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EUROPAPARLAMENTETS FÖRSLAG TILL RESOLUTION

om sammanhållningspolitikens roll i Europeiska unionens yttersta randområden i 
samband med Europa 2020-strategin
(2011/2195(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av bestämmelserna i artiklarna 355 och 349 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt (EUF-fördraget), som erkänner de yttersta randområdena särskild 
status, och artikel 107.3 a i EUF-fördraget avseende den statliga stödordningen till dessa 
regioner, 

– med beaktande av artikel 174 och därpå följande artiklar i EUF-fördraget som fastställer 
ett mål om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt anger finansiella 
strukturella instrument för att uppnå dessa mål,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 maj 2004 om ett starkare 
partnerskap för de yttersta randområdena (COM(2004)0343),

– med beaktande av sin resolution av den 28 september 2005 om ett starkare partnerskap för 
de yttersta randområdena1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 september 2007 ”En strategi för 
de yttersta randområdena: uppnådda resultat och framtidsutsikter” (COM(2007)0507) och 
arbetsdokumentet från kommissionens avdelningar av den 12 september 2007, som 
medföljer detta meddelande ”En strategi för de yttersta randområdena: uppnådda resultat 
och framtidsutsikter” (SEK(2007)1112),

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2008 om en strategi för de yttersta 
randområdena, uppnådda resultat och framtidsutsikter2,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 17 oktober 2008 ”De yttersta 
randområdena: en tillgång för Europa” (COM(2008)0642),

– med beaktande av kommissionens grönbok av den 22 april 2009 om reformen av den 
gemensamma fiskeripolitiken (COM(2009)0163),

– med beaktande av det bifogade samförståndsavtalet mellan de yttersta randområdena av 
den 14 oktober 2009 om de yttersta randområdena inför 2020,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 november 2009 om inslag i ett 
nytt partnerskap mellan EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT) 
(COM(2009)0623),

– med beaktande av sin resolution av den 25 februari 2010 om grönboken om reformen av 
den gemensamma fiskeripolitiken1,

                                               
1 EUT C 227 E, 21.9.2006, s. 512.
2 Antagna texter, P6_TA(2008)0210.
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 ”Europa 2020: En 
strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (COM(2010)2020),

– med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om sammanhållningspolitikens 
bidrag till att uppnå Lissabon- och EU 2020-målen2, 

– med beaktande av memorandumet mellan Spanien, Frankrike, Portugal och de yttersta 
randområdena av den 7 maj 2010 om en ny syn (vision) på den europeiska strategin för de 
yttersta randområdena, 

– med beaktande av slutsatserna från det 3022:a mötet i rådet (allmänna frågor) av den 
14 juni 20103,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 juni 2010 ”Europa, världens 
främsta resmål – en ny politisk ram för europeisk turism” (COM(2010)0352),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 augusti 2010 om en digital 
agenda för Europa (COM(2010)0245),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 15 september 2010 ”Unga på väg –  
Ett initiativ för att släppa fram potentialen hos ungdomar att uppnå smart och hållbar 
tillväxt för alla i Europeiska unionen” (COM(2010)0477),

– med beaktande av kommissionens första rapport till Europaparlamentet och rådet av den 
24 september 2010 om resultaten av Posei-reformen 2006 (COM (2010)0501),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förslag till förordning av den 
24 september 2010 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta 
randområden (COM(2010)0498),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 6 oktober 2010 
”Flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin – Innovationsunionen” (COM(2010)0546),

– med beaktande av sin resolution av den 14 december 2010 ”Goda styrelseformer för EU:s 
regionalpolitik: stödförfaranden och Europeiska kommissionens kontroll”4,

– med beaktande av sin resolution av den 21 oktober 2010 ”En integrerad havspolitik –
utvärdering av gjorda framsteg och nya utmaningar”5,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 oktober 2010 ”På väg mot en
inre marknadsakt – Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi: 
Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans” 
(COM(2010)0608),

                                                                                                                                                  
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0039.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0191.
3 Rådets dokument nr 11021/10.
4 Antagna texter, P7_TA(2010)0468.
5 Antagna texter, P7_TA(2010)0386.
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– med beaktande av kommissionens meddelande av den 24 januari 2011 ”En integrerad 
industripolitik för en globaliserad tid – Med konkurrenskraft och hållbar utveckling i 
centrum” (COM(2010)0614),

