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Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
(EUF-fördraget),

– med beaktande av Agenda 2030 för hållbar utveckling och målen för hållbar utveckling, 
som antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015,

– med beaktande av det avtal som antogs den 12 december 2015 i Paris vid den 21:a 
partskonferensen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar 
(COP21) (Parisavtalet), särskilt artiklarna 7.2 och 11.2, där klimatförändringarnas och 
klimatåtgärdernas lokala, subnationella och regionala dimensioner uppmärksammas,

– med beaktande av den särskilda rapporten om global uppvärmning på 1,5 °C, den femte 
utvärderingsrapporten och den sammanfattande rapporten från den mellanstatliga 
panelen för klimatförändringar (IPCC) samt IPCC:s särskilda rapporter om 
klimatförändringarna och marken respektive om havet och kryosfären i en 
klimatförändringskontext,

– med beaktande av avtalet av den 15 april 2021 mellan Europeiska unionen och 
Organisationen för Afrika, Västindien och Stillahavsområdet,

– med beaktande av Europeiska unionens nya fleråriga budgetram för perioden 2021–
2027, som godkändes av Europaparlamentet och rådet i december 2020,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 24 februari 2021 Att bygga upp 
ett klimatresilient Europa - den nya EU-strategin för klimatanpassning 
(COM(2021)0082) och tillhörande analys av konsekvenserna och sårbarheten i EU:s 
yttersta randområden,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 maj 2020 EU:s strategi för 
biologisk mångfald för 2030 – Ge naturen större plats i våra liv (COM(2020)0380),

– med beaktande av rapporten av den 23 mars 2020 från kommissionen till 
Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och 



Europeiska investeringsbanken om genomförandet av kommissionens meddelande om 
ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden 
(COM(2020)0104),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 11 december 2019 Den 
europeiska gröna given (COM(2019)0640),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 24 oktober 2017 Ett starkare och 
förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden (COM(2017)0623),

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 20 juni 2012 Europeiska 
unionens yttersta randområden: smart och hållbar tillväxt för alla genom samarbete 
(COM(2012)0287), 

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

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 12 september 2007 En strategi 
för de yttersta randområdena: uppnådda resultat och framtidsutsikter 
(COM(2007)0507),

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

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 5 mars 2020 En jämlikhetsunion: 
jämställdhetsstrategi för 2020–2025 (COM(2020)0152),

– med beaktande av rådets slutsatser av den 23 oktober 2020 om EU:s strategi för 
biologisk mångfald för 2030, 

– med beaktande av FN:s konvention för biologisk mångfald,

– med beaktande av rådets slutsatser av den 19 november 2019 om oceaner och hav, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 10 december 2020 om 
kommissionens rapport om genomförandet av det förnyade strategiska partnerskapet 
med EU:s yttersta randområden (2021/C 37/10),

– med beaktande av förklaringarna från regionpresidenterna i de yttersta randområdena, 
särskilt den förklaring som antogs vid deras XXV:e konferens, som hölls på Mayotte 
den 26–27 november 2020,

– med beaktande av den gemensamma förklaringen från konferensen för 
regionpresidenterna i de yttersta randområdena (CPOR) efter deras möte den 3 maj 
2021,

– med beaktande av sin resolution av den 17 april 2020 om en samordnad EU-insats mot 
covid-19-pandemin och dess konsekvenser1,

– med beaktande av sin resolution av den 15 januari 2020 om den europeiska gröna 
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given1,

– med beaktande av sin resolution av den 13 juni 2018 om sammanhållningspolitiken och 
den cirkulära ekonomin,

– med beaktande av sin resolution av den 28 november 2019 om klimat- och 
miljönödläget2,

– med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om klimatförändringar – en 
europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och 
klimatneutral ekonomi i överensstämmelse med Parisavtalet om klimatförändringar3,

– med beaktande av Europaparlamentets studie från 2021 om sammanhållningspolitiken 
och klimatförändringen,

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2017 om främjande av sammanhållning 
och utveckling i EU:s yttersta randområden: tillämpning av artikel 349 i EUF-
fördraget4,

– med beaktande av sin resolution av den 27 april 2017 om förvaltningen av fiskeflottor i 
de yttersta randområdena5,

– med beaktande av sin resolution av den 26 februari 2014 om att optimera de yttersta 
randområdenas potential genom att skapa synergieffekter mellan EU:s strukturfonder 
och andra EU-program6,

– med beaktande av sin resolution av den 18 april 2012 om sammanhållningspolitikens 
roll i Europeiska unionens yttersta randområden i samband med Europa 2020-strategin7,

– med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A9-0241/2021), 
och av följande skäl:

A. Den europeiska gröna given, principen om att inte orsaka betydande skada, målen för 
hållbar utveckling och Parisavtalet är av mycket stor betydelse.

B. Principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter är mycket viktiga, inbegripet 
dess bidrag till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män och främja 
jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

C. De yttersta randområdena är knutna till tre medlemsstater och är för närvarande nio till 
antalet: Franska Guyana, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte, Martinique och Saint-
Martin (Frankrike), Azorerna och Madeira (Portugal) samt Kanarieöarna (Spanien). De 
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ligger i eller vid två olika världshav, Atlanten och Indiska oceanen, och har sammanlagt 
över 4,8 miljoner invånare.

D. 80 % av Europas biologiska mångfald finns i de yttersta randområdena och de 
utomeuropeiska länderna och territorierna (ULT). Dessa territorier har ett strategiskt 
värde när det gäller den geopolitiska aspekten på bevarandet av den globala biologiska 
mångfalden.

E. De yttersta randområdena ökar EU:s maritima dimension genom världens största 
havsområde, med en exklusiv ekonomisk zon (EEZ) på över 25 miljoner km2 och stora 
ekonomiska möjligheter.

