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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης1 κάλεσε την Επιτροπή να εκπονήσει µια έκθεση που 
θα περιγράφει µια ενιαία µέθοδο αντιµετώπισης όλων των ιδιαιτεροτήτων των 
υπεραποµακρυσµένων περιφερειών. Ζήτησε επίσης από το Συµβούλιο και από την Επιτροπή 
να διευρύνουν το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 299 παράγραφος 2 της Συνθήκης και να 
λάβουν τα κατάλληλα µέτρα αντιµετώπισης των ειδικών τους αναγκών που αφορούν ιδίως 
τον τοµέα των µεταφορών και τη µεταρρύθµιση της περιφερειακής πολιτικής. Η παρούσα 
ανακοίνωση περιλαµβάνει τα βασικά στοιχεία αυτής της στρατηγικής που θα περιγραφούν 
λεπτοµερέστερα µε µια µεταγενέστερη έκθεση.  

Στις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαµβάνονται και εφτά υπεραποµακρυσµένες 
περιφέρειες : 

– η αυτόνοµη ισπανική κοινότητα των Καναρίων Νήσων· 

– τα τέσσερα υπερπόντια γαλλικά διαµερίσµατα : Γουαδελούπη, Γουιάνα, Μαρτινίκα 
και Ρεϋνιόν· 

– οι αυτόνοµες πορτογαλικές περιφέρειες των Αζόρων και της Μαδέρας. 

Από τότε που άρχισαν να εφαρµόζονται τα προγράµµατα ειδικών µέτρων λόγω του 
αποµακρυσµένου και νησιώτικου χαρακτήρα (POSEI) κατά το 1989 και το 1991 οι 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες αποτελούν αντικείµενο ειδικών µέτρων, που βασίζονται 
αφενός στην αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων αυτών των περιφερειών και αφετέρου στον 
στόχο της κοινωνικοοικονοµικής τους ανάπτυξης προκειµένου να συγκλίνουν προς την 
υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η θέσπιση µε το άρθρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης ενός ειδικού καθεστώτος για τις 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες βασίζεται στις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας 
που επιτρέπουν τη διαφορετική µεταχείριση της ειδικής κατάστασης αυτών των περιφερειών. 
Χάρη σε αυτό το καθεστώς η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στους πολίτες που κατάγονται από 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες τις ίδιες δυνατότητες µε αυτές που υπάρχουν στο σύνολο 
της Ένωσης προσαρµόζοντας αναλόγως την κοινοτική δράση. Εξάλλου θα πρέπει να 
υπενθυµίσουµε ότι η πολιτική της συνοχής από το 1989 έχει ως στόχο την εξάλειψη των 
οικονοµικών και κοινωνικών διαφορών που επικρατούν στις υπεραποµακρυσµένες 
περιφέρειες µε την χορήγηση ενισχύσεων µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και, όσον αφορά 
τις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες της Πορτογαλίας και της Ισπανίας, µε την χορήγηση 
ακόµη µεγαλύτερης ενίσχυσης από το Ταµείο Συνοχής. 

Είναι γεγονός ότι οι υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες αντιµετωπίζουν ειδικές δυσκολίες οι 
οποίες προβλέπονται από τη συνθήκη - µεγάλη απόσταση, νησιωτικός χαρακτήρας, µικρή 
έκταση, δύσκολη µορφολογία και αντίξοο κλίµα, οικονοµική εξάρτηση από µικρό αριθµό 
προϊόντων – οι οποίες συνιστούν παράγοντες που παρεµποδίζουν σε µεγάλο βαθµό την 
ανάπτυξη αυτών των περιοχών. Οι περιοχές αυτές παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά τα 
οποία κάνουν ακόµη πιο έντονη την αποµόνωσή τους και καθιστούν ακόµη πιο δύσκολη την 

                                                 
1 Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Σεβίλλης της 21ης και 22ας Ιουνίου 2002, παράγραφος 58 των 

συµπερασµάτων του Συµβουλίου  
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κοινωνικοοικονοµική τους ανάπτυξη (υπάρχει πολύ µικρή διαφοροποίηση της οικονοµικής 
δραστηριότητας, η οποία βασίζεται κυρίως στον τουρισµό και τη γεωργία). 

Το αίτηµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Σεβίλλης είχε διατυπωθεί επανειληµµένως από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 
Περιφερειών, που θεωρούσαν ανέκαθεν ως µία από τις κορυφαίες προτεραιότητές τους τη 
διαµόρφωση µιας πραγµατικής στρατηγικής υπέρ των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών. 

Οι υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες και τα τρία ενδιαφερόµενα κράτη µέλη έχουν επίσης 
υποβάλει επανειληµµένα υποµνήµατα στα ευρωπαϊκά όργανα, τα οποία απετέλεσαν 
αντικείµενο προσεκτικής εξέτασης εκ µέρους της Επιτροπής στο πλαίσιο των εταιρικών της 
σχέσεων µε αυτές τις περιφέρειες. Πάνω σ’αυτή τη βάση η Επιτροπή προετοίµασε µια 
αναπτυξιακή στρατηγική για τις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες. 

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαµβάνει τις συστάσεις που περιλαµβάνονται στο έγγραφο των 
υπηρεσιών της Επιτροπής µε τον τίτλο « Μία ενισχυµένη εταιρική σχέση για τις 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες : απολογισµός και προοπτικές ». 

Κατόπιν αυτού ή Επιτροπή ενέκρινε τρεις προτεραιότητες οι οποίες θα κατευθύνουν τη 
µελλοντική αναπτυξιακή στρατηγική υπέρ αυτών των περιφερειών : την ανταγωνιστικότητα, 
την δυνατότητα πρόσβασης και την εξάλειψη των άλλων δυσκολιών και τέλος την 
περιφερειακή ολοκλήρωση (η οποία περιλαµβάνει τη διάσταση της δικαιοσύνης και των 
εσωτερικών υποθέσεων). Οι προτεραιότητες αυτές εναρµονίζονται µε τις προσπάθειες που 
κάνει η Κοινότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας και του Γκέτεµποργκ για 
µια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι ανταγωνιστική και θα επιδιώκει τη διαρκή οικονοµική 
ανάπτυξη. Οι προτεραιότητες υπέρ των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών θα υλοποιηθούν 
µε τη χρήση προνοµιακών µέσων : µε τα χρηµατοδοτικά µέτρα της πολιτικής για την 
οικονοµική και κοινωνική συνοχή και µε τα µέσα των άλλων κοινοτικών πολιτικών. 

Για την ανάπτυξη αυτού του σχεδίου δράσης η Επιτροπή προτίθεται να ενισχύσει την 
εταιρική σχέση συνεργαζόµενη συστηµατικά µε εκπροσώπους των άµεσα ενδιαφερόµενων 
εθνικών αρχών στο πλαίσιο των συναντήσεων της Επιτροπής µε την επιτροπή 
παρακολούθησης των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών. Σκοπεύει επίσης να οργανώσει 
πολύ περισσότερες θεµατικές συσκέψεις µε τη συµµετοχή επαγγελµατικών ενώσεων και µη 
κυβερνητικών οργανώσεων. 

2. ΟΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ 

Η Επιτροπή ενέκρινε στις 18 Φεβρουαρίου 2004 την τρίτη έκθεση σχετικά µε την οικονοµική 
και κοινωνική συνοχή. Τα συµπεράσµατα αυτής της έκθεσης περιλαµβάνουν τις προτάσεις 
της Επιτροπής για τη µεταρρύθµιση της πολιτικής της συνοχής µετά το 2006, η οποία 
περιλαµβάνει το γενικό πλαίσιο της µεταρρύθµισης της πολιτικής της συνοχής, το ειδικό 
πρόγραµµα αντιστάθµισης του πρόσθετου κόστους και το σχέδιο δράσης για την ευρύτερη 
γειτνίαση. Το µελλοντικό καθεστώς των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών εντάσσεται σε 
αυτό το πλαίσιο2. 

                                                 
2 Απόσπασµα των συµπερασµάτων της 3ης έκθεσης σχετικά µε τη συνοχή της 18/2/2004 : « Η Επιτροπή 

προτίθεται στο πλαίσιο του στόχου της σύγκλησης να εκπονήσει ένα ειδικό πρόγραµµα µε σκοπό να 
αντισταθµίσει τις ειδικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες σύµφωνα 
µε το άρθρο 299 παράγραφος 2 της συνθήκης και σύµφωνα µε το αίτηµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
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2.1. Οι δράσεις στο γενικό πλαίσιο της µεταρρύθµισης της πολιτικής της συνοχής 

΄Οσον αφορά τη δράση των διαρθρωτικών ταµείων προβλέπεται ότι επ΄ευκαιρία της 
µεταρρύθµισης της µελλοντικής πολιτικής για τη συνοχή οι υπεραποµακρυσµένες 
περιφέρειες θα είναι επιλέξιµες για καθέναν από τους στόχους ανάλογα µε το επίπεδο της 
ανάπτυξής τους. 

Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι είναι πολύ νωρίς για να προβλεφθεί το µελλοντικό καθεστώς 
των εφτά υπεραποµακρυσµένων περιφερειών στο πλαίσιο της µεταρρυθµισµένης πολιτικής 
της συνοχής. Είναι γεγονός ότι η επιλεξιµότητα των διάφορων περιφερειών της Ένωσης µε 
βάση τους στόχους αυτής της πολιτικής δεν θα µπορέσει να γίνει γνωστή παρά µόνο κατά την 
διάρκεια της έγκρισης των δηµοσιονοµικών προοπτικών µε βάση τα στατιστικά δεδοµένα που 
θα αφορούν το ΑΕΠ ανά κάτοικο κατά τα τρία τελευταία έτη τη στιγµή που θα ληφθεί η 
απόφαση. Εντούτοις όλες οι υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες προβλέπεται, µε βάση τους 
τωρινούς ρυθµούς ανάπτυξής τους, ότι θα είναι επιλέξιµες για να λάβουν ενίσχυση στο 
πλαίσιο της µελλοντικής πολιτικής της συνοχής είτε βάσει του στόχου « Σύγκλιση » είτε 
βάσει του στόχου « Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση » και οπωσδήποτε 
βάσει του στόχου « Ευρωπαϊκή τοπική συνεργασία ». 
Εξάλλου εκτός από τους κοινούς κανόνες προγραµµατισµού, διαχείρισης, ελέγχου και 
αξιολόγησης των συγχρηµατοδοτούµενων έργων η Επιτροπή θα προτείνει να διατηρηθεί στο 
πλαίσιο των µελλοντικών κανονισµών σχετικά µε την πολιτική της συνοχής η προσαύξηση 
του ποσοστού παρέµβασης υπέρ των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών. Κατά συνέπεια το 
ανώτατο όριο των παρεµβάσεων που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων 
« Σύγκληση » και « Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση » θα ανέρχεται στο 
85%. 

2.2. Το ειδικό πρόγραµµα αντιστάθµισης του επιπρόσθετου κόστους 

Στα συµπεράσµατα της τρίτης έκθεσης σχετικά µε τη συνοχή της 18ης Φεβρουαρίου 2004 
αναφέρεται ότι « (…) η Επιτροπή προτίθεται στο πλαίσιο του στόχου της σύγκλησης να 
εκπονήσει ένα ειδικό πρόγραµµα για την αντιµετώπιση των ειδικών δυσκολιών που 
αντιµετωπίζουν οι υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες σύµφωνα µε το άρθρο 299 παράγραφος 
2 της συνθήκης και σύµφωνα µε το αίτηµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Σεβίλλης, που 
έγινε στις 21 και 22 Ιουνίου 2002 ». 

Η δράση στο πλαίσιο της πολιτικής της συνοχής θα πρέπει να γίνουν µε στόχο τη µείωση των 
συνεπειών που προκαλούνται από τα µειονεκτήµατα που προβλέπονται από το άρθρο 299 
παράγραφος 2 της συνθήκης και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αυτών των 
αποµονωµένων οικονοµιών. 

Ο απολογισµός των µέτρων που έλαβε η Ένωση υπέρ των υπεραποµακρυσµένων 
περιφερειών είναι µεν πολύ θετικός αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν οι αιτίες που 
παρεµποδίζουν την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση που παρατηρείται στις άλλες περιφέρειες 
της Ευρώπης. Η δυσκολία πρόσβασης των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών καθώς και η 

                                                                                                                                                         
της Σεβίλλης της 21ης και 22ας Ιουνίου 2002. Επιπλέον µία δράση «ευρύτερης γειτνίασης» µε στόχο τη 
διευκόλυνση της συνεργασίας µε τις γειτονικές χώρες θα ενσωµατωθεί στα νέα προγράµµατα της 
«ευρωπαϊκής τοπικής συνεργασίας». Σύµφωνα µε το αίτηµα του Συµβουλίου η Επιτροπή θα 
παρουσιάσει προσεχώς µια έκθεση η οποία θα αφορά µία συνολική στρατηγική για τις 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες». 
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µειωµένη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών τους σε σύγκριση µε τις δυνατότητες που 
παρέχει η µεγάλη αγορά εξακολουθούν να υπάρχουν. 

Παρά το γεγονός ότι η σταδιακή εξάλειψη των εµπορικών εµποδίων στο εσωτερικό της 
ευρωπαϊκής κοινής αγοράς ενίσχυσε τις οικονοµίες κλίµακας και τις εξωτερικές οικονοµίες 
των περισσότερων ευρωπαϊκών περιφερειών, τα φυσικά εµπόδια στις συναλλαγές τα οποία 
εξακολουθούν να υπάρχουν στις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες εξασθενίζουν τη θέση 
των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστηµένες σε αυτές τις περιοχές σε σχέση µε τις 
περιφέρειες οι οποίες έχουν πλήρη πρόσβαση στην κοινοτική αγορά. Οι επιχειρήσεις των 
υπεραποµακρυσµένων περιφερειών παραµένουν εγκλωβισµένες σε µια περιορισµένη, 
κατακερµατισµένη και αποµακρυσµένη τοπική αγορά που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη 
ανάλογων οικονοµιών κλίµακας και εξωτερικών οικονοµιών. 

Εξάλλου φαίνεται ότι ορισµένες κοινοτικές πολιτικές δεν λαµβάνουν επαρκώς υπόψη τους τις 
ιδιαιτερότητες των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών. Η ακαταλληλότητα ορισµένων 
κοινοτικών µέσων οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι σχεδιάστηκαν µε βάση το συνολικό 
κοινοτικό πρόγραµµα χωρίς να ληφθεί υπόψη η ειδική διάσταση των υπεραποµακρυσµένων 
περιφερειών. Αυτό αφορά λίγο ή πολύ τρεις τοµείς : το περιβάλλον, τις µεταφορές και την 
εσωτερική αγορά. 

Όσον αφορά τη διαρκή ανάπτυξη οι υποχρεώσεις σχετικά µε τη διατήρηση του 
περιβάλλοντος έχουν ενσωµατωθεί σε όλες τις κοινοτικές πολιτικές µέσα σε ένα πνεύµα 
συνέργιας. Στην προσπάθειά τους για τη διατήρηση του οικοσυστήµατός τους οι 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες διαθέτουν στο πλαίσιο των περιφερειακών τους 
προγραµµάτων σηµαντικές πιστώσεις για την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδοµών που 
έχουν σχέση µε το περιβάλλον. Επειδή πρόκειται για τον σεβασµό των περιβαλλοντικών 
ανησυχιών, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ορισµένες υποχρεώσεις εξακολουθούν να είναι 
δυσανάλογες αν ληφθεί υπόψη η µεγάλη απόσταση και η χαµηλή ποιότητα του εδάφους των 
υπεραποµακρυσµένων περιφερειών. Αυτό σηµαίνει ότι ορισµένες κατηγορίες αποβλήτων δεν 
µπορούν να τύχουν επεξεργασίας επιτόπου και πρέπει να αποσταλούν προς τα κέντρα 
επεξεργασίας που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη 
συστηµατική αύξηση του κόστους που επιβαρύνει µόνο τις υπεραποµακρυσµένες 
περιφέρειες. 

Η αναδιατύπωση των προσανατολισµών σχετικά µε τα διευρωπαϊκά µεταφορικά δίκτυα 
(RTE-T) εντάσσεται σε µια λογική η οποία είναι προφανώς επικεντρωµένη στο δίκτυο της 
ευρωπαϊκής ηπείρου µε την προοπτική της διεύρυνσης. Επίσης, παρά το γεγονός ότι το 
διευρωπαϊκό µεταφορικό δίκτυο έχει ως στόχο του την καλύτερη ενσωµάτωση των κεντρικών 
και περιφερειακών περιοχών της ΕΕ µέσω της ενίσχυσης των συνδέσεων υψηλής 
µεταφορικής ικανότητας προκειµένου να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
οικονοµίας, οι υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες παραµένουν αποµονωµένες και 
αποµακρυσµένες από τις τοπικές τους αγορές χωρίς να θεωρούνται ως έργα προτεραιότητας 
τα έργα διασύνδεσης των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών µε την ευρωπαϊκή ήπειρο. Η 
χρηµατοδότηση των µεταφορικών υποδοµών από τα διαρθρωτικά ταµεία λύνει µεν το 
πρόβληµα της κατασκευής σύγχρονων υποδοµών µε υψηλή µεταφορική ικανότητα αλλά δεν 
λύνει τα προβλήµατα της εσωτερικής πρόσβασης, του πρόσθετου κόστους που οφείλεται στη 
γεωγραφική θέση των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών, του περιορισµένου ανταγωνισµού 
και της απουσίας διατροπικού ανταγωνισµού στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιφέρειες. 

Το τελευταίο παράδειγµα αφορά τη διαδικασία της οικοδόµησης της ενιαίας αγοράς η οποία 
δεν είχε τις αναµενόµενες επιπτώσεις σ’αυτές τις αποµακρυσµένες περιφέρειες. Η οικονοµική 
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απελευθέρωση ορισµένων τοµέων και συγκεκριµένα των υπηρεσιών γενικού χαρακτήρα 
επηρέασε κάπως τον ανταγωνισµό και τις τιµές αυτών των υπηρεσιών στις 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες. Λόγω της στενότητας των αγορών τους δηµιουργήθηκαν 
µονοπωλιακές καταστάσεις που παρεµπόδισαν την ανταγωνιστικότητα του συνόλου της 
οικονοµίας των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών και προκάλεσαν πληθωριστικά 
φαινόµενα. Eξάλλου, η διατήρηση των συστηµάτων συµψηφισµού για την εφαρµογή ενός 
οµοιογενούς συστήµατος τιµών σε όλες τις εθνικές επικράτειες έγινε ακόµη πιο δύσκολη. ∆εν 
πρέπει εντούτοις να βγει το συµπέρασµα ότι δεν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια 
απελευθέρωσης στις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες, αλλά µάλλον ότι θα πρέπει να 
ενισχυθεί µε την προσφυγή στα διαθέσιµα εθνικά και κοινοτικά µέσα προκειµένου να 
βελτιωθεί ο ανταγωνισµός (βλ. άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΚ, οι υποχρεώσεις παροχής 
δηµόσιας υπηρεσίας ή άλλα µέσα ρυθµισµένης απελευθέρωσης). 

Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν υπέρ της δηµιουργίας ενός ειδικού προγράµµατος εξάλειψης 
των δυσκολιών που συναντούν οι υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες µε βάση τις 
ιδιαιτερότητές τους. Το πρόγραµµα αυτό θα µπορούσε να χρηµατοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό 
Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών προοπτικών για 
την περίοδο 2007 – 2013. Οι επιδιωκόµενοι στόχοι σε πρώτη φάση είναι η µείωση των 
δυσκολιών πρόσβασης αυτών των περιφερειών όχι µόνο σε σχέση µε την ευρωπαϊκή ήπειρο 
αλλά και ανάµεσα στις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες και στο εσωτερικό της επικράτειάς 
τους και σε δεύτερη φάση η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεών τους. Οι 
στόχοι του προγράµµατος αφορούν τους τρεις ακόλουθους τοµείς : 

(1) Τη δυσκολία πρόσβασης που οφείλεται στη µεγάλη απόσταση, στον 
κατακερµατισµό και στη µορφολογία του εδάφους τους : ο στόχος που θα 
επιδιωχθεί θα είναι η µείωση των επιπτώσεων των βασικών προβληµάτων που 
αντιµετωπίζουν αυτές οι περιφέρειες, δηλαδή της µεγάλης απόστασης, του 
κατακερµατισµού και την αντίξοης µορφολογίας του εδάφους, που θα έχει ως 
συνέπεια τη βελτίωση της οικονοµικής πρόσβασης αυτών των περιφερειών στην 
κοινοτική αγορά. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις µεταφορές εµπορευµάτων, στον 
εφοδιασµό µε ενέργεια και στην πρόσβαση στα δίκτυα και στις υπηρεσίες των 
τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας. 

(2) Τη στενότητα της περιφερειακής αγοράς, τις µεγάλες επιβαρύνσεις και την 
απουσία ή την ανεπάρκεια οικονοµικής διαφοροποίησης : ο επιδιωκόµενος 
στόχος είναι να ληφθούν υπόψη τα πολλά προβλήµατα που έχουν σχέση µε το 
περιορισµένο µέγεθος των αγορών αυτών των περιφερειών. Όσον αφορά το 
πρόβληµα της ανεπαρκούς οικονοµικής διαφοροποίησης µεγάλη ενίσχυση θα δοθεί 
στους καινοτοµικούς τοµείς µε δράσεις στον τοµέα της έρευνας και της καινοτοµίας 
(γι’αυτές που δεν έχουν ήδη αποτελέσει αντικείµενο χρηµατοδότησης βάσει του 
προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη ή στο πλαίσιο της 
πολιτικής της συνοχής), της κατάρτισης του ανθρώπινου κεφαλαίου ή της 
προώθησης τοπικών παραγωγών εκτός αυτών των περιφερειών. 

(3) Τα κλιµατολογικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα (στα οποία 
περιλαµβάνονται οι κυκλώνες, τα ηφαίστεια και οι σεισµοί) και τη διατήρηση 
της βιοποικιλλότητας : οι δράσεις θα πρέπει να έχουν ως στόχο την αξιοποίηση 
των περιβαλλοντικών συνθηκών, την επεξεργασία των αποβλήτων και τη διόρθωση 
του επιπρόσθετου κόστους που οφείλεται στις ειδικές κλιµατολογικές συνθήκες. 
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Οι τρόποι παρέµβασης αυτού του προγράµµατος θα προσδιοριστούν µε µεγάλη ακρίβεια. 
Κατά γενικό κανόνα οι εφαρµοζόµενες αρχές οι οποίες προκύπτουν από το γενικό πλαίσιο 
της µεταρρύθµισης της πολιτικής της συνοχής θα ισχύουν και για το ειδικό πρόγραµµα για τις 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες: προγραµµατισµός, εταιρική σχέση, προσθετικότητα, 
αξιολόγηση και συντονισµός µε τα άλλα υφιστάµενα κοινοτικά χρηµατοδοτικά µέσα. 
Εξάλλου, θα εξασφαλιστεί ο σεβασµός των κοινοτικών πολιτικών (και συγκεκριµένα της 
πολιτικής που αφορά τον ανταγωνισµό και των κανόνων που αφορούν τις δηµόσιες 
συµβάσεις). 

Η Επιτροπή θα προτείνει την προσαρµογή των κανόνων επιλεξιµότητας των δαπανών στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 299 παράγραφος 2 της συνθήκης προκειµένου να 
λαµβάνονται υπόψη οι λειτουργικές ενισχύσεις για τον συνυπολογισµό του επιπρόσθετου 
κόστους. Όσον αφορά ειδικότερα τις µεταφορικές δραστηριότητες η Επιτροπή θα µπορούσε 
να πάρει µία θέση που θα είχε ως στόχο να επιτρέπεται η συγχρηµατοδότησή τους αλλά θα 
είναι περιορισµένη µόνο στις δραστηριότητες που αφορούν τις διασυνδέσεις εντός των 
υπεραποµακρυσµένων περιφερειών και ανάµεσα στις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες της 
ίδιας γεωγραφικής ζώνης. 

Το ανώτατο ποσοστό της συγχρηµατοδότησης θα µπορούσε να φθάσει το 50% του συνολικού 
επιλέξιµου κόστους. 

Για να έχει πραγµατική οικονοµική επίπτωση το ειδικό πρόγραµµα στις υπεραποµακρυσµένες 
περιφέρειες θα πρέπει οι χορηγούµενες κοινοτικές πιστώσεις να µην υποκαθιστούν τις 
δηµόσιες ή παρεµφερείς διαρθρωτικές δαπάνες των ενδιαφερόµενων κρατών µελών. 

2.3. Το σχέδιο δράσης για την ευρύτερη γειτνίαση 

Η τρίτη έκθεση σχετικά µε τη συνοχή της 18ης Φεβρουαρίου 2004 αναφέρει ότι µία δράση 
«ευρύτερης γειτνίασης» που έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της συνεργασίας των γειτονικών 
χωρών θα ενσωµατωθεί στα νέα προγράµµατα «ευρωπαϊκής τοπικής συνεργασίας». 

Πράγµατι µία από τις πιο ελπιδοφόρες παρεµβάσεις της Ένωσης είναι η ενίσχυση των 
οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δεσµών των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών 
µε τα γειτονικά εδάφη. Ο επιδιωκόµενος στόχος συνίσταται στη διεύρυνση του φυσικού 
χώρου κοινωνικοοικονοµικής και πολιτιστικής επιρροής των υπεραποµακρυσµένων 
περιφερειών (στην οποία περιλαµβάνονται και τα θέµατα της µετανάστευσης) µέσω της 
µείωσης των εµποδίων που περιορίζουν τις δυνατότητες συναλλαγών µε το γεωγραφικό 
περιβάλλον αυτών των περιφερειών, οι οποίες βρίσκονται µεν µακριά από την ευρωπαϊκή 
ήπειρο αλλά είναι πολύ κοντά στις γεωγραφικές αγορές της Καραϊβικής, της Αµερικής και 
της Αφρικής και συγκεκριµένα στις χώρες ΑΚΕ3. 

Με αυτή την προοπτική θα πρέπει να προωθηθεί το εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών και η 
διακίνηση των προσώπων κατά τρόπο αρµονικό ώστε να διευκολύνεται επίσης και η 
ανταλλαγή εµπειριών. Η Επιτροπή προτείνει να βασίζεται το σχέδιο δράσης για την ευρύτερη 
γειτνίαση σε 2 µεγάλους άξονες: (1) στη διεθνή και διασυνοριακή συνεργασία και (2) στις 
εµπορικές συναλλαγές και τα τελωνειακά µέτρα. Εξάλλου το σχέδιο δράσης για την ευρύτερη 
γειτνίαση θα πρέπει να συνοδευτεί από µία εκστρατεία ευαισθητοποίησης του συνόλου των 
ενδιαφερόµενων φορέων, στους οποίους περιλαµβάνονται οι αντιπροσωπείες της Επιτροπής 

                                                 
3 Χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, συµβαλλόµενα µέρη της συµφωνίας εταιρικής 

σχέσης ΑΚΕ – ΕΚ που υπεγράφη στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 (ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3). 
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στις τρίτες χώρες, σχετικά µε την πρόκληση που αντιµετωπίζουν οι υπεραποµακρυσµένες 
περιφέρειες και οι χώρες της γεωγραφικής τους ζώνης. 

2.3.1 ∆ιεθνής και διασυνοριακή συνεργασία 

Η Επιτροπή έχει µελετήσει τόσο τον τρόπο βελτίωσης της συνεργασίας ανάµεσα στις 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες και στους γειτόνους τους όσο και τους τοµείς 
προτεραιότητας αυτής της συνεργασίας. 

