Europa" 
(COM(2010)0352),

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 augustus 2010 over "Een digitale agenda 
voor Europa" (COM(2010)0245),

– gezien de mededeling van de Commissie van 15 september 2010 over "Jeugd in beweging 
- Een initiatief om jongeren ten volle te betrekken bij het realiseren van slimme, duurzame 
en inclusieve groei in de Europese Unie" (COM(2010)0477),

– gezien het eerste verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 
24 september 2010 over de impact van de herziening van de POSEI-programma's van 
2006 (COM(2010)0501),

– Gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 
24 september 2010 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van 
de ultraperifere gebieden van de Unie (COM(2010)0498),

– gezien de mededeling van de Commissie van 6 oktober 2010 met als titel "Europa 2020-
kerninitiatief - Innovatie-Unie" (COM(2010)0546),

– gezien zijn resolutie van 14 december 2010 over goed bestuur met betrekking tot het 
regionaal beleid van de EU: steun- en controleprocedures van de Europese Commissie4,

– gezien zijn resolutie van 21 oktober 2010 over het geïntegreerde maritieme beleid (GMB) 
– beoordeling van de bereikte vooruitgang en nieuwe uitdagingen5,

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0039.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0191.
3 V. Document van de Raad nr. 11021/10.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0468.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0386.
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– gezien de mededeling van de Commissie van 27 oktober 2010 met als titel "Naar een 
Single Market Act - Voor een sociale markteconomie met een groot 
concurrentievermogen - 50 voorstellen om beter samen te werken, te ondernemen en 
zaken te doen" (COM(2010)0608),

– gezien de mededeling van de Commissie van 24 januari 2011 getiteld "Een geïntegreerd 
industriebeleid in een tijd van mondialisering – Concurrentievermogen en duurzaamheid 
centraal stellen" (COM(2010)0614),

– gezien zijn resolutie van 14 december 2010 over de totstandbrenging van werkelijke 
territoriale, sociale en economische cohesie binnen de Europese Unie: een conditio sine 
qua non voor een mondiaal concurrentievermogen?1,

– gezien de mededeling van de Commissie van 9 november 2010 met als titel "Conclusies 
van het vijfde verslag over de economische, sociale en territoriale samenhang: de 
toekomst van het cohesiebeleid" (COM(2010)0642),

– gezien de mededeling van de Commissie van 23 november 2010 getiteld "Een agenda 
voor nieuwe vaardigheden en banen: een Europese bijdrage aan volledige 
werkgelegenheid" (COM(2010)0682),

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 december 2010 - Het Europees platform 
tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en territoriale 
cohesie (COM(2010)758),

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 januari 2011 getiteld "Efficiënt gebruik 
van hulpbronnen – Vlaggenschipinitiatief in het kader van de Europa 2020-strategie" 
(COM(2011)0021),

– gezien zijn resolutie van 9 maart 2011 over een industriebeleid voor het tijdperk van de 
globalisering2,

– gezien het Witboek van de Commissie van 28 maart 2011 "Stappenplan voor een interne 
Europese vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem" 
(COM(2011)0144),

– gezien zijn resolutie van 23 juni 2011 over het verslag 2010 over de uitvoering van de 
programma's in het kader van het cohesiebeleid voor de periode 2007-20133,

– gezien zijn resolutie van 23 juni 2011 over de bestaande situatie met betrekking tot het 
EFRO en andere structuurfondsen en de synergievoordelen die kunnen worden bereikt 
door deze beter op elkaar af te stemmen4,

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0473.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0093.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0283.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0286.
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– gezien zijn resolutie van 12 mei 2011 over de Innovatie-Unie: voorbereiding van Europa 
op een wereld na de crisis1,

– gezien zijn resolutie van 8 juni 2011 over "Het BBP en verder – Meting van de 
vooruitgang in een veranderende wereld"2,

– gezien zijn resolutie van 12 mei 2011 over "Jeugd in beweging – een kaderinitiatief voor 
verbetering van de onderwijs- en opleidingsstelsels in Europa"3,

– gezien zijn resolutie van 5 mei 2010 over een nieuwe digitale agenda voor Europa: 
2015.eu4,

– gezien zijn resolutie van 8 juni 2011 over "Investeren in de toekomst: een nieuw meerjarig 
financieel kader (MFK) voor een concurrerend, duurzaam en integratiegericht Europa"5,

