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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la rolul politicii de coeziune în regiunile ultraperiferice din Uniunea 
Europeană în contextul Strategiei Europa 2020 
(2011/2195(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere dispozițiile coroborate ale articolelor 355 și 349 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care recunoaște un statut special al regiunilor 
ultraperiferice și articolul 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE privind sistemul de ajutor 
de stat în aceste 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 Comunicarea Comisiei Europene din 26 mai 2004 intitulată ,,Un 
parteneriat consolidat pentru regiunile ultraperiferice”(COM(2004)0343), 

– având în vedere Rezoluția sa din 28 septembrie 2005 referitoare la un parteneriat 
consolidat pentru regiunile ultraperiferice1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 12 septembrie 2007 intitulată ,, Strategie 
pentru regiunile ultraperiferice: realizări și perspective” (COM(2007)0507) și Documentul 
de lucru al serviciilor Comisiei din 12 septembrie 2007 anexat acestei comunicări, intitulat 
,,Strategie pentru regiunile ultraperiferice: realizări și perspective” (SEC(2007)1112), 

– având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2008 referitoare la Strategia pentru regiunile 
ultraperiferice: realizări și perspective2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 17 octombrie 2008 intitulată ,,Regiunile 
ultraperiferice: un atu pentru Europa” (COM(2008)0642),

– având în vedere Cartea verde a Comisiei din 22 aprilie 2009 privind reforma politicii 
comune în domeniul pescuitului (COM(2009)0163),

– având în vedere memorandumul comun al regiunilor ultraperiferice din 14 octombrie 2009 
privind ,,Regiunile ultraperiferice în perspectiva anului 2020”,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 noiembrie 2009 intitulată ,, Elemente pentru 
un nou parteneriat între UE și țările și teritoriile de peste mări (TTPM)” 
(COM(2009)0623), 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 februarie 2010 referitoare la Cartea verde privind 

                                               
1 JO C 227 E, 21.9.2006, p. 512.
2 Texte adoptate, P6_TA(2008)0210.
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reforma politicii comune în domeniul pescuitului1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 martie 2010 intitulată ,, EUROPA 2020: O 
strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii 
(COM(2010)2020),

– având în vedere Rezoluția sa din 20 mai 2010 referitoare la contribuția politicii de 
coeziune la atingerea obiectivelor de la Lisabona și a obiectivelor Strategiei UE 20202,

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

– având în vedere concluziile celei de a 3022-a reuniuni a Consiliului Afaceri Generale din 
14 iunie 20103, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 iunie 2010 intitulată ,,Europa, destinația 
turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european” 
(COM(2010)0352), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 august 2010 intitulată ,,O Agendă digitală 
pentru Europa” (COM(2010)0245),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 15 septembrie 2010 intitulată ,,Tineretul în 
mișcare – O inițiativă de eliberare a potențialului tinerilor de a realiza o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în Uniunea Europeană” (COM(2010)0477),

– având în vedere Primul raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliul din 
24 septembrie 2010 privind impactul reformei POSEI din 2006 (COM(2010)0501),

– având în vedere propunerea de regulament (UE) al Parlamentului European și al 
Consiliului din 24 septembrie 2010 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în 
favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (COM(2010)0498), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2010 intitulată ,,Inițiativă 
emblematică a Strategiei Europa 2020 - O Uniune a inovării” (COM(2010)0546),

– având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2010 referitoare la buna guvernanță în 
materie de politică regională a UE: procedurile de asistență și control ale Comisiei 
Europene4,

– având în vedere Rezoluția sa din 21 octombrie 2010 referitoare la politica maritimă 
integrată (PMI) – Evaluarea progreselor înregistrate și noi provocări5,

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0039.
2 Texte adoptate, P7_TA(2010)0191.
3 Documentul Consiliului 11021/10.
4 Texte adoptate, P7_TA(2010)0468.
5 Texte adoptate, P7_TA(2010)0386.



