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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με μια ενισχυμένη εταιρική σχέση για τις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες
(2004/2253(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2000 με τίτλο «Μια 
ενισχυμένη εταιρική σχέση για τις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες» (COM(2004)0343), 
και της 23ης Αυγούστου 2004 σχετικά με μια ενισχυμένη εταιρική σχέση για τις ιδιαίτερα 
απομακρυσμένες περιφέρειες: απολογισμός και προοπτικές (COM(2004)0543), καθώς και 
το παράρτημα της τελευταίας (SEC(2004)1030),

– έχοντας υπόψη τη διαδικασία που οδήγησε στον καθορισμό ειδικού καθεστώτος για τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές στο πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης (άρθρο 299, παράγραφος 
2 της συνθήκης ΕΚ), καθώς και την ουσία και το νομικό πεδίο εφαρμογής αυτού του 
καθεστώτος,

– έχοντας υπόψη το σύνολο των κοινοτικών δράσεων προς υποστήριξη των 
υπεραπομακρυσμένων περιφερειών,

– έχοντας υπόψη την παράγραφο 58 των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 
Σεβίλλης της 21ης και 22ας Ιουνίου 2002, η οποία αποτέλεσε τη βάση για τις 
ανακοινώσεις που δημοσίευσε η Επιτροπή το 2004 σχετικά με μια ενισχυμένη εταιρική 
σχέση για τις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες, 

– έχοντας υπόψη το μνημόνιο εκ μέρους της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και 
των υπεραπομακρυσμένων περιφερειών σχετικά με τη λήψη μέτρων δυνάμει του άρθρου 
299, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, καθώς και τα σχόλια των υπεραπομακρυσμένων 
περιφερειών επί του μνημονίου αυτού, τα οποία διαβιβάσθηκαν στην Επιτροπή στις 2 
Ιουνίου 2003, 

– έχοντας υπόψη την έκθεση των προέδρων των υπεραπομακρυσμένων περιφερειών 
σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ενισχυμένη εταιρική σχέση για 
τις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες», που διαβιβάσθηκε στην Επιτροπή στις 17 Ιουνίου 
2004,

– έχοντας υπόψη την παράγραφο 47, τελευταίο εδάφιο των συμπερασμάτων του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών της 17ης και 18ης Ιουνίου 2004, 

– έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της 10ης Διάσκεψης των Προέδρων των 
υπεραπομακρυσμένων περιφερειών, που διεξήχθη στην Πόντα Ντελγκάδα στις 
2 Σεπτεμβρίου 2004,

– έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής των Περιφερειών της 18ης Νοεμβρίου 
2004 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ενισχυμένη εταιρική 
σχέση για τις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες» (CR/2004/61) και της 13ης Δεκεμβρίου 
2000 σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ και την εφαρμογή του άρθρου 
299 (CR/2000/156),
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– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ενισχυμένη εταιρική σχέση για 
τις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες» (CES/2005... της  ...) και τη γνωμοδότηση της 
29ης Μαΐου 2002 σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική για τις υπεραπομακρυσμένες 
περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CES/2002/682),

– έχοντας υπόψη προηγούμενα ψηφίσματα και γνωμοδοτήσεις του σχετικά με την 
κατάσταση των υπεραπομακρυσμένων περιφερειών, ιδίως το ψήφισμα σχετικά με την 
έκθεση της Επιτροπής περί των μέτρων προς εφαρμογή του άρθρου 299, παράγραφος 2: 
οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης1,

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 10ης Φεβρουαρίου 2004 προς το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Η οικοδόμηση του κοινού μας 
μέλλοντος – Προκλήσεις πολιτικής και δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 
2007-2013» (COM(2004)0101),

– έχοντας υπόψη την τρίτη έκθεση προόδου της Επιτροπής για την οικονομική και 
κοινωνική συνοχή, η οποία δημοσιεύθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2004 (COM(2004)0107)· 
το ψήφισμά του σχετικά με την τρίτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική και 
κοινωνική συνοχή2· τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 16ης Ιουλίου 
2004 σχετικά με την τρίτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή 
(CR/2004/120) και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2004 σχετικά με την τρίτη έκθεση της Επιτροπής για την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή (CES/2004/962)· έχοντας επίσης υπόψη τα πρώτα 
σχόλια των υπεραπομακρυσμένων περιφερειών σχετικά με το μέλλον της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής, που διαβιβάσθηκαν στην Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2002, 

– έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2004 προς το Συμβούλιο 
και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Δημοσιονομικές προοπτικές 2007-2013» 
(COM(2004)0487) και άλλα συναφή έγγραφα, καθώς και το γεγονός ότι συγκροτήθηκε, 
στους κόλπους του Κοινοβουλίου, προσωρινή επιτροπή για τη διερεύνηση των 
δημοσιονομικών μέσων της Ένωσης για την περίοδο 2007-2013, η οποία θα διατυπώσει 
συγκεκριμένη θέση επί του θέματος αυτού,

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (COM(2004)0492)· την πρόταση κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (COM(2004)0495)· την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(COM(2004)0493)· την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ίδρυση Ταμείου 
Συνοχής (COM(2004)0494),

– έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
(COM(2004)0490/SEC(2004)0931) και την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για το 

  
1 ΕΕ C 197 της 12.7.2001, σελ. 197.
2 Εγκριθέντα κείμενα, P5_TA(2004)0368.
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Ευρωπαϊκό Αλιευτικό Ταμείο (COM(2004)0497/SEC(2004)0965),

– έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβαν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων της Ένωσης 
στις 18 Ιουνίου 2004 να εγκρίνουν τη συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης,

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της συνθήκης αυτής, ένας νέος πυλώνας 
προστίθεται στην πολιτική συνοχής, ο πυλώνας της εδαφικής συνοχής, 

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι το καθεστώς των εξόχως απόκεντρων περιφερειών 
ενσωματώνεται στο άρθρο III-42 και στο άρθρο IV-440, παράγραφος 2 της συνθήκης,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής 
Αλιείας (A6-0000/2005),

Γενικοί συλλογισμοί

1. καλεί την Επιτροπή να επικεντρώσει τις προσπάθειές της, ασκώντας το δικαίωμα 
πρωτοβουλίας που της χορηγεί το άρθρο 299, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, στη 
θέσπιση διαδικασιών με τις οποίες θα μπορέσουν να ικανοποιηθούν πλήρως οι επιθυμίες 
των υπεραπομακρυσμένων περιφερειών, είτε στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής είτε σε 
σχέση με άλλες πολιτικές, κοινοτικά μέτρα και τομείς σημαντικούς για την ανάπτυξή 
τους, δηλ. γεωργία, αλιεία, ανταγωνισμός και κρατικές ενισχύσεις, πολιτική για τις 
επιχειρήσεις, υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος, φορολογία, τελωνειακά 
μέτρα, περιβάλλον, ενέργεια, έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, επαγγελματική 
κατάρτιση, μεταφορές, διευρωπαϊκά δίκτυα, νέες πληροφοριακές και επικοινωνιακές 
τεχνολογίες, περιφερειακή συνεργασία και ούτω καθεξής·

Δημοσιονομικές προοπτικές και πολιτική συνοχής

2. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει, είτε στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος 
αντιστάθμισης του επιπρόσθετου κόστους είτε στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για την 
ευρύτερη γειτνίαση ή όσον αφορά την πρόσβαση στα Διαρθρωτικά Ταμεία εν γένει, ότι 
τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με τα όσα ακολουθεί η Ένωση στα 
διάφορα μέτρα της για τις υπεραπομακρυσμένες της περιφέρειες·

3. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη μεταρρύθμιση της 
πολιτικής συνοχής που βρίσκονται υπό εξέλιξη, να διαφυλάξει το δικαίωμα της Ένωσης 
να συνεχίσει να παρέχει ενισχύσεις κατά προτεραιότητα στις υπεραπομακρυσμένες 
περιφέρειες βάσει του μελλοντικού στόχου «Σύγκλιση» και να εφαρμόζει τους ίδιους, 
υψηλότερους συντελεστές ενίσχυσης προς τις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες 
συνολικά, ανεξάρτητα από τα μεμονωμένα επίπεδα εισοδήματός τους·