F. De yttersta randområdena är mer utsatta för havsföroreningar än alla andra regioner på 
den europeiska kontinenten eftersom de är öar, vilket har återverkningar på deras 
utveckling när det gäller miljö och ekonomi.

G. Andelen ungdomar mellan 18 och 24 år som slutar skolan i förtid överstiger tyvärr 
20 procent i de yttersta randområdena, vilket är betydligt högre än EU-genomsnittet på 
10 %1.

H. De yttersta randområdena har en exceptionell kulturell rikedom som bidrar till Europas 
lyskraft och stärker dess ”mjuka makt” i världen. I sitt meddelande från 2017 fastställde 
kommissionen att kultur är en viktig aspekt och en differentieringsfaktor i de yttersta 
randområdena.

I. Den pågående covid-19-krisen har på ett oroväckande sätt framhävt de redan sårbara 
ekonomierna i de yttersta randområdena. Denna kris, tillsammans med brexitkrisen, 
kommer att ha långsiktiga sociala, ekonomiska, miljömässiga, territoriella och kulturella 
konsekvenser.

J. Hälsokrisen har också ytterligare fragiliserat de regionala hälso- och sjukvårdstjänsterna 
i de yttersta randområdena, där man har vidtagit relativt strikta åtgärder för att bekämpa 
pandemin i dessa regioner.

K. Det finns risk för att flera sektorer i den blå ekonomin, främst kust- och havsturism, 
skadas av den nuvarande pandemikrisen.

AVDELNING 1: Konsolidera framstegen, åtgärda bristerna och satsa på trumfkorten 
för att sätta de yttersta randområdena i centrum för EU:s åtgärder

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens rapport från mars 2020 med en första 
analys av genomförandet av det förstärkta och förnyade strategiska partnerskapet med 
de yttersta randområdena, som inleddes i oktober 2017, och de ansträngningar som 
gjorts i de yttersta randområdena och de berörda medlemsstaterna, liksom i EU-
institutionerna, för att omsätta det i praktiken. Parlamentet begär att dessa framsteg 
konsolideras i den nya EU-strategin för dessa områden.

2. Europaparlamentet understryker de många framsteg som gjorts för de yttersta 
randområdena i samband med den nya fleråriga budgetramen för 2021–2027, på både 
budget- och lagstiftningsnivå, genom särskilda justeringar av strukturfonderna och de 
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horisontella programmen, och välkomnar de ytterligare åtgärderna för de yttersta 
randområdena i den europeiska återhämtningsplanen Next Generation EU. Parlamentet 
insisterar på att artikel 349 i EUF-fördraget måste läsas i ljuset av artikel 7 för att vid 
genomförandet av EU-lagstiftningen möjliggöra en differentierad strategi för de yttersta 
randområdena som tar full hänsyn till deras särdrag och strukturella nackdelar, i 
enlighet med domstolens dom av den 15 december 2015.

3. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att flera skatteundantag för de yttersta 
randområdena (AIEM-skatten för Kanarieöarna, sjötullen, sänkta skattesatser på likör, 
rom och brännvin från Azorerna och Madeira samt på traditionell rom från de 
utomeuropeiska departementen (DOM)) förlängs och bibehålls fram till 2027. 
Parlamentet påminner om vikten av att permanenta de åtgärder som grundar sig på 
artikel 349 i EUF-fördraget för de yttersta randområdena, som har det dubbla syftet att 
både skydda den lokala produktionen och bekämpa de höga levnadskostnaderna, och 
samtidigt hålla invånarna i de yttersta randområdena välinformerade om genomförandet 
av dessa åtgärder.

4. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen, men också de nationella och regionala 
myndigheterna, att hitta en balans mellan den berättigade och nödvändiga kontrollen av 
användningen av EU-medel, å ena sidan, och den administrativa förenkling och 
flexibilitet som krävs för att modernisera och optimera denna användning, å andra 
sidan, i syfte att stimulera lokala initiativ.

A. En systematisk ”randområdesreflex”

5. Europaparlamentet efterlyser systematisk tillämpning av en ”randområdesreflex” inom 
EU-institutionerna för att i all offentlig EU-politik ta övergripande och integrerad 
hänsyn till villkoren och utmaningarna i de yttersta randområdena.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i enlighet med sin roll som ”fördragens 
väktare”, göra enheten för de yttersta randområdena inom GD REGIO till ”väktare av 
den korrekta tillämpningen av artikel 349 i EUF-fördraget” och att överväga att inrätta 
ett fullfjädrat direktorat som samarbetar direkt med specifika kontaktpersoner för 
randområdesfrågor i de andra generaldirektoraten.

7. Europaparlamentet uppmanar rådet att inrätta en särskild kommitté för de yttersta 
randområdena, enligt modellen med den särskilda jordbrukskommittén, i syfte att se till 
att de yttersta randområdenas prioriteringar och förutsättningar integreras i de olika 
europeiska initiativen och lagstiftningsförslagen.

8. Europaparlamentet anser att en ständig föredragande för de yttersta randområdena bör 
utses för att stärka Europaparlamentets övervakning av att artikel 349 i EUF-fördraget 
tillämpas korrekt i EU:s offentliga politik.

B. Bättre kommunikation och information

9. Europaparlamentet efterlyser en verklig kommunikationsstrategi som särskilt riktar sig 
till ungdomar och ger dem information om de möjligheter som EU erbjuder och gör 
dem medvetna om nyttan av EU i vardagen. Parlamentet anser att kommissionen bör ha 
ett representationskontor i vart och ett av de yttersta randområdena, med hänsyn tagen 
till att flera av dessa regioner är öar, att deras territorier är många till antalet och att de 



ligger långt ifrån varandra.