– med beaktande av sin resolution av den 14 december 2010 ”Att uppnå verklig territoriell, 
social och ekonomisk sammanhållning inom EU – en nödvändig förutsättning för global 
konkurrenskraft?”1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 november 2010 ”Slutsatserna i 
den femte rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning:  
sammanhållningspolitikens framtid” (COM(2010)0642),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 november 2010 ”En agenda för 
ny kompetens och arbetstillfällen: EU:s bidrag till full sysselsättning” (COM(2010)0682),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2010 ”Den europeiska 
plattformen mot fattigdom och social utestängning: en europeisk ram för social och 
territoriell sammanhållning” (COM(2010)0758),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 26 januari 2011 ”Ett resurseffektivt 
Europa – flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin” (COM(2011)0021),

– med beaktande av sin resolution av den 9 mars 2011 om en industripolitik för en 
globaliserad tid2,

– med beaktande av kommissionens vitbok ”Färdplan för ett gemensamt europeiskt 
transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem” 
(COM(2011)0144),

– med beaktande av sin resolution av den 23 juni 2011 om rapporten 2010 om 
genomförandet av sammanhållningspolitikens program 2007–20133,

– med beaktande av sin resolution av den 23 juni 2011 om lägesrapport om och framtida 
synergier för ökad effektivitet mellan Europeiska regionala utvecklingsfonden och andra 
strukturfonder4,

– med beaktande av sin resolution av den 12 maj 2011 ”Innovationsunionen: Ett nytt Europa 
i världen efter krisen”5,

– med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2011 ”Bortom BNP – Att mäta framsteg i 
en föränderlig värld”6,

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2010)0473.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0093.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0283.
4 Antagna texter, P7_TA(2011)0286.
5 Antagna texter, P7_TA(2011)0236.
6 Antagna texter, P7_TA(2011)0264.
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– med beaktande av sin resolution av den 12 maj 2011 ”Unga på väg: – en ram för att 
förbättra Europas utbildningssystem”1,

– med beaktande av sin resolution av den 5 maj 2010 EEn ny digital agenda för Europa: 
2015.eu”2,

– med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2011 ”Investering i framtiden: en ny 
flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”3,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 29 juni 2009 om en budget för 
Europa 2020 (COM(2011)0500 – Del 1 och 2),

– med beaktande av rådets förslag till förordning av den 29 juni 2011, som fastställer den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020 (COM(2011)0398),

– med beaktande av sin resolution av den 5 juli 2011 om den femte 
sammanhållningsrapporten och strategin för sammanhållningspolitiken efter 20134,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 juli 2011 om den gemensamma 
fiskeripolitiken (COM(2011)0417), 

– med beaktande av sin resolution av den 27 september 2011 ”Utnyttjandet av struktur- och 
sammanhållningsfonderna: lärdomar för EU:s framtida sammanhållningspolitik”5,

– med beaktande av sin resolution av den 27 september 2011 ”Europa, världens främsta 
resmål – en ny politisk ram för europeisk turism”6,

– med beaktande av sin resolution av den 26 oktober 2011 om agendan för ny kompetens 
och arbetstillfällen7,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förslag till förordning av den 
6 oktober 2011 om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som 
omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1083/2006 
(COM(2011)0615),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förslag till förordning av den 
6 oktober 2011 om särskilda bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2011)0230.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0133.
3 Antagna texter, P7_TA(2011)0266.
4 Antagna texter, P7_TA(2011)0316.
5 Antagna texter, P7_TA(2011)0403.
6 Antagna texter, P7_TA(2011)0407.
7 Antagna texter, P7_TA(2011)0466.
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och målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning 
(EG) nr 1080/2006 (COM(2011)0614),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förslag till förordning av den 
6 oktober 2011 om Sammanhållningsfonden och om upphävande av rådets förordning 
(EG) nr 1084/2006 (COM(2011)0612),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förslag till förordning av den 
6 oktober 2011 om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) 
nr 1081/2006 (COM(2011)0607),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förslag till förordning av den 
6 oktober 2011 om Europeiska unionens program för social förändring och social 
innovation (COM(2011)0609),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förslag till förordning av den 
6 oktober 2011 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (COM(2011)0611),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förslag till förordning av den 
6 oktober 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 angående en europeisk gruppering för territoriellt 
samarbete (EGTS) för att förtydliga, förenkla och förbättra bildandet och genomförandet 
av sådana grupperingar (COM(2011)0610),