Στο πλαίσιο του στόχου της « ευρωπαϊκής τοπικής συνεργασίας » της µεταρρυθµισµένης 
πολιτικής για τη συνοχή η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της διεθνούς και διασυνοριακής 
συνεργασίας προς όφελος των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών. Επίσης ένα µέρος των 
ποσών που διατίθεται για τη διασυνοριακή συνεργασία στις υπεραποµακρυσµένες 
περιφέρειες θα µπορούσε να διατεθεί για έργα που εκτελούνται σε γειτονικές τρίτες χώρες 
(όπως είναι οι χώρες « ΑΚΕ » και οι χώρες της λεκάνης της Μεσογείου). Αυτή η παρέκκλιση 
από τους περιφερειακούς κανόνες επιλεξιµότητας θα µπορούσε να γίνει βάσει του άρθρου 
299 παράγραφος 2 της συνθήκης. Είναι άλλωστε δικαιολογηµένη ενόψει των προβληµάτων 
που αντιµετωπίζουν οι υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες και ενόψει της 
αποτελεσµατικότητας της συνεργασίας. 

Εξάλλου τα προγράµµατα συνεργασίας θα µπορούσαν να συντονιστούν στο επίπεδο του 
προγραµµατισµού και της εκτέλεσης µε τα περιφερειακά ενδεικτικά προγράµµατα (ΠΕΠ) που 
χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στις χώρες « ΑΚΕ ». Στην 
περίπτωση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ), όπου δεν υπάρχουν ΠΕΠ, τις 
χρηµατοδοτούµενες δράσεις θα µπορούσαν να τις ζητήσουν οι αρχές των ΥΧΕ και να τις 
εντάξουν στο πλαίσιο της συνεργασίας που προβλέπεται από την απόφαση για τη σύνδεση 
των ΥΧΕ µε την ΕΕ4. Τέλος η ενδεχόµενη ενσωµάτωση του ΕΤΑ στον προϋπολογισµό θα 
επιτρέψει την ενίσχυση αυτής της στρατηγικής συντονισµού δίνοντας τη δυνατότητα να 
διατεθούν κάποιες πιστώσεις στο πλαίσιο των ΠΕΠ για την ενίσχυση της συνεργασίας 
ανάµεσα στις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες και στις χώρες « ΑΚΕ ». 

Όσον αφορά τους κανόνες διαχείρισης δεν θα υπάρξει ειδική εξαίρεση από το σύστηµα 
διαχείρισης που προβλέπεται για το σύνολο του στόχου της συνεργασίας που αφορά τη 
µεταρρύθµιση εκτός από τις δύο ακόλουθες περιπτώσεις βάσει του άρθρου 299 παράγραφος 
2 της συνθήκης : 

– Στην περίπτωση των παρεµβάσεων του ΕΤΠΑ στις τρίτες χώρες οι εθνικές αρχές 
των ενδιαφερόµενων κρατών µελών θα είναι οικονοµικά υπεύθυνες για την 
εφαρµογή και την τήρηση των διατάξεων της συνθήκης και των πράξεων που έχουν 
θεσπιστεί βάσει αυτής καθώς και για τις κοινοτικές πολιτικές και δράσεις, στις 
οποίες περιλαµβάνονται αυτές που αφορούν τους κανόνες ανταγωνισµού, τη σύναψη 
δηµοσίων συµβάσεων καθώς και την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος 
στο πλαίσιο της εκτέλεσης των έργων. 

– Επιπλέον θα πρέπει να προβλεφθεί µία περιορισµένη κοινοτική παρέµβαση στο 
πλαίσιο του ΕΤΠΑ που θα επιτρέπει την χρηµατοδότηση των λειτουργικών 
ενισχύσεων. Θα πρόκειται, µετά από µία µελέτη ανά περίπτωση, µόνο για ενισχύσεις 
εκκίνησης υπέρ της µεταφορικής υπηρεσίας ανάµεσα στις υπεραποµακρυσµένες 

                                                 
4 Απόφαση του Συµβουλίου της 27.11.2001 (ΕΕ L 314 της 30.11.2001, σ. 1). 
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περιφέρειες και στις γειτονικές τρίτες χώρες. Οι ενισχύσεις αυτές θα είναι πολύ 
συγκεκριµένες ώστε να αποφευχθεί η στρέβλωση του ανταγωνισµού µε τους µη 
κοινοτικούς µεταφορείς σε συγκεκριµένες γραµµές και να µην υπάρξει αντίδραση 
από τις ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες. 

Οι δράσεις προτεραιότητας του στόχου « ευρωπαϊκή τοπική συνεργασία » στις οποίες θα 
πρέπει να δοθεί έµφαση είναι οι ακόλουθες : 

– Η διευκόλυνση των συναλλαγών που έχουν σχέση µε τις µεταφορές, τις υπηρεσίες 
και τις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας. Θα πρέπει να βελτιωθεί η 
συµµόρφωση προς τις συµφωνίες και τα προγράµµατα που ήδη υπάρχουν. 

– Η διευκόλυνση της διακίνησης των προσώπων : για να είναι αποτελεσµατική η 
συνεργασία θα πρέπει να βασίζεται στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των υπηκόων 
των γειτονικών τρίτων χωρών. Αυτή η διευκόλυνση των µετακινήσεων ελπίζεται ότι 
θα ευνοήσει την οικονοµική ολοκλήρωση των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών 
µέσα στη γεωγραφικής τους ζώνη και θα επιτρέψει στις γειτονικές χώρες να 
αντλήσουν το µεγαλύτερο δυνατό όφελος απ’ αυτή τη συνεργασία προκειµένου να 
µπορέσουν να αναπτυχθούν. 

Στο πλαίσιο αυτών των συναλλαγών θα πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπόψη και το 
πρόβληµα της καταπολέµησης της λαθροµετανάστευσης. Οι γενικές δράσεις που 
οραµατίζεται ήδη η Επιτροπή στο πλαίσιο της πολιτικής στον τοµέα της δικαιοσύνης 
και των εσωτερικών υποθέσεων για τα εδάφη που διέπονται από τη σύµβαση του 
Σέγκεν – ευρωπαϊκή υπηρεσία που έχει ως στόχο να βελτιώσει τη διαχείριση της 
επιχειρησιακής συνεργασίας, πρόγραµµα τεχνικής και οικονοµικής ενίσχυσης στις 
τρίτες χώρες στον τοµέα του ασύλου και της µετανάστευσης5 και 
προπαρασκευαστικές ενέργειες κατά τα έτη 2004 και 2005 για τα ενιαία 
προγράµµατα επαναπατρισµού – θα δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στις ειδικές ανάγκες 
των υπεραποµακρυσµένων περιοχών και των γειτονικών κρατών. Τέλος θα πρέπει 
να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της συνεργασίας µε τα κράτη « ΑΚΕ » της 
Καραϊβικής και του Ινδικού Ωκεανού τα µεταναστευτικά ρεύµατα (βλ. άρθρο 13 
παράγραφος 4 της συµφωνίας του Κοτονού). 

– Η ανταλλαγή εµπειριών σε θέµατα περιφερειακής ολοκλήρωσης : για να έχει το 
καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα η εµπορική πτυχή αυτού του σχεδίου δράσης (βλ. 
παρακάτω), η συνεργασία θα πρέπει επίσης να αφορά τις ανταλλαγές εµπειριών σε 
θέµατα περιφερειακής ολοκλήρωσης και την ενίσχυση της οικονοµικής συνεργασίας 
και των εµπορικών συναλλαγών ανάµεσα στις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες και 
στις γειτονικές τους χώρες. Στόχος είναι η έγκαιρη σύναψη συµφωνιών οικονοµικής 
εταιρικής σχέσης ανάµεσα στις χώρες ΑΚΕ, επειδή οι υπεραποµακρυσµένες 
περιφέρειες έχουν κάθε συµφέρον να συµµετάσχουν στην τρέχουσα διαδικασία 
περιφερειακής ολοκλήρωσης εντός των γεωγραφικών τους ζωνών. 

                                                 
5 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 491/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 10ης 

Μαρτίου 2004 για τη θέσπιση προγράµµατος χρηµατοδοτικής και τεχνικής βοήθειας προς τρίτες χώρες 
στους τοµείς της µετανάστευσης και του ασύλου (AENEAS). ΕΕ L 80 της 18.3.2004, σ. 1. 
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2.3.2 Οι δράσεις στο πλαίσιο της εµπορικής και τελωνειακής πολιτικής 

Η εµπορική πολιτική µπορεί να συµβάλει στην καλύτερη ενσωµάτωση των 
υπεραποµακρυσµένων περιφερειών στην περιφερειακή οικονοµία τόσο στους τοµείς των 
αγαθών και των υπηρεσιών όσο και στους άλλους τοµείς που έχουν σχέση µε το εµπόριο 
(δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, υγειονοµικά και φυτοϋγειονοµικά µέτρα, κλπ). Θα 
πρέπει να γίνει διάκριση ανάµεσα στις συµφωνίες µε τις χώρες ΑΚΕ και στις άλλες 
συµφωνίες και στα άλλα µέτρα της Ένωσης. 