10. Europaparlamentet rekommenderar bättre användning av de olika plattformarna för 
utbyte mellan förvaltningarna, såsom programmet TAIEX-REGIO PEER 2 PEER för 
Sammanhållningsfonden, TAIEX-EIR PEER 2 PEER för miljöfrågor eller plattformen 
för europeiska aktörer inom den cirkulära ekonomin.

11. Europaparlamentet föreslår att man inrättar ett Erasmus-program för de myndigheter 
som förvaltar EU-medel i de yttersta randområdena, i syfte att säkerställa utbyte av 
bästa praxis och exempel och därmed optimera användningen av 
sammanhållningsfonderna.

12. Europaparlamentet betonar vikten av webbplatsen för statistik om de yttersta 
randområdena (Eurostat)1, som tagits fram i samarbete med statistiktjänsterna i 
Portugal, Spanien och Frankrike samt de yttersta randområdena. Parlamentet beklagar 
att det saknas uttömmande uppgifter om Saint-Martin, vilket förhindrar heltäckande och 
jämförande analyser av alla de yttersta randområdena. Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen, och särskilt Eurostat, att samla in tillförlitliga, aggregerade och aktuella 
uppgifter från de yttersta randområdena, så att det blir möjligt att göra sektorsanalyser 
och bedöma effekterna av genomförandet av EU:s politik i de yttersta randområdena.

C. Bygga framtiden

13. Europaparlamentet begär att de yttersta randområdena ska integreras bättre i 
diskussionerna i konferensen om Europas framtid, särskilt via konferensen för 
regionpresidenterna i de yttersta randområdena, så att framtidskonferensen kan 
kompletteras med de yttersta randområdenas perspektiv och så att man kan säkerställa 
att EU-fördragets artikel 349 verkligen får genomslag i EU:s framtida program och 
politik.

14. Europaparlamentet betonar att medborgardialogerna är grundläggande för att skapa 
närhet och förbindelser mellan de yttersta randområdena och EU:s institutioner. 
Parlamentet uppmanar mot denna bakgrund kommissionen att intensifiera dialogerna, i 
synnerhet i de yttersta randområdena.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vara med och utarbeta en ny strategi för 
de yttersta randområdena som beaktar de lokala förutsättningarna och behoven, 
återspeglar Europaparlamentets rekommendationer och baseras dels på respekt för 
särdragen, konsolidering av framstegen och optimering av befintliga lösningar, dels på 
innovation och uppvärdering av de yttersta randområdena som ”lösningsinriktade 
territorier”.

16. Europaparlamentet rekommenderar framtagande av en verklig handlingsplan för detta 
nya strategiska partnerskap, som samlar de huvudsakliga berörda parterna, inbegripet 
nationella, regionala och lokala beslutsfattare, ekonomiska och sociala aktörer, det 
civila samhället, den akademiska världen och icke-statliga organisationer.

17. Europaparlamentet begär att denna nya strategi och dess handlingsplan ska genomföras 
så snart som möjligt för att hjälpa de yttersta randområdena att återhämta sig 
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ekonomiskt och socialt.

AVDELNING 2: Investera för anständiga jobb, stärka solidariteten och prioritera 
ungdomar

18. Europaparlamentet inser att de yttersta randområden erbjuder möjligheter för unionen 
att inrätta pilotprojekt för att möta socioekonomiska och klimatmässiga utmaningar, 
men påpekar att detta kräver att man påskyndar arbetet med att åtgärda den 
eftersläpning som beror på strukturella nackdelar och att man stärker och fredar de 
verktyg som används för att kompensera dessa strukturella nackdelar som beror på 
områdenas avsides läge och ökaraktär. Detta är nödvändigt för att de yttersta 
randområdena ska kunna integreras fullt ut och på rättvisa villkor i det europeiska 
området.

A. Stärka solidariteten

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och de yttersta 
randområdena att göra kampen mot fattigdom, arbetslöshet och socialt utanförskap – 
inbegripet personer med funktionsnedsättningar – till en prioritet i den europeiska 
solidariteten, samtidigt som man investerar i utbildning och i framtidsprojekt för 
innovation, inbegripet social sådan, omställning och diversifiering.

20. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitiken bör ägna större uppmärksamhet 
åt kvinnor som lever i de yttersta randområdena och främja jämställdhet och konkret 
genomförande av EU:s jämställdhetsstrategi i de yttersta randområdena.

21. Europaparlamentet betonar att den sociala och solidariska ekonomin i de yttersta 
randområdena spelar en viktig roll som partner till de regionala och lokala 
myndigheterna i arbetet för att övervinna de svårigheter som beror på områdenas 
avlägsna belägenhet, fattigdom och socialt utanförskap och i insatserna för att skapa 
jobb och ta till vara initiativ i dessa regioner, i linje med de olika europeiska 
strategierna. Parlamentet anser att dessa omständigheter bör erkännas på EU-nivå så att 
denna ideella sektor får direkt tillgång till EU-stöd.

B. Skydda hälsan

22. Europaparlamentet betonar att de särskilda omständigheterna i de yttersta randområdena 
gör dem mer sårbara för globala händelser, som covid-19-pandemin. Parlamentet kräver 
därför att man tar lärdom av denna kris och tar hänsyn till de yttersta randområdenas 
särskilda omständigheter i samband med händelser av detta slag i framtiden.

23. Europaparlamentet föreslår att ett särskilt forskningscentrum inrättas som är inriktat på 
tropiska infektionssjukdomar och sjukdomstillstånd som är särskilt utbredda i de 
yttersta randområdena, såsom diabetes, fetma och vissa cancersjukdomar, och att 
tillräckliga medel avsätts för att hälso- och sjukvården i de yttersta randområdena ska 
kunna komma ikapp.