PR\888622RO.doc 5/13 PE478.701v01-00

RO

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 octombrie 2010 intitulată ,,Către un Act 
privind piața unică - Pentru o economie socială de piață cu grad ridicat de competitivitate -
50 de propuneri pentru optimizarea muncii, a activităților comerciale și a schimburilor 
reciproce” (COM(2010)0608), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 24 ianuarie 2011 intitulată ,,O politică 
industrială integrată adaptată erei globalizării - Atribuirea celui mai important rol 
competitivității și sustenabilității”(COM(2010)0614), 

– având în vedere Rezoluția sa din 14 decembrie 2010 referitoare la realizarea unei 
adevărate coeziuni teritoriale, sociale și economice în UE - o condiție sine qua non a 
competitivității globale?1,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 noiembrie 2010 intitulată ,,Concluziile celui 
de-al cincilea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială: viitorul politicii 
de coeziune” (COM(2010)0642),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 23 noiembrie 2010 intitulată ,,O agendă pentru 
noi competențe și locuri de muncă: o contribuție europeană la ocuparea integrală a forței 
de muncă” (COM(2010)0682),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 16 decembrie 2010 intitulată ,,Platforma 
europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale:  un cadru european pentru 
coeziunea socială și teritorială” (COM(2010)0758),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 26 ianuarie 2011 intitulată ,,O Europă 
eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor – inițiativă emblematică a Strategiei 
Europa 2020” (COM(2011)0021),

– având în vedere Rezoluția sa din 9 martie 2011 referitoare la o politică industrială pentru 
era globalizării2,

– având în vedere Cartea albă a Comisiei din 28 martie 2011 intitulată ,,Foaie de parcurs 
pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv 
și eficient din punct de vedere al resurselor” (COM(2011)0144), 

– având în vedere Rezoluția sa din 23 iunie 2011 referitoare la raportul pentru anul 2010 
privind punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune pentru perioada 2007-
20133,

– având în vedere Rezoluția sa din 23 iunie 2011 referitoare la situația actuală și sinergiile 
viitoare pentru o eficacitate sporită a FEDER și a celorlalte fonduri structurale4,

– având în vedere Rezoluția sa din 12 mai 2011 referitoare la inițiativa ,,O Uniune a 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2010)0473.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0093.
3 Texte adoptate, P7_TA(2011)0283.
4 Texte adoptate, P7_TA(2011)0286.
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inovării: Transformarea Europei pentru o lume post-criză”1,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2011 referitoare la „Dincolo de PIB – Măsurarea 
progreselor într-o lume în schimbare”2",

– având în vedere Rezoluția sa din 12 mai 2011 referitoare la „Tineretul în mișcare” – un 
cadru de îmbunătățire a sistemelor europene de educație și de formare profesională3,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 mai 2010 referitoare la o nouă agendă digitală pentru 
Europa:  2015.eu4,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor:  un nou cadru 
financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii”5,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 29 iunie 2011 intitulată ,,Un buget pentru 
Europa 2020” (COM(2011)0500 – părțile 1 și 2), 

– având în vedere propunerea de regulament al Consiliului din 29 iunie 2011 de stabilire a 
cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (COM(2011)0398), 

– având în vedere Rezoluția sa din 5 iulie 2011 referitoare la cel de-al cincilea Raport 
privind coeziunea al Comisiei și strategia pentru politica de coeziune după 20136,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 13 iulie 2011 privind reforma politicii comune 
în domeniul pescuitului (COM(2011)417), 

– având în vedere Rezoluția sa din 27 septembrie 2011 referitoare la absorbția fondurilor 
structurale și de coeziune: învățăminte desprinse pentru viitoarea politică de coeziune a 
Uniunii Europene7,

– având în vedere Rezoluția sa din 27 septembrie 2011 referitoare la Europa, destinația 
turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european8,

– având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2011 referitoare la agenda pentru noi 
competențe și locuri de muncă9,

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 
6 octombrie 2011 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0236.
2 Texte adoptate, P7_TA(2011)0264.
3 Texte adoptate, P7_TA(2011)0230.
4 Texte adoptate, P7_TA(2010)0133.
5 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.
6 Texte adoptate, P7_TA(2011)0316.
7 Texte adoptate, P7_TA(2011)0403.
8 Texte adoptate, P7_TA(2011)0407.
9 Texte adoptate, P7_TA(2011)0466.
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agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, care 
fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de 
coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 (COM(2011)0615),

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 
6 octombrie 2011 privind dispozițiile specifice aplicabile Fondului european de dezvoltare 
regională și obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și ocuparea 
forței de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (COM(2011)0614),

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 
6 octombrie 2011 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1084/2006 al Consiliului (COM(2011)0612),

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 
6 octombrie 2011 privind Fondul social european și de abrogare Regulamentului (CE) 
nr. 1081/2006 (COM(2011)0607),

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 
6 octombrie 2011 de instituire a unui program al Uniunii Europene pentru schimbări 
sociale și inovare socială (COM(2011)0609),