4. ζητεί να αυξηθούν τα ποσά που διατίθενται για το ειδικό πρόγραμμα και να 
κατανεμηθούν χωρίς να τιμωρείται καμία υπεραπομακρυσμένη περιφέρεια·  

5. ζητεί, όσον αφορά τη μελλοντική «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία», να διευκρινιστούν 
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οι ειδικές περιστάσεις των υπεραπομακρυσμένων περιφερειών, να οριστεί στόχος των 
ταμείων ειδικά προορισμένος για αυτές και να καταστούν επιλέξιμες για διασυνοριακή 
συνεργασία·

6. ζητεί το σχέδιο δράσης για την ευρύτερη γειτνίαση να βασιστεί σε μια ιδέα εγγύτητας με 
την ευρεία έννοια, ώστε να επιτρέπει τη χορήγηση ενίσχυσης για σχέδια στα οποία 
συμμετέχουν φορείς από χώρες με μεγάλες κοινότητες μεταναστών από τις 
υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες, στις οποίες οι εν λόγω περιφέρειες αισθάνονται, κατά 
συνέπεια, πολύ κοντά·

7. ζητεί το σχέδιο δράσης να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση των προβλημάτων της 
λαθρομετανάστευσης τα οποία αντιμετωπίζουν οι υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες·

Ανταγωνισμός και κρατικές ενισχύσεις

8. όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για περιφερειακούς σκοπούς, εκφράζει την ελπίδα 
ότι οι υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν λειτουργικές 
ενισχύσεις που δεν μειώνονται προοδευτικά και δεν έχουν χρονικούς περιορισμούς, 
καθώς και ότι οι ενισχύσεις θα επεκταθούν και στον τομέα των μεταφορών· ελπίζει ότι οι 
υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες θα συνεχίσουν να επωφελούνται από υψηλότερο 
συντελεστή που υπερβαίνει το ποσό της αρχικής επενδυτικής ενίσχυσης· ελπίζει ότι τα 
κινητά περιουσιακά στοιχεία μεταφορών θα συμπεριληφθούν στο επιλέξιμο κόστος όσον 
αφορά την αρχική επένδυση· ελπίζει επίσης ότι θα είναι δυνατό να αντισταθμιστεί το 
επιπρόσθετο κόστος που συνεπάγεται για τις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες η 
μεταφορά αγαθών εντός της αγοράς της Ένωσης·

9. ζητεί να εφαρμοστούν χωρίς καθυστέρηση οι διατάξεις περί ενισχύσεων για τις 
υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες δυνάμει του άρθρου III-167, παράγραφος 3, 
περίπτωση α) της συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης·

10. ζητεί την επέκταση των κανόνων που διέπουν τις ενισχύσεις πολύ μικρής κλίμακας στον 
τομέα των μεταφορών·

11. ζητεί να ληφθεί υπόψη η μεταποίηση ιχθύων στις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες κατά 
την αναθεώρηση των κρατικών ενισχύσεων για τον τομέα της αλιείας·

Υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος

12. καλεί την Επιτροπή να εκπληρώσει τη δέσμευσή της να αναθέσει σε μια ομάδα εργασίας 
να μελετήσει τη λειτουργία των υπηρεσιών γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος στις 
υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες και να εκπονήσει προτάσεις προσαρμοσμένες στα 
ειδικά χαρακτηριστικά και ανάγκες τους όσον αφορά την αγορά των δημόσιων 
υπηρεσιών· 

Φορολογία και τελωνειακά μέτρα

13. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να εφαρμόζει ειδικά φορολογικά μέτρα προς όφελος 
των υπεραπομακρυσμένων περιφερειών και να επιδείξει προθυμία ως προς την εκπόνηση 
άλλων ρυθμίσεων που θα προαγάγουν την ανάπτυξή τους· 
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14. καλεί την Επιτροπή να επιδείξει προθυμία ως προς την εξέταση αιτημάτων εκ μέρους 
υπεραπομακρυσμένων περιφερειών για προσωρινή αναστολή των δασμών του κοινού 
δασμολογίου που εισπράττονται για τις προμήθειες μη γεωργικών προϊόντων για τους 
σκοπούς της παραγωγής και αλιευτικών προϊόντων, καθώς και για εισαγόμενα 
κεφαλαιουχικά αγαθά για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία·    