– gezien de mededeling van de Commissie van 29 juni 2011 met als titel "Een begroting 
voor Europa 2020" (COM(2011)0500 – delen 1 en 2),

– gezien het voorstel voor een Verordening van de Raad van 29 juni 2011 tot bepaling van 
het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 (COM(2011)0398),

– gezien zijn resolutie van 5 juli 2011 over het vijfde cohesieverslag van de Commissie en 
de strategie voor het cohesiebeleid na 20136,

– gezien de mededeling van de Commissie van 13 juli 2011 betreffende de hervorming van 
het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2011)417),

– gezien zijn resolutie van 27 september 2011 over de absorptie van middelen uit de 
structuurfondsen en het cohesiefonds: lering voor het toekomstige cohesiebeleid van de 
EU7,

– gezien zijn resolutie van 27 september 2011 over Europa, toeristische topbestemming in 
de wereld – een nieuw beleidskader voor toerisme in Europa8,

– gezien de resolutie van 26 oktober 2011 over de agenda voor nieuwe vaardigheden en 
banen9,

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 
6 oktober 2011 tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees 

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0236.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0264.
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0230.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0133.
5 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0266.
6 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0316.
7 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0403.
8 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0407.
9 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0466.
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Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het 
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij, die onder het gemeenschappelijk strategisch kader vallen, en 
tot vaststelling van algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1083/2011, (COM(2006)615),

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 
6 oktober 2011 betreffende specifieke bepalingen met betrekking tot het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling en de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid", 
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006 (COM(2011)0614), 

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 
6 oktober 2011 inzake het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1084/2006 van de Raad (COM(2011)0612),

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 
6 oktober 2011 inzake het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening 
(EG) nr. 1081/2006 van de Raad (COM(2011)0607),

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 
6 oktober 2011 betreffende een programma van de Europese Unie voor sociale 
verandering en innovatie (COM(2011)0609), 

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 
6 oktober 2011 betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling "Europese territoriale 
samenwerking" (COM(2011)0611), 

– gezien het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 
6 oktober 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor 
territoriale samenwerking (EGTS), wat de verduidelijking, vereenvoudiging en 
verbetering van de oprichting en tenuitvoerlegging van dergelijke groeperingen betreft 
(COM(2011)0610),

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

– gezien de mededeling van de Commissie aan de Europese Raad van 18 oktober 2010 
getiteld "Advies van de Commissie overeenkomstig artikel 355, lid 6, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie over het initiatief van de Franse regering tot 
wijziging van de status van Saint-Barthélémy ten aanzien van de Unie" 
(COM(2010)0559), en Besluit 2010/718/EU van de Europese Raad van 29 oktober 2010 
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tot wijziging van de status van het eiland Saint-Barthélemy ten aanzien van de Europese 
Unie1,

– gezien zijn resolutie van 15 november 2011 over het Europees platform tegen armoede en 
sociale uitsluiting2,

– gezien de slotverklaring van de zeventiende conferentie van voorzitters van de 
ultraperifere regio's van de Europese Unie van 3 en 4 november 2011,

– gezien het Werkprogramma van de Commissie voor 2012 "Een nieuw Europees elan 
omzetten in tastbare resultaten" van 15 november 2011 (COM(2011)0777),

– gezien Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 
30 november 2011 tot vaststelling van een programma ter ondersteuning van de verdere 
ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid3,

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 november 2011 getiteld "Horizon 2020 -
het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie" (COM(2011)0808), het voorstel voor 
een verordening van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2011 tot 
vaststelling van Horizon 2020 - Het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-
2020) (COM(2011)0809) en het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 2011 tot vaststelling van de regels voor de 
deelname aan acties en de verspreiding van resultaten in het kader van "Horizon 2020 –
het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020)" (COM(2011)0810),

– gezien zijn resolutie van 15 december 2011 over het "Stappenplan voor een interne 
Europese vervoersruimte – Werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem"4,

– gezien de bijdrage van de ultraperifere regio's van 15 januari 2010 aan de openbare 
raadpleging betreffende het Werkdocument van de Commissie - Raadpleging over de 
toekomstige Europa 2020-strategie (COM(2009)647),

