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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Naar een sterker partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU
(2020/2120(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU),

– gezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de duurzame-
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), die op 25 september 2015 werden aangenomen 
door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties,

– gezien de overeenkomst die op 12 december 2015 in Parijs is gesloten tijdens de 
21e Conferentie van de partijen bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (COP21) (“Overeenkomst van Parijs”), en met name artikel 7, lid 2, 
en artikel 11, lid 2, waarin de lokale, subnationale en regionale dimensies van de 
klimaatverandering en van klimaatactie worden erkend,

– gezien de overeenkomst die op 15 april 2021 is gesloten tussen de Europese Unie en de 
Organisatie van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan,

– gezien het nieuw meerjarig financieel kader (MFK) van de Europese Unie voor de 
periode 2021-2027, dat in december 2020 is aangenomen door het Europees Parlement 
en de Raad,

– gezien de mededeling van de Commissie van 24 februari 2021 getiteld “Een 
klimaatveerkrachtig Europa tot stand brengen – de nieuwe EU-strategie voor aanpassing 
aan de klimaatverandering” (COM(2021)0082) en de bijbehorende beoordeling van de 
effecten en van de kwetsbaarheden van de ultraperifere gebieden van de Europese Unie,

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 mei 2020 getiteld “EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030 – De natuur terug in ons leven brengen” 
(COM(2020)0380),

– gezien het verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s en de Europese 
Investeringsbank van 23 maart 2020 betreffende de uitvoering van de mededeling van 
de Commissie over een nieuw en sterker strategisch partnerschap met de ultraperifere 
gebieden van de EU (COM(2020)0104),

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2019 over de Europese 
Green Deal (COM(2019)0640),

– gezien de mededeling van de Commissie van 24 oktober 2017 over een nieuw en sterker 
strategisch partnerschap met de ultraperifere gebieden van de EU (COM(2017)0623),

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 juni 2012 getiteld “De ultraperifere 
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regio’s van de Europese Unie: naar een samenwerkingsverband voor slimme, duurzame 
en inclusieve groei” (COM(2012) 0287),

– gezien de mededeling van de Commissie van 17 oktober 2008 getiteld “De ultraperifere 
regio’s: een troef voor Europa” (COM(2008)0642),

– gezien de mededeling van de Commissie van 12 september 2007 getiteld “De strategie 
voor de ultraperifere regio’s: verwezenlijkingen en toekomstperspectieven” 
(COM(2007)0507),

– gezien de mededeling van de Commissie van 26 mei 2004 getiteld “Een versterkt 
partnerschap voor de ultraperifere regio’s” (COM(2004)0343),

– gezien de conclusies van de Raad van 23 oktober 2020 over de EU-
biodiversiteitsstrategie voor 2030, 

– gezien de conclusies van de Raad van 19 november 2019 over de oceanen en zeeën, 

– gezien het advies van het Europees Comité van de Regio’s van 10 december 2020 over 
het verslag van de Commissie betreffende de uitvoering van de mededeling van de 
Commissie over een nieuw en sterker strategisch partnerschap met de ultraperifere 
gebieden van de EU (2021/C 37/10),

– gezien de verklaringen van de voorzitters van de ultraperifere gebieden en met name de 
verklaring die werd aangenomen tijdens de 25e Conferentie van voorzitters van de 
ultraperifere gebieden van de Europese Unie, die op 26 en 27 november 2020 
plaatsvond in Mayotte,

– gezien zijn resolutie van 17 april 2020 over gecoördineerde EU-maatregelen om de 
COVID-19-pandemie en de gevolgen ervan te bestrijden1,

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2020 over de Europese Green Deal2,

– gezien zijn resolutie van 28 november 2019 over de noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu3,

– gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over klimaatverandering – een Europese 
strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en 
klimaatneutrale economie in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs4,

– gezien zijn resolutie van 6 juli 2017 over de bevordering van cohesie en ontwikkeling in 
de ultraperifere gebieden van de EU: uitvoering van artikel 349 VWEU5,