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 
6 octombrie 2011 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului 
european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană 
(COM(2011)0611),

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 
6 octombrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare 
teritorială (GECT) în ceea ce privește clarificarea, simplificarea și îmbunătățirea 
constituirii și punerii în aplicare a unor astfel de grupări (COM(2011)0610),

– având în vedere raportul intitulat ,,Regiunile ultraperiferice din UE și piața unică: 
Influența UE în lume”, din 12 octombrie 2011, către comisarul Michel Barnier, prezentat 
de Pedro Solbes Mira,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliul European din 18 octombrie 2010 
intitulată ,,Aviz al Comisiei în conformitate cu articolul 355 alineatul (6) din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene privind inițiativa guvernului francez de a modifica 
statutul insulei Saint-Barthélemy în raport cu Uniunea” (COM(2010)0559) și Decizia 
Consiliului European din 29 octombrie 2010 de modificare a statutului în raport cu 
Uniunea Europeană al Insulei Saint-Barthélemy (2010/718/UE)1,

– având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2011 referitoare la Platforma europeană de 

                                               
1 JO L 325, 9.12.2010, p. 4.
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combatere a sărăciei și a excluziunii sociale1,

– având în vedere declarația finală a celei de-a XVII-a Conferințe a președinților regiunilor 
ultraperiferice ale Uniunii Europene din 3 și 4 noiembrie 2011, 

– având în vedere Programul de lucru al Comisiei pentru anul 2012 ,,Realizarea reînnoirii 
europene” din 15 noiembrie 2011 (COM(2011)0777),

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 30 noiembrie 2011 de instituire a unui program de susținere a continuării 
dezvoltării unei politici maritime integrate2,

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 noiembrie 2011 intitulată ,,Orizont 2020 –
Programul-cadru pentru cercetare și inovare” (COM(2011)0808), propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului din 30 noiembrie 2011 de 
instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020) 
(COM(2011)0809) și propunerea de regulament al Parlamentului European și al 
Consiliului din 30 noiembrie 2011 de stabilire a normelor de participare și diseminare 
pentru Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020) 
(COM(2011)0810),

– având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2011 referitoare la Foaia de parcurs pentru 
un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și 
eficient din punctul de vedere al resurselor3,

– având în vedere contribuția regiunilor ultraperiferice din 15 ianuarie 2010 la consultarea 
publică referitoare la documentul de lucru al Comisiei - Consultare privind viitoarea 
strategie „UE 2020” (COM(2009)647),

– 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 contribuția regiunilor ultraperiferice ale UE din 28 februarie 2011:  Către 
un Act privind piața unică (COM(2010)0608, din 27 octombrie 2010),

– având în vedere documentul din 6 iulie 2010 adresat președintelui Comisiei Europene, dl 
José Manuel Durão Barroso, de către deputații în Parlamentul European din regiunile 
ultraperiferice, privind prioritățile politicii de coeziune în aceste regiuni în perioada de 
după 2013, 

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru 
bugete și al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A7-0000/2011),

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0495.
2 JO L 321,5.12.2011, p. 1.
3 Texte adoptate, P7_TA(2011)0584.
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A. întrucât tratatul prevede o aplicare diferită a tratatelor în cazul regiunilor ultraperiferice, 
acestea beneficiind, în temeiul articolului 349 din TFUE, de un tratament special și de o 
încadrare proprie, ceea ce configurează statutul de regiuni ultraperiferice; 

B. întrucât Strategia UE 2020 vizează o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii și trebuie să abordeze într-un mod adecvat dimensiunea ultraperiferică; 
întrucât, în cazul unei regiuni ultraperiferice, condițiile de pornire pentru a atinge astfel de 
obiective sunt mai dificile decât în alte regiuni și întrucât regiunile ultraperiferice își 
asumă angajamentul de a coopera în vederea atingerii, până în 2020, a celor cinci 
obiective în materie de ocupare a forței de muncă, inovare, educație, incluziune socială, 
climă și energie;

C. întrucât politica de coeziune joacă un rol de proporții în aceste regiuni, pentru reducerea 
diferențelor, integrarea acestor regiuni pe piața internă și afirmarea lor în spațiul geografic 
respectiv, precum și pentru realizarea Strategiei UE 2020, fondurile europene constituind 
instrumente primordiale în acest sens;