– 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 de bijdrage van de ultraperifere regio's van de EU: Een Single Market Act 
(COM(2010)0608, van 27 oktober 2010), van 28 februari 2011,

– gezien het document dat op 6 juli 2010 door de leden van het Europees Parlement uit de 
ultraperifere regio's werd verzonden naar de voorzitter van de Europese Commissie, José 
Manuel Durão Barroso, over de prioriteiten van het cohesiebeleid in die regio's in de 
periode na 2013,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

                                               
1 PB L 325 van 9.12.2010, blz. 4.
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0495.
3 PB L 321 van 5.12.2011, blz. 1.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0584.
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– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 
Begrotingscommissie en de Commissie industrie, onderzoek en energie (A7-0000/2011),

A. overwegende dat het Verdrag voorziet in een aangepaste toepassing ervan in de 
ultraperifere regio's doordat het die regio's krachtens artikel 349 een bijzondere 
behandeling en eigen kader toekent, die samen de "status van de ultraperifere regio's" 
uitmaken;

B. overwegende dat de Europa 2020-strategie gericht is op een slimme, duurzame en 
inclusieve groei en dat er in die strategie op een afdoende manier rekening moet worden 
gehouden met de ultraperifere dimensie, dat de uitgangssituatie van de ultraperifere regio's 
om dergelijke doelstellingen te verwezenlijken, nadeliger is dan die van andere regio's en 
dat de ultraperifere regio's willen samenwerken om de vijf doelstellingen voor 
werkgelegenheid, innovatie, onderwijs, sociale insluiting, klimaat en energie voor 2020 te 
verwezenlijken;

C. overwegende dat het cohesiebeleid in deze regio's bijzonder belangrijk is om de 
ongelijkheden weg te werken, de regio's te helpen om te integreren in de interne markt, 
om hun positie binnen hun respectieve geografische kader te versterken en de 
doelstellingen van de Europa 2020-strategie na te streven, waarbij de Europese fondsen 
essentiële instrumenten zijn om dat te bereiken;

D. overwegende dat de grote uitdaging voor de ultraperifere economieën erin bestaat hun 
beperkingen om te zetten in kansen en groeimogelijkheden, en dat de nieuwe mondiale 
uitdagingen zoals de mondialisering, de klimaatverandering, de energievoorziening en de 
ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen en de demografische druk coördinatie van 
de Europese beleidslijnen en instrumenten noodzakelijk maken;

Een aangepaste en gezamenlijke behandeling voor de ultraperifere regio's

1. wijst erop dat de ultraperifere regio's krachtens het Verdrag recht hebben op een 
aangepaste en gezamenlijke behandeling, wat zich moet uiten in toegang tot het 
maximumniveau aan steun, onafhankelijk van de mate van ontwikkeling en dat het 
specifieke karakter van deze regio's voldoende in aanmerking genomen en beschermd 
moeten worden, wat betekent dat deze regio's niet op dezelfde manier behandeld mogen 
worden als de overige Europese regio's;

2. pleit voor het hanteren van andere criteria om de subsidiabiliteit van de ultraperifere 
regio's te bepalen in het kader van de toewijzing van de structuurfondsen, aangezien het 
criterium van het BBP per capita onvoldoende rekening houdt met de specifieke situatie in 
deze regio's en indruist tegen de bijzondere status van de ultraperifere regio's en het 
Verdrag zelf; dringt er daarom op aan om voor de ultraperifere regio's een 
cofinancieringspercentage van 85 procent te hanteren voor alle steuninstrumenten voor 
deze regio's; verzoekt om de uitvoeringstermijn van de fondsen in de ultraperifere regio's 
te verlengen met het oog op een betere uitvoering;

3. uit, in het kader van de aanvullende EFRO-toewijzing, kritiek op de verlaging van de 
voorgestelde bedragen voor de toewijzingen aan de ultraperifere regio's voor de 
financieringsperiode 2014-2020 en is van mening dat de financiële inspanning voor de 
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tenuitvoerlegging van de Europa 2020-strategie, vereist dat de toegang tot Europese steun 
minstens gelijk moet blijven aan die in het huidige financieel kader; stelt voor om andere 
criteria te hanteren voor de verdeling van de toewijzing om een billijkere verdeling over 
de verschillende regio's te bewerkstellingen, als een vaste component die uniform moet 
gelden voor de verschillende regio's;