Περιβάλλον

15. καλεί την Επιτροπή να μην παραβλέψει τον τομέα αυτό στα μελλοντικά μέτρα 
υποστήριξης των υπεραπομακρυσμένων περιφερειών, αφού οι πόροι δεν είναι επαρκείς 
για να καλύψουν τις συνεχείς ανάγκες όσον αφορά το περιβάλλον, ειδικά σε σχέση με 
την προστασία της βιοποικιλότητας, την εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 και τη 
διαχείριση των αποβλήτων, γεγονός που δυσχεραίνει την άσκηση περιβαλλοντικής 
πολιτικής στις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες που να είναι συμβατή με τις 
θεμελιώδεις αρχές της κοινοτικής περιβαλλοντικής πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να
εφαρμόσει μέτρα σύμφωνα με τις προβλέψεις του περιβαλλοντικού σκέλους του 
προγράμματος POSEIMA·

Διευρωπαϊκά δίκτυα

16. καλεί την Επιτροπή να αναμορφώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα, οι οποίες βασίζονται, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, σε ένα σκεπτικό που είναι 
σαφώς προσανατολισμένο στην ευρωπαϊκή ηπειρωτική χώρα, χωρίς να περιέχουν 
προβλέψεις για τέτοιου είδους περιστάσεις που επηρεάζουν τις υπεραπομακρυσμένες 
περιφέρειες·

17. καλεί την Επιτροπή, όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας, να αντιμετωπίζει τα 
σχέδια στις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες ως προτεραιότητα και να εφαρμόζει για 
αυτά τον συντελεστή συγχρηματοδότησης που προβλέπεται για σχέδια προτεραιότητας·

18. καλεί την Επιτροπή, όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών μεταφορών, να 
επιτρέψει τη συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής των λιμένων και αερολιμένων 
στις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες·

Έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη

19. καλεί την Επιτροπή να κάνει πράξη την 14η αιτιολογική σκέψη της απόφασης για το έκτο 
πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, όσον αφορά τόσο το ισχύον 
όσο και το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο· ζητεί να εξευρεθούν, στο επόμενο 
πρόγραμμα πλαίσιο, τρόποι πρόσβασης σε χρηματοδότηση για σχέδια σε 
υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες, ιδίως στα κέντρα αριστείας τους·

20. ζητεί να ληφθεί υπόψη το σχέδιο δράσης για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη, την 
επίδειξη και την καινοτομία, που υπέβαλαν οι υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες στην 
Επιτροπή το 2003·

21. ζητεί τη χρηματοδότηση σχεδίων στις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες στο πλαίσιο του 
πέμπτου προγράμματος πλαισίου Ε&ΤΑ με επιπρόσθετη συγχρηματοδότηση από τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία· 
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Μεταφορές

22. ζητεί οι υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες να ενσωματώνονται σε κάθε πτυχή της 
κοινοτικής πολιτικής μεταφορών·

23. ζητεί τη συγχρηματοδότηση για την κάλυψη του επιπρόσθετου κόστους μεταφοράς και 
την ανάπτυξη των μεταφορών στη γειτονική περιοχή των υπεραπομακρυσμένων 
περιφερειών, και μάλιστα με τη συμμετοχή χωρών που δεν είναι μέλη· 

Τελικοί συλλογισμοί

24. επικροτεί, τέλος,  το γεγονός ότι οι φορείς που εργάζονται για την υποστήριξη του ειδικού 
καθεστώτος των υπεραπομακρυσμένων περιφερειών έχουν δημιουργήσει και εδραιώσει 
μια σημαντική εταιρική σχέση και επισημαίνει τον βασικό ρόλο της Επιτροπής σε αυτή τη 
διαδικασία, όπως αντανακλάται στις ανακοινώσεις του 2004·