(1) ΑΚΕ : Η συµφωνία του Κοτονού προβλέπει τη σύναψη συµφωνιών οικονοµικής 
εταιρικής σχέσης « ΑΚΕ-ΕΕ » που θα καθιερώσουν από τώρα µέχρι το τέλος του 
2007 µία ενισχυµένη οικονοµική και εµπορική συνεργασία και θα προβλέπουν ζώνες 
ελεύθερων συναλλαγών ανάµεσα στις χώρες « AΚΕ » (µέσω µεγάλων εµπορικών 
εταιριών) και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύµφωνα µε τους κανόνες του ΠΟΕ. Ο 
βασικός στόχος της ΕΕ µε αυτές τις συµφωνίες είναι η ενίσχυση της σταδιακής 
οικονοµικής ολοκλήρωσης των κρατών « ΑΚΕ » ώστε να προωθηθεί η αειφόρος 
ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ενίσχυσης των 
υπεραποµακρυσµένων περιφερειών. 

 Θα πρέπει συνεπώς να ληφθούν υπόψη τα ειδικά συµφέροντα των 
υπεραποµακρυσµένων περιοχών στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων των 
συµφωνιών οικονοµικής εταιρικής σχέσης « ΑΚΕ-ΕΕ ». Για να γίνει αυτό θα πρέπει 
προηγουµένως να προσδιοριστούν επακριβώς τα συµφέροντα κάθε 
υπεραποµακρυσµένης περιφέρειας στο πλαίσιο των περιφερειακών εµπορικών 
συναλλαγών λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής συµπληρωµατικότητας των 
υπεραποµακρυσµένων περιφερειών και των χωρών ΑΚΕ. Προς το σκοπό αυτό η 
Επιτροπή θα προσκαλέσει τις περιφέρειες και τα κράτη µέλη να τις κοινοποιήσουν 
τους τοµείς και τα είδη των συναλλαγών που θεωρούν σηµαντικά για τις 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει αυτές τις 
κοινοποιήσεις στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της. Η ίδια ενέργεια θα µπορούσε να 
γίνει για το εµπόριο υπηρεσιών και για τους τοµείς που έχουν σχέση µε το εµπόριο 
προκειµένου να εντοπισθούν τα ειδικά συµφέροντα των υπεραποµακρυσµένων 
περιφερειών. 

 Αυτό το νέο πλαίσιο ενισχυµένων εµπορικών σχέσεων θα πρέπει να παρακινήσει τις 
υπεραποµακρυσµένες γαλλικές περιφέρειες και τις Κανάριες Νήσους να εξετάσουν 
επίσης το ενδεχόµενο συντονισµού των εµπορικών και τελωνειακών µέσων καθώς 
και των φορολογικών µέσων όπως είναι η εισφορά θαλάσσης και το « Arbitrio sobre 
las Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias ». 

(2) Άλλες συµφωνίες και άλλα µέτρα : Όσον αφορά τις νέες προτιµησιακές συµφωνίες 
της ΕΕ µε άλλες τρίτες χώρες η Επιτροπή θα προβεί σε µία ανάλυση των 
επιπτώσεων αυτών των συµφωνιών στην οικονοµία των υπεραποµακρυσµένων 
περιφερειών. Η Επιτροπή θα βγάλει τα συµπεράσµατα σχετικά µε τα µέτρα που 
µπορούν να λάβουν οι υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες προκειµένου να µπορέσουν 
να προωθήσουν τις οικονοµικές και εµπορικές τους δραστηριότητες και να 
αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της προσαρµογής καθώς και τα άλλα θέµατα που 
προκύπτουν από τα µέτρα και τις συµφωνίες εµπορικού χαρακτήρα. 

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή είναι έτοιµη να εξετάσει το ενδεχόµενο της µείωσης των 
δασµών ή ακόµη και την κατάργηση του κοινού δασµολογίου ώστε να µπορέσουν οι 
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υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες να εφοδιαστούν µε µη γεωργικές πρώτες ύλες για να 
διευκολυνθεί η παραγωγή τους. Εξάλλου σε ειδικές και δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις 
η Επιτροπή είναι διατεθειµένη να εξετάσει το ενδεχόµενο προσωρινής αναστολής της 
εφαρµογής του κοινού δασµολογίου στους ίδιους τοµείς. Όσον αφορά τα αλιευτικά προϊόντα 
η τυχόν προσωρινή αναστολή του κοινού δασµολογίου θα αφορά τα προϊόντα που 
προορίζονται για την τοπική αγορά. Για να ευνοηθεί η περιφερειακή ολοκλήρωση θα πρέπει 
να εξετασθεί εάν είναι διαθέσιµες εντός της οικείας γεωγραφικής ζώνης οι πρώτες ύλες για 
τις οποίες ζητείται η αναστολή της εφαρµογής του δασµολογίου. 

3. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

Τα µέσα που χρησιµοποιούνται στο πλαίσιο των άλλων κοινοτικών πολιτικών συµβάλλουν 
στο να δηµιουργηθεί η αναπτυξιακή στρατηγική σε σχέση µε τις υπεραποµακρυσµένες 
περιφέρειες και συµπληρώνουν κατά τρόπο αρµονικό το σχέδιο δράσης για την ευρύτερη 
γειτνίαση. 

3.1. Οι δράσεις σχετικά µε την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη 

Στις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες η ύπαρξη πρόσθετου κόστους παραγωγής οφείλεται 
στα µειονεκτήµατα των περιοχών αυτών, τα οποία παρεµποδίζουν σηµαντικά την ανάπτυξη 
ορισµένων τοµέων. Σε επίπεδο τοπικής οικονοµίας αυτό το επιπρόσθετο κόστος επηρεάζει 
τους περισσότερους παραγωγικούς τοµείς αγαθών και υπηρεσιών µε συνέπεια να είναι πολύ 
περιορισµένη η διαφοροποίηση, να παρατηρείται αδυναµία της οικονοµίας να δηµιουργεί 
θέσεις εργασίας και να υπάρχει πολύ µεγάλη εξάρτηση σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Το Συµβούλιο αναγνώρισε αυτά τα οικονοµικά µειονεκτήµατα µε την θέσπιση δύο 
ειδικών φορολογικών καθεστώτων για τις Κανάριες Νήσους και τα υπερπόντια γαλλικά 
διαµερίσµατα : του φόρου « Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las 
Islas Canarias » του 2001 και της εισφοράς θαλάσσης κατά το 2004. 

– Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελεί τον βασικότερο παράγοντα 
για την επίτευξη οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Το ανθρώπινο κεφάλαιο 
αποτελεί ένα βασικό παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας στην κοινωνία της γνώσης. Μια µεγάλη ώθηση λοιπόν θα 
πρέπει να δοθεί σ’αυτό τον τοµέα. Οι υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες καλούνται 
να παρακολουθούν σε τοπικό επίπεδο τις ιδιαιτερότητες και την εξέλιξη των δικών 
τους αγορών εργασίας και να καταστρώσουν µία στρατηγική σε περιφερειακό 
επίπεδο για την απασχόληση. Οι καινοτοµικές δράσεις που χρηµατοδοτούνται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο δεν έχουν αποτελέσει µέχρι τώρα αντικείµενο 
ζήτησης εκ µέρους των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών. Η Επιτροπή προτρέπει 
έντονα αυτές τις περιφέρειες να εκµεταλλευθούν αυτή τη δυνατότητα στο µέλλον. 

Οι υπηρεσίες γενικού χαρακτήρα παίζουν αποφασιστικό ρόλο στην υλοποίηση των 
στόχων που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ύπαρξη ενός δικτύου υπηρεσιών 
γενικού ενδιαφέροντος αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της κοινωνικής συνοχής. Η 
διαθεσιµότητα αποτελεσµατικών υπηρεσιών στις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες 
αποτελεί µία βασική προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, τόσο για τις επιχειρήσεις που τις χρησιµοποιούν όσο και για όσους 
εργάζονται σ’αυτές τις περιφέρειες. 
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Οι περιφέρειες αυτές επειδή βρίσκονται µακριά από την ευρωπαϊκή ήπειρο και είναι 
αποµονωµένες µέσα στην γεωγραφική τους ζώνη υφίστανται τις συνέπειες της 
ιδιαιτερότητας των αγορών τους, που είναι πολύ µικρές, µε συνέπεια να µην υπάρχει 
πραγµατικός ανταγωνισµός ανάµεσα στους διάφορους δηµόσιους ή ιδιωτικούς 
οικονοµικούς παράγοντες. Μόνο οι δυνάµεις της αγοράς σ’αυτές τις περιοχές δεν 
επαρκούν ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή κατανοµή των πόρων προς όφελος της 
κοινωνίας. Καλό θα ήταν να γίνει µια λεπτοµερής ανάλυση του τρόπου λειτουργίας 
κάθε τοµέα των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών. 

Η λειτουργία των διάφορων τοµέων στις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες, όπως 
π.χ. του τοµέα των µεταφορικών υπηρεσιών, των τηλεπικοινωνιών (σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας) ή του τοµέα του ηλεκτρισµού και του φυσικού αερίου θα 
αποτελέσει αντικείµενο µιας εµπεριστατωµένης εξέτασης στο πλαίσιο µιας οµάδας 
εργασίας η οποία θα είναι επιφορτισµένη µε τη διατύπωση των κατάλληλων 
προτάσεων. 