– med beaktande av kommissionsledamoten Michel Barniers rapport ”Europas yttersta 
randområden och den inre marknaden: EU:s genomslagskraft i världen”, som 
presenterades den 12 oktober 2011 av Pedro Solbes Mira, 

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europeiska rådet av den 
18 oktober 2010 om kommissionens yttrande enligt artikel 355.6 i Europeiska unionens 
funktionssätt om den franska regeringens initiativ till ändring av Saint-Barthélemys 
ställning i förhållande till unionen (COM(2010)0559), och Europeiska rådets beslut 
2010/718/EU av den 29 oktober 2010 om ändring av ön Saint-Barthélemys ställning i 
förhållande till Europeiska unionen1,

– med beaktande av sin resolution av den 15 november 2011 om den europeiska plattformen 
mot fattigdom och social utestängning2,

– med beaktande av slutförklaringen vid den sjuttonde konferensen mellan ordförandena i 
EU:s yttersta randområden den 3 och 4 november 2011,

– med beaktande av kommissionens arbetsprogram 2012 av den 15 november 2011 om att 
skapa europeisk förnyelse (COM(2011)0777),

                                               
1 EUT L 325, 9.12.2010, s. 4.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0495.
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– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 av den 
30 november 2011 om inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen 
av en integrerad havspolitik1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 30 november 2011, ”Horisont 2020 
– ramprogrammet för forskning och innovation” (COM(2011)0808), Europaparlamentets 
och rådets förslag till förordning av den 30 november 2011 om inrättande av Horisont 
2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) (COM(2011)0809) 
samt Europaparlamentets och rådets förslag till förordning av den 30 november 2011 om 
reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och 
innovation (2014–2020) (COM(2011)0810),

– med beaktande av sin resolution av den 15 december 2011 om färdplanen för ett 
gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem2,

– med beaktande av yttersta randområdenas bidrag av den 15 januari 2010, vid det 
offentliga samrådet om kommissionens arbetsdokument – Samråd om framtidsstrategin 
”EU 2020” (COM(2009)0647),

– med beaktande av de yttersta randområdenas gemensamma bidrag av den 28 januari 2011 
om den femte rapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning,

– med beaktande av bidraget från regioner i EU:s yttersta randområden av den 
28 februari 2011: På väg mot en inre marknadsakt (COM(2010)0608, av den 
27 oktober 2010),

– med beaktande av dokumentet av den 6 juli 2010, riktat till Europeiska kommissionens 
ordförande, José Manuel Durão Barroso, från medlemmarna i de yttersta randområdena 
till Europaparlamentet, om sammanhållningspolitikens prioriteringar i dessa områden efter 
år 2013,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från 
budgetutskottet och utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A7-0000/2011), och 
av följande skäl: 

A. I fördraget föreskrivs en differentierad tillämpning av fördragen i de yttersta 
randområdena genom att dessa områden tillåts särbehandling och ett eget regelverk genom 
artikel 349 i EUF-fördraget, som fastställer dessa regioners särskilda status.

B. EU 2020-strategin har som mål att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla och måste på 
lämpligt sätt beakta de yttersta randområdenas särskilda ställning, inte minst det faktum 
att förutsättningarna för dessa regioner att uppnå målen i strategin är sämre än för andra 
regioner. De yttersta randområdena avser samarbeta vid genomförandet av de fem mål 

                                               
1 EUT L 321, 5.12.2011, s. 1.
2 Antagna texter, P7_TA(2011)0584.
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som ska uppnås senast 2020 inom områdena sysselsättning, innovation, utbildning, social 
integration, klimat och energi.

C. Sammanhållningspolitiken är av stor betydelse i dessa regioner för att minska olikheter, 
integrera regionerna på den inre marknaden och bekräfta dem i deras geografiska område, 
i likhet med arbetet med att uppfylla målen för EU 2020-strategin, där de europeiska 
strukturfonderna spelar en avgörande roll.

D. De yttersta randområdenas ekonomier står inför en stor utmaning som består i att 
omvandla deras begränsningar till utsikter och möjligheter till tillväxt, samtidigt som nya 
globala utmaningar, som globaliseringen, klimatförändringarna, energiförsörjningen, 
utvecklingen av förnybar energi och befolkningstrycket, ställer krav på en samordning av 
EU:s politik och strategier.