25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 
Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των υπεραπομακρυσμένων 
περιφερειών και τον προεδρεύοντα της Διάσκεψης των Προέδρων των 
υπεραπομακρυσμένων περιφερειών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Ο μακρόχρονος αγώνας των υπεραπομακρυσμένων περιφερειών και των χωρών των οποίων 
αποτελούν μέρος να αναγνωριστεί η μοναδική θέση αυτών των περιφερειών σε σχέση με τις 
άλλες περιφέρειες της Ένωσης απέφερε καρπούς όταν το καθεστώς των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών αναγνωρίστηκε νομικώς στο πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης το 1997. Το 
γεγονός αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί: οι δυνατότητες που 
συνεπάγεται το καθεστώς αυτό για τις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες δεν έχουν ακόμη 
αξιοποιηθεί πραγματικά για αναπτυξιακούς σκοπούς.

Η προσδοκία ήταν ότι θα καθοριζόταν και θα εφαρμοζόταν ένα φιλόδοξο, περιεκτικό και 
ολοκληρωμένο σχέδιο με στόχο να προαγάγει τη βιώσιμη ανάπτυξη στις 
υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες. Ωστόσο, το σχέδιο αυτό δεν έχει γίνει ακόμη πράξη. Αντί 
για τη λήψη μεμονωμένων ειδικών μέτρων, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις εκτελούνται 
εφάπαξ και με χρονικούς περιορισμούς, είναι αναγκαίο να καταρτιστεί και να εφαρμοστεί ένα 
υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης που θα μπορούσε ενδεχομένως να συμπεριλάβει τις 
περισσότερες κοινοτικές πολιτικές και μέτρα.

Αυτό που χρειάζεται είναι η ανάληψη κοινής δράσης που θα προσδιοριστεί από τις 
υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και την Επιτροπή. 

Η ισχύουσα νομική βάση για το καθεστώς των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, όπως και η 
συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης όταν τεθεί σε ισχύ, επιτρέπει στην 
Επιτροπή να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Σκοπός είναι να μειωθούν οι γεωγραφικοί περιορισμοί που θέτει το φυσικό περιβάλλον και οι 
συνακόλουθες μορφές εξάρτησης. Για να επιτευχθεί αυτό, η πολιτική βούληση πρέπει να 
επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση των πολιτών και των επαγγελματικών κλάδων των 
υπεραπομακρυσμένων περιφερειών στο πλαίσιο μιας προσέγγισης που αφορά όλη την 
ευρωπαϊκή ήπειρο, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τη γεωγραφική συνέχεια που δεν 
υπάρχει εκ φύσεως. Ένα μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι ο νέος πυλώνας της 
πολιτικής συνοχής που καθιερώνει η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης, ο 
πυλώνας της εδαφικής συνοχής.

Οι υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες δεν είναι ακόμη ικανές να επιτύχουν πρόοδο μόνες 
τους, αλλά αυτή ακριβώς είναι η επιδίωξή τους για το μέλλον.

Οι υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες ως ξεχωριστή υπόθεση και η απόκριση της 
Ένωσης μέχρι σήμερα 

Η ιδιότητα της υπεραπομακρυσμένης περιφέρειας είναι μια μοναδική κατάσταση που δεν 
πρέπει να συγχέεται με άλλες καταστάσεις. Πρόκειται για έναν συνδυασμό ειδικών 
χαρακτηριστικών που πηγάζουν από τη γεωγραφική θέση, το μέγεθος των σχετικών περιοχών 
και τις φυσικές συνθήκες. Υπεραπομακρυσμένη χαρακτηρίζεται μια τοποθεσία που είναι 
απόκεντρη και απομονωμένη – υπάρχουν πάντοτε εμπόδια στις δυνατότητες πρόσβασης στα 
κύρια ευρωπαϊκά κέντρα. Οι υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες είναι μικρά νησιά που 
επηρεάζονται από δύσκολη μορφολογία και κλιματικές συνθήκες, ενώ από οικονομική άποψη 
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εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από μικρό αριθμό προϊόντων, πράγμα που σημαίνει ότι είναι 
και ευάλωτα. Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι βρίσκονται, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, στον αναπτυσσόμενο κόσμο με τις αναπτυσσόμενες αγορές του.