Η καινοτοµία, η κοινωνία της πληροφόρησης, η έρευνα και η τεχνολογική 
ανάπτυξη : η Επιτροπή δεσµεύεται ότι θα ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση των 
υπεραποµακρυσµένων περιφερειών στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας. Οι µεταρρυθµίσεις που θα γίνουν θα πρέπει να 
επιτρέψουν σ’αυτές τις περιφέρειες, που βρίσκονται µακριά από την ευρωπαϊκή 
ήπειρο, να βελτιώσουν τις οικονοµικές τους επιδόσεις, να επιταχύνουν τους ρυθµούς 
ανάπτυξής τους, να δηµιουργήσου απασχόληση και να αποµακρύνουν τους 
κινδύνους αποκλεισµού. 

Οι επιχειρήσεις των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών καλούνται να βγουν από την 
αποµόνωση και να αντιµετωπίσουν καλύτερα τις πιέσεις που ασκούνται στις αγορές 
υιοθετώντας µία αποτελεσµατική καινοτοµική πολιτική - η οποία θα µπορούσε να 
ασκηθεί υπό τη µορφή παρεµβάσεων υπό την ευρεία έννοια του όρου - 
ενσωµάτωσης στις δικές τους παραγωγικές διαδικασίες ιδεών που προέρχονται από 
άλλους τοµείς δραστηριότητας και διαφοροποίησης των προϊόντων και των 
υπηρεσιών ώστε να ανταποκρίνεται η προσφορά στη ζήτηση µέσα στις νέες αγορές, 
οι οποίες παραµένουν ανεκµετάλλευτες µέχρι σήµερα. 

Η Επιτροπή καλεί τις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες να υποβάλουν ένα ειδικό 
πρόγραµµα για « Καινοτοµικές δράσεις » και να εντάξουν σ’αυτό και άλλες 
ευρωπαϊκές περιφέρειες που έχουν παρόµοια προβλήµατα µε αυτά που 
αντιµετωπίζουν οι υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες (τα νησιά, οι µικρές 
περιφέρειες, οι τουριστικές ζώνες, κλπ) ή που χρησιµοποιούν καινοτοµικές 
προσεγγίσεις οι οποίες θα µπορούσαν να εφαρµοστούν και στις 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες (πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο µέσω γραµµών υψηλής 
ταχύτητας, δορυφόρων, κλπ). Κατ’αυτό τον τρόπο η Επιτροπή συγχρηµατοδοτεί 
ειδικά προγράµµατα που αφορούν τη δηµιουργία και τη λειτουργία δικτύων στα 
οποία συµµετέχουν τουλάχιστον πέντε περιφέρειες από τουλάχιστον πέντε κράτη 
µέλη. 

Επειδή πρόκειται για νέες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας και 
συγκεκριµένα για τον έλεγχο του κόστους των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η 
Επιτροπή θα φροντίσει ώστε κατά την περίοδο 2003-2005 οι υπεραποµακρυσµένες 
περιφέρειες να µην υποφέρουν από πρακτικές που δηµιουργούν διακρίσεις και θα 
ενθαρρύνει τη µείωση των τιµών µέσω της βελτίωσης του ανταγωνισµού. Σύντοµα 
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επίσης θα ξεκινήσει µια µελέτη σχετικά µε τα εµπόδια πρόσβασης στις 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που αντιµετωπίζουν οι υπεραποµακρυσµένες 
περιφέρειες. Ταυτόχρονα η Επιτροπή θα συνεχίσει να δίνει κατευθύνσεις 
προκειµένου να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα της οδηγίας σχετικά µε τις 
« τηλεπικοινωνίες » στις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες, να βελτιωθεί η 
πρόσβαση στα δίκτυα ευρείας ζώνης και να εξαλειφθούν οι διακρίσεις όσον αφορά 
τις τιµές. 

Ελπίζει ότι οι κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα κριτήρια και τους κανόνες 
χορήγησης πιστώσεων από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία για τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες της 28ης Ιουλίου 20036 θα επιτρέψουν την ανάληψη πρωτοβουλιών για 
την εγκατάσταση δικτύων ευρείας ζώνης στις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες και 
την παροχή υπηρεσιών σε προσιτές τιµές εντός των περιφερειών αυτών. Υπό το ίδιο 
πνεύµα ένα από τα « επείγοντα έργα » στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας 
για την ανάπτυξη7 αφορά την ευρωπαϊκή κάλυψη των υπανάπτυκτων και αγροτικών 
περιφερειών. Το έργο αυτό είναι επιλέξιµο για χρηµατοδότηση από τα ∆ιαρθρωτικά 
Ταµεία κατά την περίοδο 2000-2006. 

Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Λισσαβόνας και να ενσωµατωθούν οι 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες στον ευρωπαϊκό χώρο της έρευνας θα πρέπει να 
αυξηθούν σηµαντικά οι δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στους 
τοµείς οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι’αυτές τις περιφέρειες. Το 
πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη παρέχει στις 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες πολλές ευκαιρίες αύξησης των δυνατοτήτων τους 
για έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη µέσω της συµµετοχής σε έργα ή ενέργειες 
συντονισµού των ερευνητικών και καινοτοµικών προγραµµάτων σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο (πρόγραµµα ERA-NET που είναι ανοικτό στις περιφέρειες) 
καθώς και σε δράσεις που έχουν ως στόχο τις υποδοµές της έρευνας. Η σηµερινή 
συµµετοχή των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών σ’αυτές τις ενέργειες και σ’αυτά 
τα έργα θα µπορούσε να αυξηθεί σηµαντικά µέσω της λήψης των κατάλληλων 
µέτρων ενηµέρωσης και προώθησης. 

Παρόλο ότι υπάρχουν αποτελεσµατικές πηγές πληροφόρησης (η ιστοσελίδα 
CORDIS8 για παράδειγµα) οι οποίες είναι προσβάσιµες σε όλους τους οργανισµούς 
που επιθυµούν να συµµετάσχουν στο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και την 
τεχνολογική ανάπτυξη, θα πρέπει να ενισχυθούν οι δράσεις ενηµέρωσης στον τοµέα 
της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης προκειµένου να καλυφθούν οι ειδικές 
ανάγκες των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών. 

Θα πρέπει να γίνουν αναλύσεις και µελέτες διερευνητικού χαρακτήρα στον τοµέα 
της έρευνας και της καινοτοµίας και να ληφθούν υπόψη τα στοιχεία 
κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης προκειµένου να καταρτιστούν πίνακες δεικτών και 
παρακολούθησης της εξέλιξης αυτών των στοιχείων στις εφτά υπεραποµακρυσµένες 
περιφέρειες, ώστε να διευκολυνθούν οι ανταλλαγές και η διάδοση καλών πρακτικών 
από µία οµάδα εµπειρογνωµόνων από τις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες σε 
συντονισµό µε διεθνείς εµπειρογνώµονες κατά το παράδειγµα της « Πλατφόρµας 

                                                 
6 SEC (2003) 895 
7 COM (2003) 690 τελικό. 
8 http://www.cordis.lu 
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αµοιβαίας µάθησης » που πρόκειται να δηµιουργήσει η Επιτροπή στο πλαίσιο των 
δικών της περιφερειακών ερευνητικών ενεργειών. 

Εάν επιτευχθεί συγκέντρωση των προσπαθειών µέσω της περιφερειακής 
εξειδίκευσης της έρευνας, θα είναι πολύ πιο εύκολο για τις ερευνητικές οµάδες των 
υπεραποµακρυσµένων περιφερειών να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειµένου 
να συµµετέχουν πιο ενεργά στις διάφορες ενέργειες εντός του προγράµµατος 
πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. 

Τέλος καλούνται οι υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες να εκµεταλλευθούν απόλυτα 
τις δυνατότητες πρόσθετης χρηµατοδότησης από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία των έργων 
που συγχρηµατοδοτούνται από το 6ο πρόγραµµα πλαίσιο για την έρευνα και την 
τεχνολογική ανάπτυξη9. Για να µπορέσουν να λάβουν πρόσθετη χρηµατοδότηση από 
τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία οι οργανισµοί που συγχρηµατοδοτούνται βάσει του 6ου 
προγράµµατος πλαισίου θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στις αρχές διαχείρισης ενός 
από τα προγράµµατα των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Σε περίπτωση που αυτά τα 
προγράµµατα δεν προβλέπουν µέτρα που επιτρέπουν την χρηµατοδότηση των εν 
λόγω έργων οι αρχές διαχείρισης µπορούν να ζητήσουν την τροποποίηση των 
προγραµµάτων σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες στο πλαίσιο της 
διαχείρισης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 

– Το περιβάλλον : η Επιτροπή θα ενθαρρύνει συστηµατικά τα συγκεκριµένα αιτήµατα 
των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών που έχουν ως στόχο τη βελτίωση του 
περιβάλλοντος µε όλα τα διαθέσιµα µέσα, στα οποία περιλαµβάνεται και το 6ο 
κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα 
πραγµατοποίησης ενεργειών για τη διατήρηση του περιβάλλοντος στις 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες. 