24. Europaparlamentet föreslår att ett pilotprojekt inrättas, med den förberedande åtgärden 
Best som förebild, för att stödja arbetet med medicinalväxter i de yttersta 
randområdena.

C. De unga: en prioritet för åtgärder och resultat



25. Europaparlamentet upprepar att de yttersta randområdena har en ung befolkning, vilket 
är en stor styrka och en tillgång som ofta inte värderas tillräckligt högt. Detta bör stå i 
centrum för konkreta lösningar med kraftfull mobilisering av EU-medel för utbildning, 
stöd, bostäder och anständigt kvalitetsarbete till ungdomar.

26. Europaparlamentet betonar i detta avseende behovet av att prioritera investeringar på 
alla utbildningsnivåer, inklusive livslångt lärande, i de yttersta randområdena som ett 
sätt att förhindra att elever slutar skolan i förtid. Parlamentet uppmanar eftertryckligen 
kommissionen att betrakta utbildning som ett ”prioriterat mål” i utvecklingen av de 
yttersta randområdena, genom att hjälpa regionala och lokala myndigheter att utforma 
en offentlig politik som stimulerar ungdomarna och erbjuder dem nya attraktiva 
alternativ för utbildning, fortbildning, kompetensutveckling och omskolning , på lokal 
och regional nivå, inbegripet digitala färdigheter, genom antingen fysisk undervisning 
eller distansundervisning, så att de kan skaffa sig erkända kompetenser.

27. Europaparlamentet uppmuntrar användningen av EU-medel för att skapa dels 
”kompetenscentrum” i och runt de yttersta randområdena genom att främja kopplingar 
mellan skolor, universitet och utbildningscentrum i dessa områden, dels 
forskningscentrum för att studera och bättre förstå ekosystemen och den biologiska 
mångfalden i de yttersta randområdena.

28. När det gäller ungdomsarbetslösheten i de yttersta randområdena framhåller 
Europaparlamentet behovet av specifika arrangemang, bland annat genom 
sysselsättningsinitiativet för unga. Parlamentet välkomnar i detta avseende de ytterligare 
särskilda anslagen till de yttersta randområdena inom ramen för ESF+ för perioden 
2021–2027 och uppmanar de berörda regionerna att ta tillvara på denna nya 
finansieringskälla för att stödja anställbarhet, rörlighet och utbildning i de yttersta 
randområdena.

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja ungas sysselsättning i de yttersta 
randområdena genom inrättande av en gemensam digital kontaktpunkt med kopplingar 
till den privata sektorn, universiteten och de lokala myndigheterna, som kan göra det 
lättare att söka ett första jobb och starta eller överta företag i de yttersta randområdena.

D. Bättre integrering av de yttersta randområdenas förutsättningar i Erasmus+

30. Europaparlamentet begär att man vid genomförandet av programmet Erasmus+ ska 
bevilja maximalt stöd till studenter från de yttersta randområdena, vid behov med extra 
anslag för att täcka reella resekostnader, och främja rörlighet i tredjeländer i det 
geografiska, kulturella och historiska närområdet för varje yttersta randområde samt 
utbyten mellan de yttersta randområdena.

31. Europaparlamentet betonar även att det är avgörande att öka de yttersta randområdenas 
deltagande i alla åtgärder inom ramen för programmet Erasmus+ och främja ett stabilt 
utbyte, samarbete och rörlighet mellan utbildningsinstitut, sociala institutioner och 
idrottsinstitutioner.

AVDELNING 3: Hållbar och rättvis tillväxt, en grön och blå ekonomi och nya jobb för 
klimatneutralitet 2050

32. Europaparlamentet betonar vikten av att uppmuntra lokala initiativ genom att stödja alla 



produktionsföretag i de yttersta randområdena, med särskilt fokus på mikroföretag och 
små och medelstora företag samt på turism, hantverk, kultur, industri, bygg- och 
anläggningssektorn och den digitala sektorn. Parlamentet insisterar på behovet av 
investeringar för innovation, hållbarhet och motståndskraft. 

33. Europaparlamentet uppmuntrar de yttersta randområdena att ansluta sig till nätverket 
Local 2030 och att ta fram resultattavlor för hållbar utveckling för att bättre sprida sina 
lösningar.

34. Europaparlamentet upprepar behovet av att göra jordbruks-, djuruppfödnings-, fiske-, 
havs- och miljöyrkena mer attraktiva i de yttersta randområdena på grund av deras 
strukturella effekter i ekonomiskt, socialt och miljömässigt hänseende, med extra stöd 
till de yngsta.

A. Jordbrukspolitik och den gröna ekonomin

35. Europaparlamentet betonar behovet av att de särskilda omständigheterna och 
jordbruksmodellerna i de yttersta randområdena integreras i de strategiska planerna och 
förvaltningen av program för landsbygdsutveckling inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken, för ett flexiblare och bättre regionalt anpassat tillvägagångssätt.

36. Europaparlamentet efterlyser bibehållande, eller till och med en ökning, av de 
finansiella anslagen för Posei för att uppnå målet om livsmedelsautonomi, agro-
ekologisk omställning, grön tillväxt, diversifiering och reaktivitet inför marknadskriser i 
de yttersta randområdena. Parlamentet erinrar om att Posei-beloppen inte har 
inflationsjusterats, till skillnad från andra stöd inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken.

37. Europaparlamentet påminner om att Posei är grundläggande för främjande av den 
ekonomiska och sociala sammanhållningen i EU, för bevarandet av landsbygden och för 
bekämpningen av avfolkningen i de yttersta randområdena, och understryker i detta 
sammanhang kommissionens positiva bedömning av Posei.