– gezien zijn resolutie van 27 april 2017 over het beheer van de visserijvloten in de 

1 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0054.
2 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0005.
3 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0078.
4 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0217.
5 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0316.
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ultraperifere gebieden6,

– gezien zijn resolutie van 26 februari 2014 over de optimalisering van het potentieel van 
ultraperifere gebieden door middel van het scheppen van synergieën tussen de EU-
structuurfondsen en andere EU-programma’s7,

– gezien zijn resolutie van 18 april 2012 over de rol van het cohesiebeleid voor de 
ultraperifere regio’s van de Europese Unie in de context van “Europa 2020”8,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0000/2021),

A. overwegende dat er momenteel negen ultraperifere gebieden zijn, die behoren tot drie 
lidstaten (Spanje, Frankrijk en Portugal), verspreid liggen over twee oceanen (de 
Atlantische en de Indische Oceaan) en meer dan 4,8 miljoen inwoners tellen; 

B. overwegende dat het Parlement zich zorgen maakt over de langetermijngevolgen op 
sociaal, economisch, cultureel en milieugebied die de COVID-19-crisis en de brexit 
zullen hebben voor de ultraperifere gebieden, en van mening is dat deze crises de eis tot 
toepassing en naleving van artikel 349 VWEU, dat voorziet in een specifieke status 
voor de ultraperifere gebieden, op rechtmatige wijze kracht bijzetten;

De vooruitgang consolideren, de zwakke punten aanpakken en inzetten op de troeven 
om de ultraperifere gebieden centraal te stellen in het optreden van de EU

1. is ingenomen met het verslag van de Commissie van maart 2020 waarin voor het eerst 
de balans wordt opgemaakt van de uitvoering van het nieuw en sterker strategisch 
partnerschap met de ultraperifere gebieden, dat in oktober 2017 van start is gegaan, en 
met de inspanningen die zowel in de ultraperifere gebieden en de betrokken lidstaten, 
als in de Europese instellingen zijn geleverd voor de concrete uitvoering van het 
partnerschap; 

2. wijst op de talrijke verbeteringen voor de ultraperifere gebieden in het nieuwe 
MFK 2021-2027, zowel op het gebied van de begroting als van de wetgeving, door 
middel van specifieke voorzieningen in de structuurfondsen en de horizontale 
programma’s en is tevreden over de aanvullende maatregelen voor de ultraperifere 
gebieden in het kader van het Europese herstelplan “NextGenerationEU”;

3. stelt tot zijn tevredenheid vast dat verschillende fiscale uitzonderingen voor de 
ultraperifere gebieden (AIEM, heffing op over zee aangevoerde goederen enz.) worden 
verlengd tot 2027 en herinnert eraan dat het belangrijk is dat de maatregelen die op 
grond van artikel 349 VWEU voor de ultraperifere gebieden zijn getroffen, een 
permanent karakter krijgen, aangezien deze een dubbel doel dienen, namelijk de 
bescherming van de lokale productie en de bestrijding van de hoge kosten voor 
levensonderhoud;

6 Aangenomen teksten, P8_TA(2017)0195.
7 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0133.
8 Aangenomen teksten, P7_TA(2012)0125.
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4. moedigt zowel de diensten van de Commissie als de nationale en regionale autoriteiten 
aan om te komen tot een goed evenwicht tussen een legitieme en onontbeerlijke 
controle op het gebruik van de Europese middelen enerzijds, en de voor het optimale 
gebruik van deze middelen noodzakelijke vereenvoudiging en flexibilisering van de 
administratieve regels anderzijds, teneinde de lokale initiatieven te ondersteunen;

Een Europese reflex om systematisch rekening te houden met de ultraperifere gebieden

5. wil dat het voor de Europese instellingen een reflex wordt om bij het vaststellen van het 
Europees openbaar beleid steeds systematisch rekening te houden met de situatie en de 
uitdagingen van de ultraperifere gebieden;