Ο μόνιμος χαρακτήρας, η σοβαρότητα και τα συνδυασμένα αποτελέσματα αυτών των 
περιορισμών αναχαιτίζουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των 
υπεραπομακρυσμένων περιφερειών. Αυτό συνεπάγεται επιπρόσθετο κόστος για την 
παραγωγή, την απόκτηση προμηθειών και την εμπορία. Οι τομείς παραγωγής αγαθών και 
υπηρεσιών διαφοροποιούνται μόνο σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Οι τοπικές αγορές έχουν 
περιορισμένο εύρος, είναι κατακερματισμένες και απόκεντρες. Δεν υπάρχουν οικονομίες 
κλίμακας ή εξωτερικές οικονομίες. Οι οικονομίες με δυσκολία κατορθώνουν να δημιουργούν 
θέσεις εργασίας. Οι υποδομές είναι πιο δαπανηρές. Υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες πρόσβασης 
για πρόσωπα, αγαθά και υπηρεσίες. Και η εξάρτηση από την πολιτική αεροπορία και 
ναυσιπλοΐα επιδεινώνεται λόγω του υψηλότερου κόστους τους....

Οι κοινοτικές χρηματοδοτικές ενισχύσεις που διοχετεύονται στις υπεραπομακρυσμένες 
περιφέρειες, ειδικότερα μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, με τη 
μορφή δανείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή μέσω κοινοτικών πρωτοβουλιών
και ορισμένων κονδυλίων του κοινοτικού προϋπολογισμού, έχουν διαδραματίσει καίριο ρόλο 
στην επίπονη διαδικασία τόνωσης και εκσυγχρονισμού της περιφερειακής οικονομίας και 
βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου.

Ωστόσο, πρέπει ακόμη να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για να επιτευχθεί το επίπεδο 
βιώσιμης ανάπτυξης που τόσο πολύ επιθυμούν οι περιφέρειες αυτές.

Οι ανακοινώσεις της Επιτροπής το 2004: ένα πρώτο βήμα προς ένα υπόδειγμα βιώσιμης 
ανάπτυξης για τις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες;

Τα μέτρα που θα καθορίσουν τη μελλοντική αναπτυξιακή στρατηγική για τις 
υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες θα γίνουν αισθητά σε τρεις τομείς: ανταγωνιστικότητα, 
δυνατότητες πρόσβασης και μέτρα αντιστάθμισης άλλων περιορισμών, ενσωμάτωση στις 
γειτονικές γεωγραφικές περιοχές. Θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο της αναμορφωμένης 
πολιτικής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και άλλων κοινοτικών πολιτικών. 

Όταν δημοσίευσε τις δύο ανακοινώσεις της, η Επιτροπή προέβλεψε σε κάποιο βαθμό τη θέση 
σχετικά με το γενικό πλαίσιο επιλεξιμότητας για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, αφού η απόφαση 
για τις επιλέξιμες περιφέρειες δεν επρόκειτο να ληφθεί πριν από το 2005.

Στο πλαίσιο της αναμορφωμένης πολιτικής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, ένα ειδικό 
πρόγραμμα αντιστάθμισης του επιπρόσθετου κόστους, το οποίο θα συμπεριληφθεί στον 
στόχο «Σύγκλιση» και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠΑ για την περίοδο 2007-2013, έχει ως 
στόχο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της προσβασιμότητας – τα προβλήματα είναι πιο 
σοβαρά για τις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες από ό,τι για την ηπειρωτική Ευρώπη – τόσο 
ανάμεσα στις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες όσο και εντός του εδάφους κάθε 
περιφέρειας, και να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος, θα είναι δυνατή η χορήγηση λειτουργικών ενισχύσεων για την αντιστάθμιση 
του επιπρόσθετου κόστους σε συγκεκριμένους τομείς.