38. Europaparlamentet konstaterar att avskaffandet av kvoter och garanterade priser, som 
inleddes genom 2005 års reform av den gemensamma organisationen av 
jordbruksmarknaden för socker, har försvagat sockerrörsproducenterna i de yttersta 
randområdena. Parlamentet insisterar på att man måste fortsätta med alla de särskilda 
åtgärder som vidtagits inom ramen för artikel 349 i EUF-fördraget, för att ge hållbar 
konkurrenskraft i denna sektor. Parlamentet uppmanar till inrättandet av en mekanism 
för att stödja sockerrörsodlarna i händelse av en sänkning av sockerpriset på 
världsmarknaden.

39. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka budgeten för kampanjer för 
marknadsföring, ökad medvetenhet och större fokus på EU:s kvalitetssystem, bland 
annat 

i) produkter med skyddad ursprungsbeteckning (SUB), skyddad geografisk beteckning 
(SGB), garanterad traditionell specialitet (GTS) och frivilliga certifieringssystem, 

ii) ekologiska produktionsmetoder, 



iii) särskild märkning av jordbruksprodukter från de yttersta randområdena.

40. Europaparlamentet ansluter sig till Från jord till bord-strategin, som innebär att man 
fortsätter att begränsa användningen av växtskyddsmedel i EU, men understryker att 
man samtidigt måste beakta särdragen i tropisk och subtropisk odling i de yttersta 
randområdena och ge stöd till omställningen.

41. Europaparlamentet betonar slutligen behovet av att bevara Ejflus samfinansieringsgrad 
på 85 % för de yttersta randområdena för att återställa, bevara och förbättra den 
biologiska mångfalden inom jord- och skogsbruket och för att uppmuntra 
landsbygdsutvecklingen i de yttersta randområdena.

B. Fiskepolitik och den blå ekonomin

42. Europaparlamentet bekräftar den blå ekonomins avgörande betydelse i de yttersta 
randområdena. Parlamentet efterlyser naturbaserade lösningar och betonar behovet av 
att respektera balansen mellan havets resurser och utvecklingen av maritim verksamhet.

43. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta pilotprojekt i de yttersta 
randområdena med inriktning på blå ekonomi och utbildning, i syfte att ge dessa 
regioner en ledande ställning inom världshavsförvaltningen och att stödja innovation 
och forskning, inbegripet om hydronedbrytbara material, i syfte att ställa om till en 
cirkulär ekonomi, dock utan att betrakta dessa material som en lösning på problemet 
med havsföroreningar.

44. Europaparlamentet efterlyser en förstärkning av de särskilda åtgärderna inom den 
gemensamma fiskeripolitiken, genom Europeiska havs-, fiskeri-och vattenbruksfonden 
(EHFVF), för att uppnå målet om livsmedelsautonomi och stödja den blå tillväxten i de 
yttersta randområdena, bland annat genom effektiva och pragmatiska lösningar på 
frågan om transport av fiskeriprodukter från de yttersta randområdena, så att de med 
bevarande av bästa möjliga kvalitet snabbt kan nå de bärande marknaderna.

45. Europaparlamentet uttrycker oro över att de yttersta randområdenas fiskeflottor i vissa 
fall är förfallna och föråldrade, vilket utgör en fara för yrkesfiskarna och miljön. 
Parlamentet påpekar att fiskeverksamheten i dessa regioner till stor del bygger på 
traditionella metoder, och beklagar därför att förnyelsen av de yttersta randområdenas 
flottor för småskaligt fiske inte kan stödjas inom ramen för EHFVF för perioden 2021–
2027, då det råder balans mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter i de yttersta 
randområdena (respekt för maximalt hållbart uttag).

46. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge medlemsstaterna stöd för att 
förbättra insamlingen av de vetenskapliga uppgifter som behövs för att uppfylla 
villkoren för statligt stöd till förnyelse av fiskeflottor i de yttersta randområdena.

47. Europaparlamentet påminner om att kommissionen, i enlighet med artikel 29d i 
EHFVF-förordningen, ska ta fram en halvtidsrapport om kapitlet om de yttersta 
randområdena (kapitel V) och att analysera behovet av ett självständigt regelverk för 
fisket i dessa områden.

48. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att från och med 2027 inrätta ett 
stödinstrument liknande Posei för havs- och fiskerisektorn i de yttersta randområdena, i 
syfte att säkra finansiering för att tillgodose dessa regioners särskilda behov.



49. Europaparlamentet påminner om behovet av att skydda de yttersta randområdena när 
fiskeavtal sluts med tredjeländer. 

C. För en hållbar turism

50. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att kraftigt stödja 
återhämtning och hållbar tillväxt inom turismsektorn i de yttersta randområdena och 
genomföra en nödvändig social, miljömässig och digital omställning i sektorn, med 
särskild tonvikt på små och medelstora företag.

51. Europaparlamentet upprepar behovet av att fokusera på hållbar turism genom att stödja 
innovativa pilotprojekt för att främja gröna och digitala lösningar, med fokus på att 
utnyttja och respektera regionernas naturliga potential genom ekoturismprojekt.

52. Parlamentet efterlyser på längre sikt en gemensam europeisk märkning för hållbar turism, 
som även bör omfatta aspekter rörande kvalitet, tillgänglighet och inkludering, med 
särskild hänsyn till de yttersta randområdena.

D. Miljö, biologisk mångfald, klimat och energi

53.  Europaparlamentet välkomnar att man i den gröna given och i EU:s strategi för 
biologisk mångfald 2030 tar hänsyn till de yttersta randområdenas exceptionella 
potential för biologisk mångfald.