6. verzoekt de Commissie om, overeenkomstig haar rol als “hoedster van de verdragen”, 
van de eenheid ultraperifere gebieden in DG REGIO de “hoedster van de goede 
toepassing van artikel 349 VWEU” te maken en om een volwaardig directoraat in te 
stellen dat rechtstreeks in contact staat met de aanspreekpunten voor de ultraperifere 
gebieden in de andere directoraten-generaal;

7. verzoekt de Raad een specifiek comité voor de ultraperifere gebieden in te stellen, naar 
het model van het SCL, dat erop zou moeten toezien dat er bij de verschillende 
Europese initiatieven en wetteksten rekening wordt gehouden met de prioriteiten en de 
situatie van de ultraperifere gebieden;

Betere communicatie en informatieverstrekking 

8. verzoekt met klem om de invoering van een nieuwe communicatiestrategie die met 
name op de jongeren is gericht en tot doel heeft hen te informeren over de door de Unie 
geboden kansen en hen bewust te maken van het dagelijkse nut van Europa; vraagt om 
in alle ultraperifere gebieden een bureau van de Commissie in te richten;

9. beveelt aan de verschillende platformen voor uitwisselingen tussen autoriteiten beter te 
gebruiken en stelt voor een “Erasmus” in het leven te roepen voor de autoriteiten die de 
Europese middelen beheren in de ultraperifere gebieden, zodat goede praktijken worden 
gedeeld en de cohesiefondsen optimaal worden benut;

De toekomst vormgeven

10. vraagt dat de ultraperifere gebieden ten volle worden betrokken bij de besprekingen in 
het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa, met name via de 
Conferentie van voorzitters van de ultraperifere gebieden, teneinde de conferentie te 
verrijken met de visie van de ultraperifere gebieden;

11. roept de Commissie op om mee te werken aan een nieuwe strategie voor de ultraperifere 
gebieden die gestoeld is op respect voor de specifieke eigenschappen, consolidering van 
de verworvenheden, optimalisering van de bestaande regelingen, innovatie en 
opwaardering van de ultraperifere gebieden als “oplossingsgebieden”;

Investeren in de strijd om meer werkgelegenheid, het territoriaal potentieel benutten en 
inzetten op de jeugd
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12. is er zich van bewust dat de ultraperifere gebieden de Unie kansen bieden in het licht 
van de sociaaleconomische en klimaatuitdagingen, maar dat deze dynamiek vereist dat 
de achterstanden als gevolg van de structurele handicaps sneller worden ingehaald;

13 roept de Commissie en de lidstaten op te investeren in de ultraperifere gebieden, van de 
bestrijding van armoede en werkloosheid een prioriteit te maken in het kader van 
Europese solidariteit en tegelijkertijd te investeren in de op innovatie en omschakeling 
gerichte werkterreinen van de toekomst;

14. wijst er nogmaals op dat in de ultraperifere gebieden de kracht van de jeugd een grote, 
vaak onderbenutte troef is die een prioritaire as zou moeten zijn voor de ontwikkeling 
van concrete oplossingen, waarbij massaal Europese middelen worden uitgetrokken 
voor onderwijs, opleiding en begeleiding van jongeren;

15. benadrukt dat lokale initiatieven moeten worden gestimuleerd door de begeleiding van 
zeer kleine, kleine en middelgrote ondernemingen, alsook de toeristische, ambachtelijke 
en digitale sector en de bouwsector; 

Een duurzame groei bevorderen, een groene en blauwe economie ontplooien en nieuwe 
beroepen creëren

Landbouw- en visserijbeleid en groene en blauwe economie

16. vraagt om een versterking van de specifieke regelingen die in het kader van het GLB, 
via het Posei, en in het kader van het EFMZVA worden uitgevoerd, om de beoogde 
voedselautonomie te verwezenlijken en om de ultraperifere gebieden te begeleiden bij 
hun groene en blauwe groei; 