En differentierad och gemensam behandling av EU:s yttersta randområden

1. Europaparlamentet betonar att EU:s yttersta randområden, i enlighet med fördraget, har 
rätt till en differentierad och gemensam behandling som bör ta sig uttryck i största möjliga 
tillgång till stöd, oberoende av utvecklingsnivån. Parlamentet understryker också att dessa 
regioners särdrag bör beaktas och skyddas i tillräcklig utsträckning då de inte kan 
behandlas på samma sätt som andra EU-regioner.

2. Europaparlamentet kräver att andra beslutskriterier ska användas då beslut fattas om vilka 
yttersta randområden ska få stöd från strukturfonderna, eftersom kriteriet BNP ”per 
invånare” inte återspeglar deras specifika ställning och strider mot idén bakom de yttersta 
randområdenas status liksom mot själva fördraget. Parlamentet understryker följaktligen 
att medfinansieringsgraden för de yttersta randområdena bör uppgå till 85 % för samtliga 
stödinstrument till dessa regioner. Parlamentet begär att färdigställandet av medel från 
strukturfonderna till de yttersta randområdena ska förlängas i syfte att skapa ett bättre 
genomförande.

3. Europaparlamentet beklagar, inom ramen för de extra anslagen från Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf), minskningen av de belopp som anslagits till de yttersta 
randområdena enligt förslaget för finansieringsperioden 2014–2020, och begär att det 
ekonomiska arbetet med att genomföra EU 2020-strategin ska innebära tillgång till 
EU-stöd som åtminstone är snarlika stöden i den nuvarande budgetramen. Parlamentet 
föreslår att andra kriterier ska tillämpas för anslagsfördelningen i syfte att uppnå en mer 
rättvis fördelning mellan områdena, till exempel en fast delsumma som delas lika mellan 
dessa områden.

4. Europaparlamentet betonar behovet av att anpassa den europeiska skatte- och tullpolitiken 
i syfte att stärka konkurrenskraften hos de yttersta randområdenas ekonomier, samt vikten 
av frizoner i diversifieringen av den ekonomiska verksamheten och i skapandet av 
kvalificerade arbetstillfällen i de yttersta randområdena. 

5. Europaparlamentet begär att den särskilda behandlingen av de yttersta randområdena i 
fråga om statligt stöd ska fortsätta, och efterlyser en korrigering av diskrimineringen 
mellan de yttersta randområdena då en orättvis ökning i enlighet med dessa regioners BNP 
skapar en obalansfaktor för regionerna som helhet.
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En separat och särskild anpassning av EU-politiken i de yttersta randområdena

6. Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av de stödåtgärder inom jordbruket som 
vidtagits genom Posei-programmet (det särskilda programmet för vissa regioner beroende 
på dessa regioners avsides läge och ökaraktär) för att svara på konkurrensen från 
producenter som gynnas av lägre produktionskostnader. Parlamentet uppmanar till att 
undantag även fortsättningsvis ska tillåtas i de yttersta randområdena som en del av den 
gemensamma jordbrukspolitiken. 

7. Europaparlamentet understryker behovet av att upprätthålla förvaltningsåtgärder och 
skydd av marina resurser, vattenbruk, återinförande av möjligheten att bevilja stöd för 
förnyelse av flottan, och efterlyser en ökad ersättning för merkostnader inom 
Posei-programmet för fiskeri. 

8. Europaparlamentet betonar de yttersta randområdenas havsprägel och fiskets betydelse, 
med tanke på den exklusiva ekonomiska zon som dessa områden utgör, och vars 
möjligheter bör komma till uttryck genom konkreta åtgärder för en verklig havsekonomi, 
något som stödprogrammet inom EU:s integrerade havspolitik bör ta vederbörlig hänsyn 
till.

9. Europaparlamentet påminner om turistnäringens betydelse och uppmanar kommissionen 
att påskynda genomförandet av den europeiska handlingsplanen och att garantera en 
större samordning av befintliga budgetposter, med särskilt fokus på de yttersta 
randområdena.

10. Europaparlamentet betonar att de yttersta randområdena avser satsa på en forsknings- och 
innovationsstrategi och på tillväxt av sina företagsnät. Parlamentet kräver att teknisk 
infrastruktur och innovationscentra skapas, att projekt och partnerskap med enheter inom 
vetenskapliga och tekniska system utvecklas samt att utbyten av idéer och bästa praxis 
sker genom europeiska nätverk för stöd till innovation.