54. Europaparlamentet stöder helhjärtat främjandet av FN:s mål för hållbar utveckling och 
principen om att inte orsaka betydande skada i den mening som avses i artikel 17 i 
förordning (EU) 2020/852 om taxonomi1.

55. Europaparlamentet uttrycker oro över de allvarliga väderhändelser som blir allt vanligare 
och allt våldsammare i de yttersta randområdena, vilket har direkt samband med 
klimatförändringarna, och betonar behovet av kraftfulla åtgärder på alla nivåer för att 
samordna de nödvändiga investeringarna för anpassning, motståndskraft och 
förebyggande inför dessa växande klimathot. Parlamentet rekommenderar ökad 
användning av unionens civilskyddsmekanism.

56. Europaparlamentet påpekar att de yttersta randområdenas särskilda utmaningar, som 
stigande havsnivåer, högre havstemperaturer och ökad förekomst av jordbävningar och 
översvämningar, kräver särskild hänsyn i EU:s rättsliga ram och, vid behov, särskilda 
undantag och ekonomiska och tekniska stimulansåtgärder.

57. Europaparlamentet betonar att genomförandet av strategin för biologisk mångfald i de 
yttersta randområdena bör samordnas med insatserna för hållbar utveckling inom 
jordbruket, skogsbruket, fisket och vattenbruket i dessa regioner.

58. Europaparlamentet uppmuntrar framväxten av nya miljörelaterade yrken och stödet till 
lokala aktörer som arbetar med att skydda den biologiska mångfalden och miljön, 
inbegripet föreningar och icke-statliga organisationer, och uppmuntrar i detta avseende 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om 
inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av 
förordning (EU) 2019/2088 (EUT L 198, 22.6.2020, s. 13).



partnerskapsprincipen.

59. Europaparlamentet begär att det nya kunskapscentrum för biologisk mångfald som 
föreskrivs i EU:s strategi för biologisk mångfald fram till 2030 ska ge större 
uppmärksamhet åt data om alla de utomeuropeiska territorierna och ta fram en 
utomeuropeisk version av EU:s plan för återställande av naturen.

60. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och de berörda medlemsstaterna att främja 
och aktivt stödja de yttersta randområdenas mål om skydd och återställande av naturen 
och anser också att det bör inrättas ett nätverk för naturfrågor mellan de olika områdena.

61. Europaparlamentet uppmärksammar att utflyttningen av ungdomar från de mest 
isolerade trakterna i de yttersta randområdena skadar skogsförvaltningskapaciteten och 
ökar risken för bränder till följd av bristfälligt underhåll av dessa resurser och spridning 
av invasiva växtarter. Parlamentet efterlyser system för att skydda vår miljö, bland 
annat genom att motverka avfolkningen, locka till sig människor och få dem att stanna i 
dessa trakter och främja verksamheter med anknytning till hållbart jordbruk och natur.

62. Europaparlamentet välkomnar att Life-programmet omfattar initiativet Best. Parlamentet 
förordar att åtminstone 8 miljoner euro om året tilldelas Best-initiativet för att stödja 
områdena i genomförandet av EU:s nya strategi för biologisk mångfald, enligt vilken 
minst 30 % av alla land- och havsområden ska skyddas. Parlamentet föreslår att man 
genomför en konsekvensbedömning om möjligheterna att tillämpa Natura 2000-
programmet i de franska yttersta randområdena i syfte att fastställa vilka verktyg som är 
mest lämpliga för att skydda den biologiska mångfalden och miljön i dessa områden.

63. Europaparlamentet bekräftar målet att uppnå energioberoende i de yttersta 
randområdena och stöder helhjärtat målet att uppnå 100 % förnybara energikällor i de 
yttersta randområdena genom att fasa ut fossila bränslen och stärka den växande 
potentialen för hållbara och förnybara energikällor, inbegripet på öppet hav, i linje med 
Parisavtalet och EU:s åtagande att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050 och uppfylla 
sina klimatmål 2030.

64. Europaparlamentet efterlyser stöd för att förbättra bostädernas energieffektivitet i de 
yttersta randområdena. Parlamentet understryker de särskilda omständigheterna och 
svårigheterna att få tillgång till godkända material. Parlamentet bekräftar vikten av 
Fonden för en rättvis omställning och instrumentet React-EU, som finansierar 
omställning i de yttersta randområdena.

E. Integrera och stärka den cirkulära ekonomin

65. Europaparlamentet anser att cirkulär ekonomi, nollutsläppsmål, energieffektivitet och 
bevarande av den biologiska mångfalden bör vara vägledande principer i denna nya 
strategi med de yttersta randområdena och bör leda till mer hållbara metoder för 
bevarande av territorier, ekonomisk utveckling, sysselsättning och sammanhållning.

66. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om starkt stöd till de 
yttersta randområdena för att främja en ny hållbar ekonomisk modell med strukturella 
initiativ för att utveckla den cirkulära ekonomin och främja nya gröna arbetstillfällen och 
jobbtyper.

67. Europaparlamentet betonar behovet av att integrera den cirkulära ekonomin i strategierna 



för avfallshantering i de yttersta randområdena. Parlamentet förespråkar framtagande av 
innovativa lösningar för att minska och återanvända avfallet i de yttersta randområdena. 
Parlamentet uppmärksammar komplexiteten och de höga kostnaderna för 
avfallshantering i de yttersta randområdena, vilket innebär att det behövs stöd till 
investeringar i infrastruktur för att främja omställningen till en cirkulär ekonomi. 

68. Europaparlamentet uppmanar också kommissionen att inrätta ett centrum för att 
bekämpa havsföroreningar i de yttersta randområdena för att stödja utvecklingen av 
infrastruktur för insamling och hantering av marint skräp.

69. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inbjuda till att lämna in ansökningar 
om vetenskapliga forskningsprojekt för de yttersta randområdena inom ramen för 
programmet Horisont Europa, som en uppföljning av resultaten från Horisont 2020-
programmet.

AVDELNING 4: Anpassning till utmaningarna och möjligheterna i en globaliserad 
värld 

70. Europaparlamentet påpekar att de yttersta randområdena har stor potential och särskilda 
tillgångar som kan gynna hela unionen och att Europa bör satsa på de yttersta 
randområdena och deras samarbete med länderna i närområdet för att främja sina 
demokratiska värderingar och miljömässiga och sociala mål. 

71. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta och främja makroregionala 
strategier för de yttersta randområdena i deras respektive geografiska områden, 
samtidigt som man undersöker alla möjligheter till bättre samordning i praktiken av de 
olika EU-fondernas parallella insatser (dvs. Eruf, ULT-beslutet och Europa i världen 
(instrumentet för grannskapet, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete)).

72. Europaparlamentet uppmanar också kommissionen att ta hänsyn till de yttersta 
randområdena i den makroregionala Atlantstrategin genom att inkludera frågor som är 
mer relevanta för dessa områden.

73. Europaparlamentet uppmuntrar införandet av den nya komponenten för samarbete med 
de yttersta randområdena i det nya Interreg-programmet.

74. Europaparlamentet betonar behovet av att stärka, uppmuntra och främja utvecklingen av 
samarbetsprojekt mellan de olika yttersta randområdena, för att dra nytta av deras 
geostrategiska och geoekonomiska läge och främja utbytet av bästa praxis.

A. En rättvis och anpassad konkurrenspolitik

75. Europaparlamentet betonar behovet av att skydda de yttersta randområdenas ekonomier 
från aggressiva affärsmetoder, såsom avlastningsmarknader och missbruk av 
monopolställning.

76. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i genomförandet av sin 
konkurrenspolitik ta vederbörlig hänsyn till de yttersta randområdenas särskilda 
förhållanden, i synnerhet att de ligger långt från den europeiska kontinenten och att deras 
marknader är små, och påpekar att undantag från bestämmelserna om statligt stöd behövs 
i de yttersta randområdena. 



77. Europaparlamentet välkomnar att EU-lagstiftningen om statligt stöd anpassats till den 
krissituation som orsakats av covid-19. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
undersöka om några av dessa undantagsåtgärder för de yttersta randområdena kan 
permanentas, parallellt med de åtgärder som områdena redan omfattas av via den 
allmänna gruppundantagsförordningen1 och i enlighet med riktlinjerna för statligt 
regionalstöd.

78. Europaparlamentet efterlyser en särskild status för företagen i de yttersta randområdena 
för att öka deras konkurrenskraft, särskilt i det regionala närområdet.

B. Transporter och tillgänglighet

79. Europaparlamentet konstaterar att de yttersta randområdena har stora nackdelar i form av 
långa avstånd, dåliga förbindelser, beroende av hamnar och flygplatser samt besvärlig 
terräng. Parlamentet anser att det krävs en transportpolitik som är helt anpassad till 
förutsättningarna i de yttersta randområdena, inom ramen för Eruf och Fonden för ett 
sammanlänkat Europa (FSE). Parlamentet uppmanar också kommissionen att överväga 
att inrätta ett Posei-program för transporter som ytterligare verktyg för att kompensera 
för alla dessa samlade nackdelar och svårigheter.

80. Europaparlamentet betonar behovet av att stärka och utveckla sjöfarts- och 
flygförbindelserna mellan och inom de yttersta randområdena, men också med den 
europeiska kontinenten och med grannländer, för att hjälpa till att bryta områdenas 
isolering.

81. Europaparlamentet betonar behovet av att uppmuntra de yttersta randområdena att 
använda mer hållbara och mindre förorenande transporter genom att satsa på alternativ 
till fossila bränslen.

82. Europaparlamentet ansluter sig till EU:s avsikt att göra sjöfarten mer miljövänlig och 
satsa på innovativ verksamhet i hamnarna för att minska EU:s koldioxid- och 
miljöavtryck. Även de yttersta randområdena bör inkluderas i detta.

83. Europaparlamentet betonar behovet av att minska kostnaderna för person- och 
godstransporter för att kunna garantera principen om territoriell kontinuitet och 
sammanhållning samt lika möjligheter för alla medborgare. Parlamentet kräver 
reglering av priserna på flyg (till och från de yttersta randområdena), landtransporter 
(internt, mellan orter) och sjöfart (mellan randområden och öar). Parlamentet anser i 
detta avseende att undantag för de yttersta randområdena bör övervägas i systemet för 
handel med koldioxidkvoter för både sjöfart och luftfart samt, vid behov, finansiella och 
tekniska incitament.

84. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att se till att FSE inbegriper en 
ansökningsomgång som är specifik för de yttersta randområdena, med anpassade 
kriterier för stödberättigande, så att stöd kan ges till infrastrukturer för försörjning med 
alternativa och hållbara bränslen i randområdenas huvudhamnar samt till rörlighet i 
städer och till luftfart.

1 Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa 
kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 
108 i fördraget (EUT L 187, 26.6.2014, s. 1).



85. Europaparlamentet uppmanar även kommissionen att, vid översynen av förordning 
(EU) nr 1315/2013 om transeuropeiska transportnät1, ta hänsyn till de yttersta 
randområdena genom sammankoppling av stomnätet och det övergripande nätet och 
genom att göra konceptramen för höghastighetsleder till sjöss mer flexibel.

86. Europaparlamentet anser att kommissionen måste ge tekniskt stöd för att underlätta de 
yttersta randområdenas möjligheter att få EU-finansiering, särskilt för projekt med 
koppling till den gröna given och stora infrastrukturprojekt inom ramen för InvestEU-
programmet.