Επιπροσθέτως, θα εγκριθεί ένα σχέδιο δράσης για την ευρύτερη γειτνίαση (για συνεργασία με 
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άλλες υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες και ενσωμάτωση στις γειτονικές γεωγραφικές 
περιοχές) με στόχο την ενδυνάμωση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δεσμών  
ανάμεσα στις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες και τα γειτονικά εδάφη και τη διεύρυνση της 
φυσικής σφαίρας κοινωνικοοικονομικής και πολιτισμικής επιρροής των 
υπεραπομακρυσμένων περιφερειών, μειώνοντας τους φραγμούς που περιορίζουν τις 
ευκαιρίες εμπορικών συναλλαγών με τις γειτονικές γεωγραφικές περιοχές (αγορές της 
Καραϊβικής, Αμερική και Αφρική και χώρες ΑΚΕ). Το σχέδιο περιστρέφεται γύρω από δύο 
κεντρικά σημεία, δηλ. τη διεθνική και διασυνοριακή συνεργασία αφενός και το εμπόριο και 
τα τελωνειακά μέτρα αφετέρου.  

Η αναπτυξιακή στρατηγική για τις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες στο πλαίσιο άλλων 
κοινοτικών πολιτικών καλύπτει μέτρα τόνωσης της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης 
(με την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου, των υπηρεσιών γενικού οικονομικού 
ενδιαφέροντος, της καινοτομίας, της κοινωνίας της πληροφορίας, της έρευνας και της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και του περιβάλλοντος), καθώς και μέτρα σε σχέση με τα 
μειονεκτήματα από τα οποία πλήττονται οι υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες (όπως οι 
δυνατότητες πρόσβασης, οι κρατικές ενισχύσεις και η παραδοσιακή γεωργική και αλιευτική 
παραγωγή).

Η άποψη του Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο επικροτεί τη στρατηγική που έχει εκπονήσει η Επιτροπή για τις 
υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες, η οποία δείχνει ότι έχει δοθεί προσοχή στους παράγοντες 
που, εκ των πραγμάτων, εμποδίζουν τη σύγκλιση και την ενσωμάτωση με τις υπόλοιπες 
περιφέρειες της Ένωσης. Η Επιτροπή διασαφηνίζει πόσα μπορεί να επιτύχει η αναμορφωμένη 
πολιτική οικονομικής και κοινωνικής συνοχής και οι άλλες κοινοτικές πολιτικές για την 
επίτευξη αυτού του στόχου.

Όσον αφορά την αναμορφωμένη πολιτική συνοχής, τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι το 
ειδικό πρόγραμμα αντιστάθμισης του επιπρόσθετου κόστους και το σχέδιο δράσης για την 
ευρύτερη γειτνίαση.

Σε σχέση με το ειδικό πρόγραμμα, το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
εξετάσει εκ νέου τα διατιθέμενα ποσά, τα οποία είναι σαφώς ανεπαρκή, και τον τρόπο με τον 
οποίο η χρηματοδότηση του προγράμματος θα κατανεμηθεί στις επτά υπεραπομακρυσμένες 
περιφέρειες.

Όσον αφορά το σχέδιο δράσης για την ευρύτερη γειτνίαση, πιστεύει ότι πρέπει να γίνεται 
ρητή αναφορά στο σχέδιο σε σχέση με τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» της 
πολιτικής συνοχής, ότι η χρηματοδότηση πρέπει να κατανέμεται σε μεμονωμένη βάση, όπως 
γίνεται και στο ειδικό πρόγραμμα, και ότι κανένα από τα εφαρμοζόμενα κριτήρια δεν πρέπει 
με κανένα τρόπο να οδηγεί σε αποκλεισμό υπεραπομακρυσμένων περιφερειών από το σχέδιο 
δράσης. Οι υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες πρέπει να είναι πραγματικά επιλέξιμες για 
διασυνοριακή συνεργασία.