11. Europaparlamentet understryker att en gemensam europeisk transportpolitik ska bidra 
till tillväxt för alla i de yttersta randområdena och minska bristen på tillgänglighet i dessa 
regioner. Parlamentet uppmanar till skapandet av en särskild ram för stöd till transporter i 
de yttersta randområdena, och till skapande av logistikplattformer för genomförande 
av projekt som motorvägar till sjöss. Parlamentet belyser den potential som programmet 
Marco Polo har för de yttersta randområdena, och begär att kommissionen ska göra det 
mer flexibelt och förlänga det efter år 2013 samt att ”mekanismen för samtrafik 
i Europa” särskilt ska hänvisa till de yttersta randområdena.

12. Europaparlamentet påminner om att de yttersta randområdenas beroende av importerade 
fossila bränslen leder till höga merkostnader. Parlamentet föreslår därför att den förnybara 
energisektorn ska stärkas och ett särskilt program skapas inom energiområdet för att 
minska kostnaderna för långa avstånd, infrastruktur och tillhandahållna tjänster.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta ett särskilt 
program inom områdena energi, transport samt informations- och kommunikationsteknik 
som är snarlikt Posei-programmet, och som bör överensstämma med andra europeiska 
fonder inom dessa områden.
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En bättre styrning och starkare integration av de yttersta randområdena i EU och EU:s 
geografiska område 

14. Europaparlamentet efterlyser ett större deltagande av regionala myndigheter i de yttersta 
randområdena under utarbetandet och genomförandet av EU-program, som ett led i 
en styrning på olika nivåer och i partnerskap, samt för att göra dessa områden mer synliga 
inom EU:s institutioner.

15. Europaparlamentet uppmärksammar de yttersta randområdenas roll som EU:s gränser till 
resten av världen och uppmanar till ett perspektiv som erkänner grannskapet 
med tredjeländer och länder med kulturellt och historiskt gynnade förbindelser. 
Parlamentet framhåller svårigheterna kopplade till integration i de respektive geografiska 
zonerna, och påverkan av internationella handelsavtal samt effekterna av internationella 
inslag på viss EU-politik.

16. Europaparlamentet uppmanar till att fortsätta programmen för territoriellt samarbete i de 
yttersta randområdena och uppmanar till att öka programanslagen för att ge större 
utrymme åt gränsöverskridande samarbete och för att eliminera, med avseende på de 
yttersta randområdena, kriteriet om 150 kilometer i det gränsöverskridande samarbetet.

17. Europaparlamentet påminner om att andra områden i EU kan bestämma sig för att bli 
yttersta randområden genom att välja den status som passar dem bäst, och påpekar för 
nuvarande yttersta randområden vilken betydande roll de kan spela för att främja och 
stärka deras status.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen samt till medlemsstaterna.
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MOTIVERING

EU:s yttersta randområden är en grupp regioner som, på grund av sina speciella särdrag i 
fråga om fysiska och strukturella förutsättningar, som härrör från deras avlägsna 
belägenhet, ökaraktär och besvärliga terräng- och klimatförhållanden, utgör en specifik 
grupp av regioner, vilket erkänns i artikel 349 i EUF-fördraget1. 

I fördraget fastställs att dessa regioner har en särskild rättslig ställning, som gör det 
möjligt att göra undantag från fördragets bestämmelser och anpassa dem till de yttersta 
randområdena med anledning av deras särdrag och specifika villkor. Eftersom 
förutsättningarna och svårigheterna i dessa regioner är bestående och skiljer sig från andra 
EU-regioner kan EU:s bestämmelser och program inte tillämpas på samma sätt på hela 
EU:s territorium. Deras tillämpning måste följa ett territoriellt angreppssätt. 

Det är därför nödvändigt och lämpligt, vad gäller den framtida sammanhållningspolitiken 
i EU:s yttersta randområden, att analysera hur dessa EU-regioner kan uppnå målen i EU 
2020-strategin – en smart och hållbar tillväxt för alla – trots att de uppvisar bestående 
särdrag och begränsningar som framför allt kommer av deras avlägsna belägenhet och 
som berättigar att specifika åtgärder antas av Europeiska unionen. 