D. întrucât marea provocare pentru economiile ultraperiferice este aceea de a transforma 
propriile constrângeri în potențial și oportunități de creștere și întrucât noile provocări 
mondiale, precum globalizarea, schimbările climatice, aprovizionarea cu energie, 
dezvoltarea energiilor regenerabile și presiunile demografice necesită o coordonare a 
politicilor și a instrumentelor UE, 

Un tratament diferențiat și de ansamblu pentru regiunile ultraperiferice 

1. insistă ca, în conformitate cu tratatul, regiunile ultraperiferice să aibă dreptul la un 
tratament diferențiat și de ansamblu, care trebuie să se concretizeze prin accesul la un 
nivel maxim de sprijin, indiferent de gradul de dezvoltare al acestora, precum și ca 
specificitățile lor să fie luate în considerare și protejate în mod corespunzător, aceste 
regiuni neputând fi tratate în mod similar celorlalte regiuni europene;

2. susține utilizarea altor criterii pentru determinarea eligibilității regiunilor ultraperiferice în 
vederea alocării fondurilor structurale, întrucât criteriul PIB ,, pe cap de locuitor” nu 
reflectă realitatea specifică și contravine spiritului statutului de regiune ultraperiferică și 
tratatului în sine; insistă, prin urmare, ca ratele de cofinanțare pentru regiunile 
ultraperiferice să fie de 85 % pentru toate instrumentele de sprijin acordate acestor 
regiuni; pentru o mai bună executare, solicită prelungirea termenului de executare a 
fondurilor în regiunile ultraperiferice; 

3. critică, în cadrul suplimentării FEDER, reducerea sumelor alocate regiunilor 
ultraperiferice propuse pentru exercițiul financiar 2014–2020 și susține că efortul financiar 
pentru a pune în aplicare Strategia UE 2020 presupune accesul la ajutoare europene cel 
puțin identice cu cele din actualul cadru financiar; pentru o repartizare echitabilă între 
aceste regiuni, propune utilizarea altor criterii de distribuire a fondurilor, cum ar fi o 
componentă fixă care să fie alocată în mod egal între acestea;

4. subliniază necesitatea de a adapta politicile fiscale și vamale europene pentru a consolida 
competitivitatea economiilor ultraperiferice; subliniază, de asemenea, că existența zonelor 
libere are o importanță capitală în diversificarea activității economice și în crearea de 
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locuri de muncă calificate în regiunile ultraperiferice; 

5. susține menținerea tratamentului diferențiat în cazul regiunilor ultraperiferice în ceea ce 
privește ajutoarele de stat și solicită o rectificare a discriminării între regiunile 
ultraperiferice, întrucât o creștere inegală, pe baza PIB-ului acestora, creează un factor de 
dezechilibru în ansamblul lor; 

Un cadru corespunzător și specific pentru politicile europene în regiunile ultraperiferice

6. solicită consolidarea măsurilor de sprijin pentru agricultură în cadrul POSEI, pentru a face 
față concurenței producătorilor care beneficiază de costuri de producție mai mici și 
sprijină menținerea excepțiilor acordate regiunilor ultraperiferice în cadrul PAC; 

7. subliniază necesitatea de a menține măsurile de gestionare și de protejare a resurselor 
marine, de valorizare a acvaculturii, de reintroducere a posibilității de a acorda ajutoare 
pentru reînnoirea flotei și solicită o consolidare a compensării supracosturilor în cadrul 
POSEI în domeniul pescuitului; 

8. subliniază dimensiunea maritimă a regiunilor ultraperiferice și importanța activității de 
pescuit, având în vedere zona economică exclusivă a acestora, al cărei potențial trebuie să 
ia forma unor măsuri concrete pentru o adevărată economie maritimă și să fie luat în 
considerare în mod corespunzător în programul de politică maritimă europeană integrată; 

9. reamintește importanța sectorului turistic și solicită Comisiei să accelereze punerea în 
aplicare a planului de acțiune european și să garanteze o mai bună coordonare a liniilor de 
finanțare existente, cu precădere în cazul regiunilor ultraperiferice; 

10. subliniază faptul că regiunile ultraperiferice intenționează să mizeze pe o strategie pentru 
cercetare și inovare, precum și pe o creștere a mediului de afaceri; susține crearea de 
infrastructuri tehnologice și de centre de inovare, dezvoltarea proiectelor și a 
parteneriatelor cu entități din sistemul științific și tehnologic, precum și schimbul de idei 
și de bune practici prin intermediul rețelelor europene pentru susținerea inovării; 