4. wijst erop dat het noodzakelijk is om het Europese belasting- en douanebeleid aan te 
passen om het mededingingsvermogen van de ultraperifere economieën te versterken en 
dat het bestaan van vrijhandelszones van essentieel belang is voor de diversifiëring van de 
economische activiteit en voor het scheppen van gekwalificeerde banen in de ultraperifere 
regio's;

5. pleit voor het behoud van de bijzondere behandeling van de ultraperifere regio's in het 
kader van overheidssteun en roept op tot een rechtzetting van de discriminatie tussen de 
verschillende ultraperifere regio's, aangezien het van mening is dat een ongelijke 
vermeerdering in het licht van het BBP van die regio's onevenwichtigheden veroorzaakt 
tussen de regio's;

Een bijzonder en specifiek kader voor het Europees beleid in de ultraperifere regio's

6. roept op tot de versterking van de steunmaatregelen voor landbouw in het kader van de 
POSEI-programma's om de mededinging van producenten die kunnen profiteren van 
lagere productiekosten het hoofd te kunnen bieden en pleit voor het behoud van de in het 
kader van het GLB aan de ultraperifere regio's toegezegde uitzonderingen;

7. onderstreept dat het noodzakelijk is om maatregelen voor het beheer en de bescherming 
van de natuurlijke rijkdommen van de zee te blijven toepassen, om de aquacultuur op te 
waarderen en om nieuwe mogelijkheden te creëren voor het toekennen van steun voor de 
vernieuwing van de vloot en roept op om de compensaties voor extra kosten in het kader 
van het POSEI-programma voor visserij te verhogen; 

8. wijst op de maritieme dimensie van de ultraperifere regio's en op het belang de visserij, 
vanwege de exclusieve economische zone van de ultraperifere regio's, waarvan het 
potentieel aanleiding zou moeten geven tot concrete maatregelen om een echt maritieme 
economie tot stand te brengen en voldoende in aanmerking genomen moet worden in het 
programma voor het Europees geïntegreerd maritiem beleid;

9. herinnert aan het belang van de toeristische sector en roept de Commissie ertoe op om de 
uitvoering van het Europees actieplan te versnellen en een betere coördinatie van de 
bestaande financieringslijnen te garanderen, waarbij bijzondere aandacht besteed moet 
worden aan de ultraperifere regio's;

10. wijst erop dat de ultraperifere regio's willen inzetten op een strategie rond onderzoek en
innovatie en de uitbreiding van hun bedrijfsleven; pleit voor de oprichting van 
technologische infrastructuur en innovatiecentra, de ontwikkeling van projecten en 
partnerschappen met instellingen van het wetenschappelijke en technologische systeem en 
de uitwisseling van ideeën en goede praktijken via de Europese netwerken ter 
ondersteuning van innovatie;
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11. onderstreept dat een eengemaakte Europese vervoersruimte moet bijdragen tot een 
inclusieve groei voor de ultraperifere regio's en hun gebrek aan toegankelijkheid moet 
verhelpen; roept op tot de oprichting van een specifiek kader voor steun aan de 
vervoersector in de ultraperifere regio's en de oprichting van logistieke platformen en pleit 
voor de uitvoering van projecten zoals de snelwegen op zee; wijst op de mogelijkheden 
van het Marco Polo-programma voor de ultraperifere regio's, roept de Commissie ertoe op 
dat programma flexibeler te maken en te verlengen tot na 2013 en verzoekt om specifieke 
verwijzingen naar de ultraperifere regio's op te nemen in de financieringsfaciliteit voor 
Europese verbindingen; 

12. herinnert eraan dat de afhankelijkheid van de ultraperifere regio's van ingevoerde fossiele 
brandstoffen heel wat extra kosten met zich meebrengt; stelt voor om de sector van de 
hernieuwbare energie te versterken en een specifiek programma voor energie uit te 
werken om de kosten van de energievoorziening, de infrastructuur en de geleverde 
diensten te beperken;

13. dringt er bij de Commissie op aan om een specifiek programma op het vlak van energie, 
vervoer en informatie- en communicatietechnologie uit te werken, vergelijkbaar met de 
POSEI-programma's, dat complementair moet zijn aan de andere Europese fondsen op die 
gebieden;