17. wijst er nogmaals op dat beroepen die verband houden met de landbouw, de veeteelt, de 
visserij of het milieu, aantrekkelijker moeten worden gemaakt in de ultraperifere 
gebieden, omdat deze een structurele rol vervullen op economisch, sociaal en 
milieugebied;

Milieu, biodiversiteit, klimaat en energie

18. is tevreden dat de Green Deal rekening houdt met het uitzonderlijke potentieel van de 
ultraperifere gebieden;

19. moedigt de opkomst aan van nieuwe milieugerelateerde beroepen, alsook de 
ondersteuning van actoren op het terrein die zich inzetten voor de bescherming van de 
biodiversiteit, met name de verenigingen;

20. vraagt dat het nieuwe, in de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 voorziene 
kenniscentrum voor biodiversiteit meer aandacht schenkt aan de gegevens van alle 
Europese overzeese entiteiten en inzet op de ontwikkeling van een overzeese 
component van het Europees plan voor natuurherstel;

21. bevestigt nogmaals dat het de bedoeling is dat de ultraperifere gebieden zelfvoorzienend 
worden op energiegebied en spreekt zijn volledige steun uit voor de doelstelling van 
100 % hernieuwbare energie in de ultraperifere gebieden, overeenkomstig de Europese 
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verbintenis om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn;

Integratie en opwaardering van de circulaire economie 

22. eist dat de ultraperifere gebieden degelijk worden begeleid, teneinde een nieuw 
duurzaam economisch model te stimuleren door middel van structurele initiatieven voor 
de ontwikkeling van de circulaire economie;

Zich aanpassen aan de uitdagingen en kansen in een gemondialiseerde wereld 

23. vraagt dat er macroregionale strategieën voor de ultraperifere gebieden worden 
uitgewerkt;

Een rechtvaardig en passend mededingingsbeleid 

24. benadrukt dat de economieën van de ultraperifere gebieden moeten worden beschermd 
tegen agressieve handelspraktijken, zoals dumpingmarkten en misbruik van 
monopolieposities;

25. vraagt om de invoering van een specifiek statuut voor de ondernemingen in de 
ultraperifere gebieden om zo hun concurrentievermogen te verhogen, met name in hun 
regio;

Connectiviteit: vervoer en digitale voorzieningen

26. is van mening dat er in het systeem voor de handel in CO2-rechten 
uitzonderingsmaatregelen voor de ultraperifere gebieden moeten worden voorzien, voor 
zowel het zee- als het luchtvervoer, waarbij een zekere territoriale continuïteit moet 
worden gewaarborgd;

27. benadrukt dat het in dit tijdperk van mondialisering en in een sterk gedigitaliseerde 
wereld absoluut noodzakelijk is de digitale connectiviteit van de ultraperifere gebieden 
te garanderen, aangezien dit een belangrijk instrument is voor economische 
ontwikkeling en gelijke kansen;

Handelsbeleid

28. verzoekt de Commissie erop toe te zien dat de ultraperifere gebieden ten volle kunnen 
profiteren van de internationale overeenkomsten (EPO’s, vrijhandelsovereenkomsten 
enz.) tussen de Unie en derde landen; roept op aandacht te besteden aan de mogelijke 
gevolgen van deze overeenkomsten en beveelt aan om in het handelsbeleid 
doeltreffende maatregelen te nemen, met name door middel van vrijwaringsclausules en 
een specifieke controle door de Europese verantwoordelijke voor de handhaving van de 
handelsregels (Chief Trade Enforcement Officer), om te voorkomen dat het 
“gelijkwaardigheidsbeginsel” leidt tot discriminatie van de ultraperifere gebieden;

Regionale samenwerking en culturele ontwikkeling

29. zet aan tot de uitrol van het nieuwe onderdeel samenwerking met de ultraperifere 
gebieden in het kader van het nieuwe Interreg-programma;
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30. herinnert eraan dat cultuur een pijler is van persoonlijke ontwikkeling en wederzijdse 
verrijking; is van mening dat uitwisselingen op het gebied van cultuur en onderwijs 
beter moeten worden gesteund en dat de aandacht daarbij in de eerste plaats naar de 
jeugd moet gaan;