3.2. Οι δράσεις σχετικά µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες 

3.2.1. Η δυνατότητα πρόσβασης 

Η µείωση των συνεπειών που προκαλεί η δυσκολία πρόσβασης των υπεραποµακρυσµένων 
περιφερειών στο κοινοτικό έδαφος αποτελεί µία από τις βασικές προτεραιότητες της δράσης 
της Κοινότητας σχετικά µε τις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες. Κατά γενικό κανόνα 
ενθαρρύνεται ένθερµα η προσφυγή σε υφιστάµενα µέσα στον τοµέα των εναέριων και 
θαλάσσιων µεταφορών (υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, ενισχύσεις κοινωνικού 
και περιφερειακού χαρακτήρα). Οι ενισχύσεις αυτές αφορούν τις γραµµές που συνδέουν τις 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες µε την ευρωπαϊκή ήπειρο (και προς τις δύο κατευθύνσεις), 
τις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες µεταξύ τους καθώς και τις γραµµές στο εσωτερικό των 
υπεραποµακρυσµένων περιφερειών. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η Επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά τις συνθήκες ανταγωνισµού που 
διαµορφώνονται από το ισχύον σύστηµα. Οι χορηγούµενες ενισχύσεις δεν θα πρέπει να 
χρησιµοποιούνται για την ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης των µεταφορικών εταιριών. 

                                                 
9 Η δυνατότητα πρόσθετης συγχρηµατοδότησης περιορίζεται στους οργανισµούς των υπανάπτυκτων 

περιφερειών (στόχος 1) ή αυτών που λαµβάνουν προσωρινή ενίσχυση στο πλαίσιο του στόχου 1 – 
Απόφαση 1513/2002/ΕΚ της 27.06.2002 που αφορά το 6ο πρόγραµµα πλαίσιο, ΕΕ L 232/1 της 
29.08.02, παράρτηµα III. 
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Οι συστάσεις της Επιτροπής όσον αφορά αυτό τον τοµέα είναι οι εξής : 

– Επειδή πρόκειται για την υποχρέωση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, θα µπορούσε να 
υπάρξει κάποια ευελιξία ώστε να παραταθεί η προθεσµία παραχώρησης όσον αφορά 
την υποχρέωση παροχής δηµόσιων υπηρεσιών αεροµεταφοράς. 

– Η Επιτροπή είναι έτοιµη να εξετάσει κάθε πρόταση εκ µέρους των 
υπεραποµακρυσµένων περιφερειών µε στόχο τη βελτίωση της βιωσιµότητας των 
υπηρεσιών αεροµεταφοράς σε µικρές αποστάσεις ανάµεσα στις 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες και την ηπειρωτική Ευρώπη. 

– Όσον αφορά τις τοπικές µεταφορές η δηµιουργία εναλλακτικών συστηµάτων 
συνδυασµένης δηµόσιας µεταφοράς µε την καλύτερη σύνδεση των υφισταµένων 
µέσων δηµόσιας µεταφοράς και η χρηµατοδότησή τους από την Κοινότητα θα 
µπορούσε να µειώσει τα σοβαρά προβλήµατα συµφόρησης που παρατηρούνται. 

– Ο κανονισµός της Επιτροπής σχετικά µε τις ενισχύσεις de minimis θα τροποποιηθεί 
προκειµένου να διερευνηθεί το πεδίο εφαρµογής προς τις επιχειρήσεις του 
µεταφορικού τοµέα (θα καλύπτονται όλοι οι τρόποι µεταφοράς περιλαµβανοµένης 
και της ποταµοπλοΐας εκτός από τις ενισχύσεις για την αγορά τροχαίου υλικού των 
εταιριών οδικής µεταφοράς). 

– Όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τις θαλάσσιες µεταφορές η Επιτροπή 
επέτρεψε πρόσφατα την χορήγηση λειτουργικών ενισχύσεων για την παροχή 
υπηρεσιών ναυσιπλοΐας σε µικρή απόσταση ανάµεσα στα λιµάνια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης10. Αυτές οι ενισχύσεις εκκίνησης, οι οποίες χορηγούνται για τα τρία πρώτα 
χρόνια, δεν µπορούν να υπερβούν το 30% του συνολικού κόστους των νέων 
υπηρεσιών. Επίσης προβλέπεται η θέσπιση απλοποιηµένων κανόνων (καθεστώς de 
minimis) για την σύναψη συµβάσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας προκειµένου να 
εξυπηρετούνται τα µικρά νησιά που παρουσιάζουν κίνηση 100.000 επιβατών 
ετησίως τουλάχιστον. Αυτή η απλοποίηση θα µπορούσε να λάβει τη µορφή 
απαλλαγής από την υποχρέωση κοινοποίησης και από την υποχρέωση προκήρυξης 
διαγωνισµών όσον αφορά τις µεταφορές καθαρά τοπικού χαρακτήρα. 

– Στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κατευθυντηρίων γραµµών σχετικά µε τις 
κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα προτείνεται να επιτρέπεται η 
αντιστάθµιση του επιπρόσθετου κόστους που προκαλείται από τη µεταφορά των 
εµπορευµάτων εντός της αγοράς της Ένωσης και όχι µόνο εντός των εθνικών 
συνόρων της κάθε χώρας, εάν υπάρχει τέτοιο καθεστώς σε κάποιο κράτος µέλος 
υπέρ µίας υπεραποµακρυσµένης περιφέρειας. Ο υπολογισµός αυτού του 
επιπρόσθετου κόστους θα µπορούσε να γίνει µε βάση το κόστος µεταφοράς ανάµεσα 
σε µία υπεραποµακρυσµένη περιφέρεια και στο κράτος που ανήκει χωρίς όµως να 
σηµαίνει ότι τα εµπορεύµατα πρέπει να περνούν υποχρεωτικά από την µητρόπολη 
(κράτος στο οποίο ανήκει η περιφέρεια) προτού φθάσουν στον προορισµό τους σε 
ένα άλλο κράτος µέλος της Ένωσης. 

                                                 
10 ΕΕ C 13 της 17.12004, σ. 3. 
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3.2.2. Οι κρατικές ενισχύσεις 

Για λόγους αποτελεσµατικότητας και οµοιογένειας της αναπτυξιακής στρατηγικής υπέρ των 
υπεραποµακρυσµένων περιφερειών θα πρέπει να ληφθεί παράλληλα υπόψη η ειδική 
κατάσταση των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών στο πλαίσιο της αναθεώρησης των 
κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα. Για το λόγο 
αυτό η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει τα εξής : 

– Οι υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για τον στόχο της 
« σύγκλησης » τυγχάνουν ειδικής µεταχείρισης ώστε να είναι επιλέξιµες βάσει του 
άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης. 

– Οι υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για το στόχο της 
« σύγκλησης » αλλά θα υποστούν στο πλαίσιο της πολιτικής υπέρ της συνοχής « τις 
συνέπειες του στατιστικού αποκλεισµού » ή οι οποίες δεν εµπίπτουν πλέον στο νέο 
στόχο « της σύγκλησης » θα υπαχθούν σε ένα ειδικό µεταβατικό καθεστώς 
ενισχύσεων οι οποίες θα είναι ανάλογες στην αρχή µε αυτές που προβλέπονται από 
το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο α) και στη συνέχεια θα µειώνονται σταδιακά. 

– Η Επιτροπή εξάλλου προτίθεται να επιτρέψει για τις υπεραποµακρυσµένες 
περιφέρειες την προσαύξηση κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες της έντασης της 
ενίσχυσης περιφερειακού χαρακτήρα για αρχικές επενδύσεις που θα καθορίσει για 
τις περιφέρειες που θα εµπίπτουν στην εξαίρεση του άρθρου 87 παράγραφος 3 
στοιχεία α) και γ) και θα βρίσκονται σε ανάλογη κοινωνικοοικονοµική κατάσταση. 

Όσον αφορά τις λειτουργικές ενισχύσεις θα διατηρηθεί η αρχή της µη µείωσης και του µη 
χρονικού περιορισµού για το σύνολο των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών ανεξαρτήτως 
του είδους της ενίσχυσης (περιβάλλον, έρευνα και ανάπτυξη, …) και µε την επιφύλαξη 
συµπληρωµατικών προσαρµογών που θα µπορούσε να πραγµατοποιήσει η Επιτροπή . Θα 
διατηρηθούν επίσης και οι διατάξεις οι οποίες έχουν ως στόχο να διασφαλίζουν ότι η 
χορηγούµενη ενίσχυση θα είναι ανάλογη προς τα µειονεκτήµατα. 

Όσον αφορά τις διαδικασίες ένα σχέδιο κανονισµού της Επιτροπής προσδιορίζει επακριβώς 
τις διατυπώσεις που αφορούν τις υποχρεώσεις κοινοποίησης και ελέγχου των κρατικών 
ενισχύσεων. 

3.2.3. Η παραδοσιακή παραγωγή στον τοµέα της γεωργίας και της αλιείας 

Η γεωργική παραγωγή των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών είναι εξαιρετικά εύθραυστη 
αν ληφθούν υπόψη οι φυσικοί και οικονοµικοί συντελεστές της παραγωγής. Εξακολουθεί να 
αποτελεί ένα σηµαντικό τµήµα της τοπικής οικονοµίας, ειδικά από την άποψη της 
απασχόλησης, και ενισχύει την τοπική βιοµηχανία γεωργικών προϊόντων, που 
αντιπροσωπεύει το σηµαντικότερο τµήµα της βιοµηχανικής παραγωγής αυτών των 
περιφερειών. 