11. subliniază faptul că un spațiu unic european al transporturilor trebuie să contribuie la o 
creștere favorabilă incluziunii a regiunilor ultraperiferice și să reducă deficitul acestora de 
accesibilitate; solicită crearea unui cadru specific pentru susținerea sectorului 
transporturilor în regiunile ultraperiferice, precum și crearea unor platforme logistice, și 
sprijină punerea în aplicare a proiectelor precum cel al autostrăzilor maritime; subliniază 
potențialul programului Marco Polo pentru regiunile ultraperiferice și solicită Comisiei o 
mai mare flexibilitate a acestuia și prelungirea sa până după 2013, precum și ca 
„mecanismul de conectare a Europei” să conțină referiri specifice la regiunile 
ultraperiferice; 

12. reamintește că dependența regiunilor ultraperiferice de combustibilii fosili importați duc la 
supracosturi ridicate; propune consolidarea sectorului energiilor regenerabile, precum și 
crearea unui program specific în domeniul energetic pentru reducerea costurilor aferente 
distanței, infrastructurilor și serviciilor prestate;

13. îndeamnă Comisia să creeze un program specific în domeniul energiei, al transporturilor și 
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al tehnologiei informației și comunicării, similar cu POSEI, care ar trebui să fie corelat cu 
celelalte fonduri europene în aceste domenii; 

O mai bună guvernanță și integrare a regiunilor ultraperiferice în UE și în spațiul 
geografic al acesteia

14. susține o mai mare participare din partea autorităților regionale din regiunile 
ultraperiferice la pregătirea și punerea în aplicare a programelor europene, ca parte a unei 
guvernanțe pe mai multe niveluri și în parteneriat, precum și o mai mare vizibilitate a 
acestor regiuni în cadrul instituțiilor europene; 

15. constată rolul regiunilor ultraperiferice în calitate de frontiere ale UE cu restul lumii și 
pledează pentru o abordare care să recunoască vecinătatea cu țări terțe și cu țările în cazul 
cărora există relații istorico-culturale privilegiate; atrage atenția asupra dificultăților de 
integrare din respectivele zone geografice, asupra impactului acordurilor comerciale 
internaționale și asupra efectului dimensiunii externe a anumitor politici europene; 

16. solicită continuarea programelor de cooperare teritorială în regiunile ultraperiferice și 
promovează consolidarea bugetelor programelor, o mai mare importanță acordată 
cooperării transnaționale și, în cazul regiunilor ultraperiferice, eliminarea criteriului 
privind cei 150 km în cooperarea transfrontalieră; 

17. reamintește faptul că alte regiuni din UE pot opta să devină regiuni ultraperiferice, prin 
alegerea statutului adecvat, și atrage atenția asupra rolului decisiv pe care actualele regiuni 
ultraperiferice îl pot avea în promovarea și consolidarea statutului lor; 

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei, precum și statelor membre.  
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EXPUNERE DE MOTIVE

Regiunile ultraperiferice din Uniunea Europeană constituie o serie de regiuni care, pe baza 
caracteristicilor lor specifice, legate de constrângeri de ordin fizic și structural, cauzate de 
distanță, insularitate, relief și climă dificile, formează un grup specific de regiuni, 
recunoscut de articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene1. 

Aceste regiuni au un statut special, consacrat prin tratat, care le permite să beneficieze de 
excepții și de adaptarea normelor din cadrul acestuia, datorită caracteristicilor și 
constrângerilor lor specifice.  Având în vedere că aceste regiuni se confruntă cu dificultăți 
și constrângeri permanente, care le disting în mod evident de celelalte regiuni europene, 
normele și programele UE nu pot fi aplicate în același mod ca în restul teritoriului UE, 
punerea în aplicare a acestora trebuind să țină seama de o abordare teritorială. 

De aceea, în ceea ce privește viitoarea politică de coeziune în regiunile ultraperiferice, este 
necesar și oportun să se analizeze modul în care vor putea fi atinse obiectivele unei 
creșteri inteligente, ecologice și favorabile incluziunii, înscrise în Strategia UE 2020, în 
aceste regiuni europene, care au particularități și constrângeri permanente cauzate mai ales 
de distanță, fapt care justifică adoptarea de măsuri specifice de către Uniunea Europeană.

Principiile de la Cayenne, stabilite în 1999, rămân principiile fundamentale ale acțiunilor 
UE față de regiunile sale ultraperiferice. Conform acestor principii – principiul egalității 
de șanse, principiul valorii potențialului, principiul coerenței și principiul parteneriatului –
, acțiunea europeană trebuie să ofere condițiile necesare pentru transformarea potențialului 
regiunilor ultraperiferice în factori reali de creștere economică, prin măsuri specifice. 