Migratiebeleid

31. onderstreept dat de ultraperifere gebieden zwaar worden getroffen door de instroom van 
migranten uit hun buurlanden; waarschuwt voor de invloed die het beheer van de 
migratiestromen heeft op het lokaal openbaar beleid en vraagt dat er in het nieuwe 
migratie- en asielpact rekening wordt gehouden met de reële uitdagingen waarmee de 
ultraperifere gebieden in dit verband te kampen hebben;

32. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, 
de lidstaten en de Conferentie van voorzitters van de ultraperifere gebieden.
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TOELICHTING

Overal, op alle oceanen en continenten, leidt de gezondheidscrisis tot noodsituaties. Deze 
crisis vergt een bewustwording en maakt dat het Europees openbaar beleid meer dan ooit 
doeltreffend moet zijn.

Of men nu gelooft in een “wereld na corona” of niet, de overheid moet haar 
verantwoordelijkheid nemen en burgers eisen met recht en reden oplossingen om de 
uitdagingen op menselijk, maatschappelijk, economisch en milieugebied het hoofd te kunnen 
bieden.

De ultraperifere gebieden bevinden zich net als andere regio’s en ongetwijfeld nog veel 
meer in de frontlinie en worden geconfronteerd met zeer grote uitdagingen op economisch, 
sociaal, cultureel en klimaatgebied.

Artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) is het 
instrument voor de ontwikkeling en wederopbouw van de ultraperifere gebieden. Het is dan 
ook absoluut noodzakelijk dat dit artikel wordt geconsolideerd, systematisch wordt 
nageleefd en volledig wordt geïntegreerd in al het Europees openbaar beleid.

De crisis heeft nog maar eens aangetoond hoe veerkrachtig de vrouwen en mannen zijn die 
leven in deze gebieden die geografisch gezien ver van het Europese continent liggen, maar 
heeft ook duidelijk gemaakt dat er nog een lange weg moet worden afgelegd om de 
structurele achterstand en de ongelijkheid op het vlak van ontwikkeling weg te werken en 
om de armoede te bestrijden.

Op het hoogtepunt van de crisis, toen de hele wereld in shock was en er door de algemene 
lockdown geen lucht- en zeevaartverbindingen meer waren, leidden de zware tol van hun 
insulariteit en de beperkingen als gevolg van hun afgelegen ligging in de ultraperifere 
gebieden onmiddellijk tot de volgende vraag die al snel omsloeg in een eis:
“Op wie kunnen wij, Europeanen die leven op een eiland in de Atlantische Oceaan, in het 
Amazonegebied of in de Indische Oceaan, op 10 000 km van Straatsburg en Brussel, echt 
rekenen?”
In de eerste plaats op ieder van onszelf. Op onze eigen natuurlijke hulpbronnen, onze lokale 
competenties en de veerkracht die we van onze voorouders hebben geërfd. Het is gebleken 
dat de cruciale sectoren landbouw, visserij en lokale productie onmisbaar zijn en dus 
absoluut Europese steun moeten krijgen om de verdere ontwikkeling en ecologische 
transitie ervan mogelijk te maken.

In respons op de noodsituatie heeft de Europese Unie op haar beurt snel gereageerd ter 
ondersteuning van de gebieden, waarbij zij in haar werking de nodige flexibiliteit aan de 
dag heeft gelegd, met name door in het kader van het cohesiebeleid innovatieve regelingen uit 
te werken, zoals CRII en CRII+.