Στον γεωργικό τοµέα οι προσανατολισµοί µπορούν να διατυπωθούν ως εξής : 

– Στο πλαίσιο του µελλοντικού Ταµείου Αγροτικής Ανάπτυξης η Επιτροπή θα 
φροντίσει ώστε οι κοινοτικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα και η ένταση των 
ενισχύσεων αυτών να καθορίζονται µε βάση τα ειδικά µειονεκτήµατα των 
υπεραποµακρυσµένων περιφερειών. 
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– Όσον αφορά τον τοµέα της µπανάνας η Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει µία προσπάθεια 
αξιολόγησης της ΚΟΑ ώστε να υποβάλει µία έκθεση στο Συµβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν το τέλος του 2004. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται οι 
δυνατότητες βελτίωσης των µηχανισµών ενίσχυσης προς τους κοινοτικούς 
παραγωγούς. Όσον αφορά την εξωτερική πτυχή της ΚΟΑ τώρα που µελετάται η 
µεταρρύθµιση της ΚΟΑ για τις µπανάνες η Επιτροπή θα φροντίσει µε βάση τις 
πλέον πρόσφατες πληροφορίες να καθοριστεί ένα ικανοποιητικό επίπεδο τιµών. 

– Στον τοµέα της ζάχαρης και στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της ΚΟΑ του εν λόγω 
τοµέα η Επιτροπή θα φροντίσει ώστε να υπάρξει διαφορετική µεταχείριση των 
υπεραποµακρυσµένων περιφερειών λόγω των ειδικών τους χαρακτηριστικών. 

– Όσον αφορά τους κανονισµούς (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, 1453/2001 και 1454/2001 του 
Συµβουλίου (κανονισµοί που αφορούν τα µέτρα POSEI στον γεωργικό τοµέα) και 
µετά τη µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής κατά το 2003 θα πρέπει 
αφενός να διασφαλιστεί η σταθερότητα των χορηγούµενων πόρων για τη διατήρηση 
της ενίσχυσης προς τις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες και αφετέρου να 
αποκεντρωθούν στο µέτρο του δυνατού οι διαδικασίες λήψης των αποφάσεων και να 
απλοποιηθούν οι κανόνες διαχείρισης. 

Στον τοµέα της αλιείας η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κοινή Αλιευτική Πολιτική θα πρέπει να 
αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στις ιδιαιτερότητες των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών. Η 
συνοχή ανάµεσα στις εσωτερικές και τις εξωτερικές πτυχές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 
αποτελεί επίσης µία αιτία διαρκούς ανησυχίας. Οι άλλοι προσανατολισµοί συνοψίζονται ως 
εξής : 

– Στο πλαίσιο του µελλοντικού Χρηµατοδοτικού Μέσου Προσανατολισµού της 
Αλιείας η Επιτροπή θα φροντίσει ώστε οι κοινοτικές ενέργειες µετά το 2006 στο 
πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (όσον αφορά την χορήγηση ενισχύσεων 
περιφερειακού χαρακτήρα και την ένταση αυτών των ενισχύσεων) να λαµβάνει 
υπόψη τα ειδικά µειονεκτήµατα των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών και τις 
ανάγκες τους. 

– Η δηµιουργία περιφερειακών συµβουλευτικών επιτροπών θα πρέπει να αποτελέσει 
ένα χώρο έκφρασης που θα επιτρέπει στις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες να 
συµµετέχουν ενεργά στις συζητήσεις σχετικά µε τη διαρκή αξιοποίηση των 
αλιευτικών πόρων σ’αυτές τις περιοχές των ωκεανών. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να 
δηµιουργηθεί επίσης ένα παρόµοιο όργανο για τις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες 
και ειδικά για τις πλέον αποµονωµένες (δηλαδή για τη Γουιάνα και για τη νήσο 
Ρεϋνιόν) στη δική τους θαλάσσια ζώνη που συνορεύει µε τρίτες χώρες. 

– Οι κατευθυντήριες γραµµές για την εξέταση των κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειες θα αποτελέσουν αντικείµενο αναθεώρησης 
κατά το 2004. Με την ευκαιρία αυτή θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην διατήρηση 
της ευνοϊκής αντιµετώπισης που τυγχάνουν προς το παρόν οι υπεραποµακρυσµένες 
περιφέρειες. 
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4. ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΜΕΣΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 
ΥΠΕΡΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Η Επιτροπή διαθέτει πολυάριθµα και ακριβή στοιχεία που αφορούν το κόστος και τα 
προβλήµατα τα οποία αντιµετωπίζουν οι υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες κατά την 
εφαρµογή των κοινοτικών πολιτικών. Εντούτοις όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να 
συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο και οριζόντιο σύστηµα πολυτοµεακής αξιολόγησης των 
µειονεκτηµάτων των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών καθώς και των κοινοτικών µέτρων, 
ειδικά του µελλοντικού ειδικού προγράµµατος αντιµετώπισης των προβληµάτων. Με την 
ευκαιρία αυτή η Επιτροπή θα φροντίσει ώστε οι προβλεπόµενες αντισταθµίσεις του 
επιπρόσθετου κόστους µε την χρησιµοποίηση πολλών µέσων να γίνουν σύµφωνα µε τους 
κανόνες σώρευσης των κρατικών ενισχύσεων. 

Η Επιτροπή προτίθεται επίσης να πραγµατοποιήσει µια εµπεριστατωµένη ανάλυση των 
συνθηκών ανταγωνισµού στις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες. 

Η ενέργεια αυτή που θα γίνει σε συνεργασία µε τις εθνικές και περιφερειακές αρχές θα έχει 
ως στόχο τη συγκέντρωση σε τακτά χρονικά διαστήµατα στατιστικών στοιχείων σχετικά µε 
τις υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να συνδεθούν µέσω ενός 
δικτύου οι σχετικές στατιστικές υπηρεσίες. 

Η ανάλυση αυτή θα µπορούσε επίσης να έχει ως αποτέλεσµα την προσαρµογή των 
υφισταµένων προγραµµάτων όσον αφορά διάφορους τοµείς όπως είναι η γεωργία, η αλιεία, η 
αξιολόγηση των δράσεων που αφορούν τον ανταγωνισµό, η φορολογία και η περιφερειακή 
πολιτική. 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιµετωπίσει µία από τις πιο µεγάλες προκλήσεις της ιστορίας της : 
τη διεύρυνση η οποία προϋποθέτει σηµαντικές θεσµικές αλλαγές, επανεπιβεβαίωση της 
προσήλωσης στις βασικές της αξίες και ριζική αναθεώρηση των µηχανισµών που 
διασφαλίζουν την οικονοµική, κοινωνική και γεωγραφικής της συνοχή. 

Για να εξασφαλιστεί ισότητα ευκαιριών σε όλες τις περιφέρειές και για όλους τους πολίτες 
της και για να προωθηθεί η ανάπτυξή της, η Ένωση θα πρέπει να δηµιουργήσει και να 
διασφαλίσει κατάλληλους και αποτελεσµατικούς µηχανισµούς. 

Στο πλαίσιο αυτό οι υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες δεν πρέπει απλώς να διατηρήσουν το 
επίπεδο ανάπτυξης που έχουν πετύχει χάρη στα κοινοτικά µέτρα αλλά να ενταχθούν και σε 
µία στρατηγική προσαρµογής στην ευρωπαϊκή πραγµατικότητα καθώς και στη δική τους 
ειδική πραγµατικότητα. 

Οι παρούσες συστάσεις της Επιτροπής αφορούν όλα τα βασικά θέµατα που έχουν σχέση µε 
την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση των υπεραποµακρυσµένων περιφερειών. Είναι αναλυτικές 
και περιλαµβάνουν µέτρα που αφορούν τρεις τοµείς : τη δυνατότητα πρόσβασης των 
υπεραποµακρυσµένων περιφερειών, την ανταγωνιστικότητά τους και τη συνεργασία τους µε 
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές περιφέρειες και την ολοκλήρωσή τους µέσα στη γεωγραφικής τους 
ζώνη. 

Πάνω σ’αυτή τη βάση θα υλοποιήσει η Επιτροπή τις δράσεις της σχετικά µε τις 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση. Η 
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στρατηγική αυτή θα εφαρµοστεί σταδιακά µε βάση τα χρονοδιαγράµµατα των πολιτικών που 
αφορούν τα µέτρα που πρόκειται να ληφθούν. Επίσης, εκτός από τις προτάσεις δράσεων στο 
πλαίσιο των διάφορων κοινοτικών πολιτικών, θα προταθούν δύο νέες πρωτοβουλίες : ένα 
ειδικό πρόγραµµα συνυπολογισµού του πρόσθετου κόστους και ένα σχέδιο δράσης για την 
ευρύτερη γειτνίαση. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει στο πλαίσιο των µελλοντικών κανονισµών 
σχετικά µε την πολιτική υπέρ της συνοχής τις κατάλληλες νοµοθετικές προτάσεις για την 
υλοποίηση αυτών των δύο πρωτοβουλιών. Όπως φαίνεται από τον απολογισµό που γίνεται 
στην έκθεση της Επιτροπής, η οποία περιγράφει λεπτοµερώς τα µέτρα, η Επιτροπή έχει ήδη 
αναλάβει δράση προτείνοντας στο Συµβούλιο διάφορα µέτρα και συνεχίζοντας το πρόγραµµα 
δράσεων το οποίο περιλαµβανόταν στην έκθεση που αυτή συνέταξε το Μάρτιο του 2000. 
Τώρα πρέπει να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια στο πλαίσιο της διαδικασίες της Λισσαβόνας 
και του Γκέτεµποργκ ώστε να µπορέσουν να πετύχουν υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης οι 
υπεραποµακρυσµένες περιφέρειες. 
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