C. Digital utveckling och rymdsektorn

87. Europaparlamentet välkomnar förslaget i programmet för ett digitalt Europa om att sträva 
efter ökad konnektivitet och digital kompetens i de yttersta randområdena. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att ge det tekniska stöd som krävs för att inrätta europeiska 
digitala innovationsnav i de yttersta randområdena, i enlighet med programmet för ett 
digitalt Europa.

88. Europaparlamentet betonar att digital konnektivitet måste säkerställas i de yttersta 
randområdena, i fas med EU:s digitala agenda, som ett verktyg för ekonomisk 
utveckling och lika möjligheter i en globaliserad och starkt digitaliserad värld.

89. Europaparlamentet uppmärksammar att man med hjälp av satelliter kan få avbrottsfri 
uppkoppling med mycket hög kapacitet, vilket är mycket viktigt för att överbrygga den 
digitala klyftan, bland annat i de yttersta randområdena. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att uppdatera EU:s rymdstrategi med särskilda åtgärder för de yttersta 
randområdena.

D. Handelspolitik

90. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de yttersta randområdena till 
fullo får nytta av internationella avtal (avtal om ekonomiskt partnerskap, frihandelsavtal 
osv.) mellan EU och tredjeländer genom att inrätta en arbetsgrupp för handelspolitikens 
konsekvenser för de yttersta randområdena, med deltagande även av de yttersta 
randområdena, inklusive företrädare för olika sektorer i områdena.

91. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en studie som mäter hur 
handelsavtal med tredjeländer sammantaget inverkar på den socioekonomiska 
utvecklingen i de yttersta randområdena.

92. Europaparlamentet efterlyser efterlevnad av europeiska miljömässiga och sociala 
normer i handelsavtal med tredjeländer och begär att efterlevnaden av dessa avtal ska 
säkerställas genom effektiva och operativa åtgärder.

93. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vara mycket vaksam på handelsavtal 
mellan EU och tredjeländer som producerar samma jordbruksprodukter för export som 
de yttersta randområdena, men med andra miljömässiga och sociala villkor, eftersom 
detta kan leda till snedvriden konkurrens, rubba marknadsandelarna och skada 
konkurrenskraften för dem som producerar dessa varor inom EU. 

1 EUT L 348, 20.12.2013, s. 1.



94. Europaparlamentet efterlyser särbehandling till förmån för de yttersta randområdena i 
samband med alla omförhandlingar av avtal om ekonomiskt partnerskap och 
frihandelsavtal, för att uppnå en rättvis balans mellan skydd av känsliga 
jordbruksprodukter och försvar av unionens offensiva intressen, genom att bland annat 
fastställa skyddsåtgärder, övergångsperioder och lämpliga kvoter för produkter från de 
yttersta randområdena samt i vissa fall undantag för de känsligaste produkterna, såsom 
särskilda sockerarter.

95. Europaparlamentet påminner om det gemensamma uttalandet från de tre institutionerna, 
som bifogas förordningen om stabiliseringsmekanismen efter Ecuadors anslutning till 
avtalet mellan EU och Peru och Colombia, där det anges att kommissionen kommer att 
analysera marknadsutvecklingen efter det att mekanismen har upphört att gälla och 
ingripa, efter samråd med berörda parter, om situationen för de europeiska 
bananproducenterna skulle försämras.

96. Parlamentet uppmanar till särskild övervakning, genom EU:s ansvarige för 
efterlevnaden av handelsbestämmelserna, för att undvika diskriminering av de yttersta 
randområdena, samtidigt som man tillämpar likhetsprincipen på import av ekologiska 
produkter från tredjeländer. 

E. Kulturell utveckling

97. Europaparlamentet betonar att de yttersta randområdena är ambassadörer för 
utvidgningen av EU:s inflytandesfär och att de utgör en verklig möjlighet för EU:s externa 
politik med tanke på deras närhet till och direkta förbindelser med ett stort antal 
tredjeländer.

98. Europaparlamentet understryker fördelarna med flera av Atlantregionernas 
geostrategiska lägen och historiska förbindelser med den amerikanska kontinenten och 
östaterna i Västindien. Parlamentet förespråkar att dessa territoriers fördelaktiga läge bör 
utnyttjas för att stimulera EU:s internationella förbindelser i regionen.

99. Europaparlamentet påminner om att kultur är en plattform för personlig utveckling och 
ömsesidigt berikande. Parlamentet anser att det är nödvändigt att bättre stödja 
kulturutbyten.

100. Europaparlamentet efterlyser skydd av och stöd till de yttersta randområdenas regionala 
språk, som är både kulturella tillgångar och medel för integration och utbyte på 
makroregional nivå.

F. Migrationspolitik

101. Europaparlamentet noterar med oro migrationsströmmarnas effekter i de yttersta 
randområdena. Parlamentet är bekymrat över situationen för ensamkommande 
minderåriga migranter i de yttersta randområdena och efterlyser tillämpning av högsta 
humanitära mottagningsstandarder som är anpassade till dessa barn. Parlamentet 
betonar behovet av en human strategi som kan garantera en effektiv hantering av 
migrationsströmmarna i linje med den nya pakten för asylmigration och EU:s värden.

102. Europaparlamentet efterlyser mobilisering av medel från asyl-, migrations- och 
integrationsfonden och särskilda ytterligare medel för att ge ökat stöd till medlemsstater 
vars yttersta randområden är utsatta för ett hårt migrationstryck. 



°

°     °

103. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Regionkommittén, medlemsstaterna och konferensen för 
regionpresidenterna i de yttersta randområdena.