Een beter bestuur en integratie van de ultraperifere regio's in de EU en haar 
geografische ruimte

14. pleit voor meer participatie van de regionale overheden van de ultraperifere regio's bij de 
voorbereiding en uitvoering van de Europese programma's, in het kader van een meerlagig 
bestuur binnen partnerschappen en voor meer zichtbaarheid van deze regio's binnen de 
Europese instellingen;

15. wijst op de rol van de ultraperifere regio's als grens van de EU met de rest van de wereld 
en pleit voor een benadering waarin het nabuurschap met derde landen en met landen 
waarmee de EU historisch-cultureel gezien geprivilegieerde betrekkingen onderhoudt, in 
aanmerking genomen wordt; vestigt de aandacht op de moeilijkheden op het vlak van 
integratie in de verschillende geografische zones, op de invloed van de internationale 
handelsovereenkomsten en op de gevolgen van de externe pijler van bepaalde Europese 
beleidslijnen;

16. roept op om de programma's voor territoriale samenwerking in de ultraperifere regio's 
voort te zetten en pleit voor een versterking van de toewijzingen uit hoofde van die 
programma's, meer aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking en de schrapping 
van het criterium van 150 kilometer voor grensoverschrijdende samenwerking in het geval 
van de ultraperifere regio's;

17. herinnert eraan dat andere regio's van de EU ervoor kunnen kiezen om een ultraperifere 
regio te worden en kunnen kiezen voor de status die hen het beste past, en wijst de 
bestaande ultraperifere regio's op de beslissende rol die zij kunnen spelen in het 
bevorderen en versterken van hun status;
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18. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en 
de lidstaten.
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TOELICHTING

De ultraperifere regio's van de Europese Unie vormen een geheel van regio's die, gezien 
hun bijzondere kenmerken en fysieke en structurele beperkingen veroorzaakt door de 
grote afstand, het insulaire karakter en een moeilijk reliëf en klimaat, als geheel erkend 
worden krachtens artikel 349 VWEU1. 

Deze regio's genieten een bijzondere status krachtens het Verdrag, waardoor 
uitzonderingen mogelijk zijn en de bepalingen van het Verdrag aangepast kunnen worden 
aan de ultraperifere regio's, vanwege hun bijzondere kenmerken en omstandigheden. 
Indien de specifieke kenmerken en moeilijkheden van deze regio's van blijvende aard zijn, 
waardoor zij erkend worden als anders dan de overige Europese regio's, dan kunnen de 
voorschriften en de programma's van de EU niet op dezelfde manier worden toegepast op 
heel het grondgebied van de EU en moet de toepassing ervan gestoeld zijn op een 
territoriale benadering. 

Het is daarom noodzakelijk en gepast om, in het kader van de toekomst van het 
cohesiebeleid in de ultraperifere regio's, te analyseren hoe de doelstellingen uit de Europa 
2020-strategie, met name een slimme, duurzame en inclusieve groei, verwezenlijkt 
kunnen worden in deze Europese regio's, die te kampen hebben met blijvende 
moeilijkheden en beperkingen, voornamelijk ten aanzien van hun bevoorrading, die de 
aanname van specifieke maatregelen door de Europese Unie rechtvaardigen.

De beginselen van Cayenne, die in 1999 zijn vastgelegd, vormen de grondslag van het 
actiekader voor de ultraperifere regio's van de Europese Unie en het Europese optreden 
moet in overeenstemming met deze beginselen – het beginsel van gelijke kansen, het 
benutten van kansen, het beginsel van coherentie en het beginsel van partnerschap – de 
nodige voorwaarden creëren om de kansen van de ultraperifere regio's ten volle te 
benutten ten voordele van de economische groei, in het bijzonder via specifieke 
maatregelen.

In het memorandum over "Een hernieuwde visie op de Europese strategie voor de 
ultraperiferie" van mei 2010 werd in dat kader voorzien in de uitwerking van de 
belangrijkste lijnen voor het toekomstige optreden van de EU ten aanzien van de 
ultraperifere regio's, waarbij erop gewezen werd dat er vooral een evenwicht moet worden 
nagestreefd tussen kansen en beperkingen, tussen de interne en de externe pijler van het 
Europees beleid ter bevordering van territoriale samenhang en tussen het aanpassen van 
algemene beleidslijnen van de Europese Unie en het uitwerken van specifieke 
instrumenten ten voordele van de ultraperifere regio's.