Met het oog op een efficiënte wederopbouw van de ultraperifere gebieden na de COVID-19-
crisis en na de brexit moeten er lessen worden getrokken uit de manier waarop de crisis is 
aangepakt, en moeten alle verwezenlijkingen op het gebied van innovaties in de strategische 
richtsnoeren, het fundamentele nut van de Europese structuurfondsen en 



PR\1227094NL.docx 11/12 PE689.837v01-00

NL

administratieve vereenvoudiging worden geconsolideerd en geïntegreerd in een sterker 
partnerschap tussen Europa en de ultraperifere gebieden.
Europa heeft meermaals bevestigd dat het “niemand aan zijn lot wil overlaten”. Het hele 
proces moet derhalve gestoeld zijn op gedeeld respect, de ontwikkeling van innovaties en 
nieuwe vormen van solidariteit en moet de ultraperifere gebieden omvatten. Bovendien 
kan het proces pas slagen als woorden worden omgezet in daden ter ondersteuning van een 
nieuw ontwikkelingsmodel dat het menselijk potentieel en de natuurlijke hulpbronnen 
beschermt; dat respect heeft voor de territoriale expertise en de culturele rijkdommen; dat 
lokale initiatieven aanmoedigt; dat sterk investeert in de opleiding van jongeren en dat een 
noodzakelijke regionale strategie behelst. 

Europa moet niet alleen inzetten op de versterking van de pijler voor het in aanmerking 
nemen van specifieke eigenschappen en voor de noodzakelijke begeleiding bij het 
aanpakken van structurele uitdagingen, maar moet ook durf en lokale creativiteit 
stimuleren en ervoor zorgen dat economie en ecologie hand in hand kunnen gaan in de 
ultraperifere gebieden. De ultraperifere gebieden hebben daar dringend behoefte aan, 
aangezien zij kwetsbaar zijn op sociaal, economisch en klimaatgebied en een oplossing 
moeten vinden voor het probleem van de werkgelegenheid zonder hun uitzonderlijke 
biodiversiteit in gevaar te brengen.

Europa is nu bezig met de concrete invulling van de Green Deal, maar moet ook een Blue 
Deal uitwerken om het potentieel van de zeevaart en de oceanen in zijn gebieden te 
beschermen, ontwikkelen en benutten. 

De ultraperifere gebieden bevinden zich bovendien in het voorste gelid van Europa voor de 
Afrikaans-Atlantische kust en de kusten van de Indische Oceaan. Ze hebben een belangrijke 
geostrategische positie en moeten dus de mogelijkheid hebben een regionale strategie te 
ontwikkelen voor partnerschappen en uitwisselingen met hun buren in de regio. De 
Europese Unie moet op haar beurt erop toezien dat zij geen obstakels opwerpt voor de 
evenwichtige regionale relaties van de ultraperifere gebieden door economische 
partnerschapsovereenkomsten of vrijhandelsovereenkomsten met derde landen te sluiten 
waarin de belangen van de ultraperifere gebieden niet worden beschermd.

Dit verslag heeft tot doel de ultraperifere gebieden niet in de marge van, maar centraal in 
het openbare optreden van Europa te plaatsen. 

Europa en de ultraperifere gebieden beschikken over de middelen om samen een 
partnerschap tot stand te brengen waarbij alle partijen winnen.  

Op Réunion spoort het creoolse spreekwoord “pa kabab’ lé mor san eséyé” (“niet kunnen” is 
sterven zonder te proberen) aan tot durf. Natuurlijk moeten de ultraperifere gebieden en 
Europa vandaag trachten de bestaande hefbomen zo goed mogelijk te benutten, maar 
tegelijkertijd moeten we vooral samen een nieuw pad voor ontwikkeling bewandelen door 
vorm te geven aan een daadkrachtig politiek optreden, waarbij ieders specifieke 
eigenschappen worden gerespecteerd; waarbij innovatie, met name met het oog op meer 
werkgelegenheid, op strategische wijze wordt gestimuleerd; waarbij de gebieden mee de 
oplossing vormen voor de klimaatverandering; en waarbij de biodiversiteit wordt 
beschermd en de culturele rijkdom wordt benut.
De burgers eisen dat van ons. 
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Onze legitimiteit berust op hen. 
Zij geven vorm aan onze ambitie, acties en eisen.