Cayenne-principerna från 1999 utgör den viktigaste grunden för EU:s åtgärder i 
förhållande till de yttersta randområdena, och enligt dessa principer – principerna om lika 
möjligheter, värdet av utvecklingsmöjligheter, en konsekvent EU-politik och partnerskap 
– måste EU:s insatser skapa de villkor som är nödvändiga för att förverkliga de yttersta 
randområdenas utvecklingsmöjligheter i fråga om ekonomisk tillväxt, främst med hjälp av 
specifika åtgärder.

I detta sammanhang innehåller memorandumet om en ny vision på den europeiska 
strategin för de yttersta randområdena, från maj 2010, angivelser om vilka riktlinjer som 
ska ligga till grund för EU:s insatser i framtiden avseende de yttersta randområdena. I 
memorandumet understryks behovet av att respektera balansen mellan möjligheter och 
begränsningar, mellan EU-politikens inre och yttre inslag, genom att främja territoriell 
sammanhållning, och mellan en anpassning av EU:s allmänna politik och antagandet 
av specifika åtgärder till förmån för de yttersta randområdena.

I sina slutsatser från det 3022:a mötet i rådet (allmänna frågor) av den 14 juni 2010, 
ombeds Europeiska kommissionen presentera ett dokument i detta ämne och i början av 
2012 publicera ett meddelande om en förnyad strategi för EU:s yttersta randområden. 
Detta dokument ska systematisera de viktigaste frågorna att beakta för att de yttersta 
randområdena ska lyckas uppnå målen i EU 2020-strategin.

Vad gäller de viktigaste prioriteringarna som sammanhållningspolitiken måste beakta i de 
yttersta randområdena i samband med EU 2020-strategin kräver föredraganden följande:

1. En differentierad och gemensam behandling av EU:s yttersta randområden som tar 
vederbörlig hänsyn till deras särdrag i EU:s politik, särskilt sammanhållningspolitiken, 

                                               
1 För närvarande utgörs Europeiska unionens yttersta randområden av Madeira, Azorerna, Kanarieöarna, 
Martinique, Guadeloupe, Réunion, Franska Guyana och Saint-Martin.



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

SV

som har störst inverkan på deras små ekonomier. Men denna differentiering innebär 
inte bara att ta fasta på att kompensera effekterna av deras avlägsna belägenhet, utan 
även inkludera en anpassad strategi med en utvecklingsmodell som kan dra fördel av 
deras tillgångar, för en större konkurrenskraft, ökad tillväxt och skapande av nya 
arbetstillfällen. 

2. En anpassning av tillämpningen av europeisk politik i EU:s yttersta randområden, 
eftersom det endast är med en särskild ram för EU-politiken som dessa regioner bättre 
kommer att kunna uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och bidra 
till att uppnå målen i EU 2020-strategin. Inom jordbruks- och fiskeripolitiken har
specifika åtgärder genom Posei-programmet haft stor framgång, vilket leder till 
överväganden om möjligheter att starta andra program av denna typ inom andra 
potentiella sektorer såsom energi och förnybara energikällor, transport 
och informations- och kommunikationsteknik (IKT). Områden som forskning och 
innovation, transport, telekommunikation, turism, tull- och skattepolitik, frizoner och 
handelspolitik förtjänar också särskild uppmärksamhet vad gäller tillämpningen av 
EU:s politik i de yttersta randområdena.

3. En stärkt integration av de yttersta randområdena i EU, vilket kräver effektivare 
styrning på flera nivåer, en territoriell integration för att områdena i högre grad ska 
kunna dra nytta av den inre marknaden och utveckla sin regionala integration inom 
ramen för en planerad grannskapspolitik. En starkare integration av de yttersta 
randområdena i deras geografiska områden, vilket kan åstadkommas genom att dessa 
regioner lyfts fram i internationell EU-politik, särskilt med tanke på deras förbindelser 
med tredjeländer och länder med kulturellt och historiskt gynnade förbindelser.

Genom att i nämnda prioriteringar sätta olika förslag i sitt sammanhang vill föredraganden 
bidra till att finna ett mer välavvägt svar på frågan om EU:s insatser vad gäller de 
utmaningar som EU:s yttersta randområden står inför inom ramen för målen för 
Europa 2020-strategin. Föredragaren belyser sammanhållningspolitikens roll och förutser 
att vissa frågor bör beaktas i förslaget till en ny EU-strategi avseende de yttersta 
randområdena, som Europaparlamentet kommer att ta ställning till. 