In de conclusies van de Raad Algemene Zaken van 14 juni 2010 werd de Europese 
Commissie ertoe opgeroepen een document hieromtrent in te dienen en aangezien de 
Europese Commissie begin 2012 een mededeling zou publiceren over een hernieuwde 
strategie voor de ultraperifere regio's van de EU, is het de bedoeling om in dat document 
de belangrijkste kwesties die bekeken moeten worden met het oog op de rol van de 

                                               
1 Momenteel zijn de ultraperifere regio's van de Europese Unie de volgende: Madeira, de Azoren, de Canarische 
Eilanden, Martinique, Guadeloupe, Reunión, Frans-Guyana en Sint-Maarten.
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ultraperifere regio's in de doelstellingen van de Europa 2020-strategie systematisch te 
analyseren.

De benadering van de rapporteur ten aanzien van de belangrijkste prioriteiten waarmee 
rekening gehouden moet worden in het cohesiebeleid voor de ultraperifere regio's in de 
context van Europa 2020 is drieledig. Hij pleit voor:

1. Een specifieke en gemeenschappelijke behandeling van de ultraperifere regio's van de 
EU, waarbij terdege rekening wordt gehouden met hun specifieke kenmerken in het 
beleid van de EU, in het bijzonder in het cohesiebeleid, als belangrijkste hefboom voor 
hun kleine economieën; deze gedifferentieerde benadering betekent echter niet dat 
deze regio's enkel bijzondere aandacht moeten krijgen op het vlak van de compensatie 
voor de gevolgen van hun afgelegen karakter, er moet eveneens een aangepaste 
strategie worden uitgewerkt waarin een ontwikkelingsmodel wordt opgenomen dat in 
staat is om de troeven van deze regio's optimaal te benutten om zo meer 
mededingingsvermogen, meer groei en meer banen te bewerkstelligen;

2. Een aanpassing van de toepassing van het Europees beleid in de ultraperifere regio's 
van de EU, want enkel met een specifiek EU-beleidskader kunnen deze regio's de 
doelstellingen van economische, sociale en territoriale samenhang op een betere 
manier nastreven en bijdragen tot de doelstellingen van de Europa 2020-strategie; op 
het vlak van het landbouwbeleid en het visserijbeleid hebben de specifieke 
maatregelen van de POSEI-programma's hun vruchten afgeworpen, wat aangeeft dat 
het mogelijk de moeite loont om na te denken over andere programma's in dit soort 
sectoren die potentieel hebben, zoals energie en hernieuwbare energiebronnen, vervoer 
en ICT. Ook de gebieden onderzoek en innovatie, vervoer en telecommunicatie en 
toerisme, douane- en belastingbeleid, vrijhandelszones en het handelsbeleid vereisen 
bijzondere aandacht in het kader van de toepassing van het Europees beleid in de 
ultraperifere regio's;

3. Een verdere integratie van de ultraperifere regio's in de EU, waarvoor een 
doeltreffender bestuur nodig is, via een stelsel van meerlagig bestuur, alsmede 
territoriale continuïteit om toegang tot de voordelen van de interne markt te verbeteren 
en ontwikkeling van hun integratie in de context van het regionale 
nabuurschapsbeleid. Een betere integratie van de ultraperifere regio's in hun 
geografisch gebied via meer aandacht voor deze regio's in de externe dimensie van het 
Europees beleid, in het bijzonder gezien hun betrekkingen met derde landen en met 
landen waarmee in de geschiedenis altijd goede betrekkingen hebben bestaan.

Via de verschillende voorstellen met het oog op de vermelde prioriteiten, wil de 
rapporteur bijdragen tot een evenwichtiger antwoord van het Europees optreden op de 
uitdagingen waarmee de ultraperifere regio's van de Europese Unie geconfronteerd 
worden in het kader van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie. Hij wijst daarom 
op de rol van het cohesiebeleid en blikt vooruit op een aantal kwesties die bekeken moeten 
worden in het voorstel voor een hernieuwde strategie voor de ultraperifere regio's van de 
EU, in een toekomstig standpunt van het Europees Parlement.