Memorandumul privind ,,O viziune reînnoită asupra strategiei europene pentru regiunile 
ultraperiferice” din mai 2010 definește, în acest context, liniile principale după care 
trebuie să se ghideze viitoarea strategie europeană în ceea ce privește regiunile 
ultraperiferice, subliniind necesitatea respectării unui echilibru  între potențial și 
constrângeri, între aspectele interne și cele externe ale politicilor Uniunii Europene, 
promovând o coerență teritorială și între adaptarea politicilor Uniunii Europene cu 
caracter general și adoptarea unor instrumente specifice în favoarea regiunilor 
ultraperiferice.

În concluziile sale, Consiliul Afaceri Generale din 14 iunie 2010 a solicitat Comisiei 
Europene să prezinte un document pe această temă și să stabilească, pentru începutul 
anului 2012, publicarea unei comunicări privind o strategie europeană reînnoită pentru 
regiunile ultraperiferice; acest document trebuie să sistematizeze principalele probleme 
care trebuie luate în considerare în cadrul prognozelor privind performanța regiunilor 
ultraperiferice în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE 2020.

În ceea ce privește principalele priorități ce trebuie luate în considerare de politica de 
coeziune în regiunile ultraperiferice în contextul UE 2020, raportorul susține: 

                                               
1 În prezent, regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene sunt: Madeira, Insulele Azore, Insulele Canare, 
Martinica, Guadelupa, Reunion, Guyana Franceză și Saint-Martin.
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1. Un tratament diferențiat și de ansamblu pentru regiunile ultraperiferice ale UE care să 
țină seama în mod corespunzător de particularitățile acestora în cadrul politicilor UE, 
cu un accent sporit pe politica de coeziune, ca pârghie principală pentru micile
economii ale acestora; totuși, această diferențiere nu înseamnă doar o atenție deosebită 
în ceea ce privește compensarea efectelor distanței, ci și includerea unei strategii 
adaptate care să prevadă un model de dezvoltare capabil să profite de atuurile acestora, 
în vederea unei competitivități și a unei creșteri economice sporite, precum și a creării 
mai multor locuri de muncă; 

2. O adaptare a aplicării politicilor europene în regiunile ultraperiferice ale UE, deoarece 
aceste regiuni vor putea atinge mai bine obiectivele coeziunii economice, sociale și 
teritoriale și vor putea contribui la realizarea Strategiei UE 2020 doar cu ajutorul unui 
cadru specific de politici ale UE; în domenii precum politica agricolă și pescuitul, 
măsurile specifice ale programului POSEI au avut succes, ceea ce permite reflectarea 
asupra posibilității de a lansa alte programe de acest tip în alte sectoare potențiale, 
precum energia și sursele de energie regenerabilă, transporturile și TIC. De asemenea, 
domeniile cercetării și inovării, transporturilor și telecomunicațiilor, turismului, 
politicii vamale și fiscale, zonelor libere și politicilor comerciale necesită o atenție 
deosebită în ceea ce privește punerea în aplicare a politicilor europene în regiunile 
ultraperiferice; 

3. O mai bună integrare a regiunilor ultraperiferice în UE, ceea ce implică o guvernanță 
mai eficace printr-un sistem de guvernanță pe niveluri diferite, o continuitate 
teritorială pentru a îmbunătăți accesul la avantajele pieței unice și o dezvoltare a 
integrării în contextul planurilor regionale de vecinătate.  O mai bună integrare a 
regiunilor ultraperiferice în zonele lor geografice, prin punerea în valoare a acestor 
regiuni în cadrul dimensiunii externe a politicilor europene, în special în ceea ce 
privește relațiile lor cu țările terțe și cu țările cu care au relații istorice privilegiate.

Prin intermediul diverselor propuneri contextualizate în cadrul priorităților menționate, 
raportorul dorește să contribuie la identificarea unui răspuns mai echilibrat al acțiunii 
europene cu privire la provocările cu care se confruntă regiunile ultraperiferice din 
Uniunea Europeană, în contextul obiectivelor Strategiei UE 2020. De asemenea, acesta 
evidențiază rolul politicii de coeziune, anticipând unele chestiuni care trebuie luate în 
considerare în propunerea privind o strategie europeană reînnoită pentru regiunile 
ultraperiferice, într-o poziție care urmează să fie adoptată de Parlament.