Ομοίως, το Κοινοβούλιο εκφράζει την άποψη ότι το σχέδιο δράσης για την ευρύτερη 
γειτνίαση (και συνεπώς ο στόχος «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» της πολιτικής συνοχής) 
και, κατ’ ουσίαν, η νέα πολιτική γειτνίασης της Ένωσης πρέπει να χρησιμοποιούνται όχι 
μόνο για να προάγουν την ενσωμάτωση των υπεραπομακρυσμένων περιφερειών στις 
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γειτονικές γεωγραφικές περιοχές, αλλά και για να ενισχύουν τους κοινωνικοοικονομικούς και 
πολιτισμικούς δεσμούς με χώρες όπου υπάρχουν κοινότητες μεταναστών από τις 
υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες ή με τις οποίες οι υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες 
συνδέονται κατά παράδοση (Βενεζουέλα, Βραζιλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Νότια Αφρική, 
Καναδάς και Αυστραλία είναι μεταξύ των χωρών που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία), 
καθώς αυτό θα ήταν προς το συμφέρον και των δύο πλευρών.

Επιπλέον, πιστεύει ότι, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης, η Επιτροπή πρέπει να επιλύσει το 
πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης και άλλα σχετικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες. 

Όσον αφορά τις άλλες κοινοτικές πολιτικές, η συνεισφορά τους στη μελλοντική αναπτυξιακή 
στρατηγική για τις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες δυστυχώς δεν ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες και τη δράση που απαιτούνται από την αναπτυξιακή στρατηγική που έχει 
καταρτίσει σήμερα η Επιτροπή. 

Είχε εκφραστεί η ελπίδα ότι η Επιτροπή θα υπέβαλλε καινοτόμες ειδικές προτάσεις στο 
πλαίσιο άλλων πολιτικών, ιδίως σε τομείς που είναι καίριοι για την ανταγωνιστικότητα και 
την ανάπτυξη, όπως για παράδειγμα η καινοτομία, η κοινωνία της πληροφορίας και η έρευνα 
και τεχνολογική ανάπτυξη (όσον αφορά τον τελευταίο αυτό τομέα, οι υπεραπομακρυσμένες 
περιφέρειες έχουν ήδη υποβάλει έγγραφο στην Επιτροπή όπου εκφράζουν τις επιθυμίες τους).

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το Κοινοβούλιο με βάση όλα τα παραπάνω είναι ότι η 
καλά σχεδιασμένη αναπτυξιακή στρατηγική της Επιτροπής δεν λαμβάνει την απαραίτητη 
στήριξη από τις κοινοτικές πολιτικές και μέτρα ή τους χρηματικούς πόρους που είναι 
αναγκαίοι για την κανονική της εφαρμογή και, επομένως, η Επιτροπή πρέπει να προχωρήσει 
πέρα από όσα προτείνει επί του παρόντος.

Δεύτερον, όσον αφορά το γενικό πλαίσιο επιλεξιμότητας για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, οι 
σημερινές διαπραγματεύσεις σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές και την αναθεώρηση 
της πολιτικής συνοχής αποτελούν μια καθοριστική στιγμή για το μέλλον των 
υπεραπομακρυσμένων περιφερειών και, κατά συνέπεια, το ειδικό καθεστώς τους πρέπει να 
υποστηριχθεί και να διαφυλαχθεί.  

Η δυνατότητα χρήσης του Ταμείου Συνοχής στο μέλλον για τη χρηματοδότηση λιμένων και 
αερολιμένων στις υπεραπομακρυσμένες περιφέρειες στο πλαίσιο του κονδυλίου των 
διευρωπαϊκών δικτύων υποδομών μεταφορών πρέπει επίσης να προβλεφθεί ρητώς στις 
σχετικές προτάσεις νομοθετικών διατάξεων που βρίσκονται σήμερα υπό συζήτηση.

Το Κοινοβούλιο, κατά συνέπεια, καλεί την Επιτροπή να ικανοποιήσει τις επιθυμίες των 
υπεραπομακρυσμένων περιφερειών, όσον αφορά τόσο την πολιτική συνοχής όσο και άλλες 
πολιτικές, κοινοτικά μέτρα και τομείς που είναι σημαντικοί για την ανάπτυξή τους.  
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