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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over een versterkt partnerschap voor de ultraperifere regio’s
(2004/2253(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de Mededelingen van de Commissie van 26 maart 2004, getiteld “Een versterkt 
partnerschap voor de ultraperifere regio’s”(COM(2004)0343) en van 23 augustus 2004 
over een versterkt partnerschap voor de ultraperifere regio’s: balans en vooruitzichten 
(COM(2004)0543), alsmede de bijlage bij laatstgenoemde (SEC(2004)1030),

– gezien het proces dat heeft geleid tot de toekenning van het speciale statuut aan de 
ultraperifere regio’s in het primaire communautaire recht (artikel 299, lid 2 van het EG-
Verdrag) en de inhoud en de juridische werkingssfeer van dat statuut,

– gezien de actie van de Gemeenschap in haar geheel om de ultraperifere regio's te steunen, 

– gelet op punt 58 van de conclusies van de Europese Raad van Sevilla van 21 en 22 juni 
2002, die ten grondslag ligt aan de mededelingen van de Commissie uit 2004 over een 
versterkt partnerschap voor de ultraperifere regio’s,

– gezien het memorandum van Spanje, Frankrijk, Portugal en de ultraperifere regio's 
betreffende maatregelen om de uitvoering van artikel 299, lid 2 van het EG-Verdrag 
verder uit te werken en de bijdrage van de ultraperifere regio's aan dat memorandum, die 
beide op 2 juni 2003 naar de Commissie zijn gezonden,

– gezien het verslag van de voorzitters van regiobesturen van de ultraperifere regio’s over 
de Mededeling “Een versterkt partnerschap voor de ultraperifere regio's”, dat op 17 juni 
2004 naar de Commissie is gestuurd,

– gelet op punt 47, laatste streepje, van de conclusies van de Europese Raad van Brussel van 
17 en 18 juni 2004,

– gezien de slotverklaring van de tiende Conferentie van voorzitters van regiobesturen, die 
op 2 september 2004 in Ponta Delgada is gehouden,

– gezien de adviezen van het Comité van de Regio’s van 18 november 2004 over de 
Mededeling van de Commissie “Een versterkt partnerschap voor de ultraperifere regio’s” 
(CdR 61/2004) en van 13 december 2000 over de problematiek van de ultraperifere 
regio’s in het licht van de tenuitvoerlegging van artikel 299 (CdR 156/2000),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling 
van de Commissie “Een versterkt partnerschap voor de ultraperifere regio's” (CES 
…/2005 van …) en het advies van 29 mei 2002 over de “Toekomstige strategie voor de 
ultraperifere regio’s van de Europese Unie” (CES 682/2002),

– onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties en adviezen over de positie van de 
ultraperifere regio’s, in het bijzonder zijn resolutie over het verslag van de Commissie 
over de maatregelen ter uitvoering van artikel 299, lid 2: de ultraperifere regio’s van de 
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Europese Unie1,

– gezien de Mededeling van de Commissie van 10 februari 2004 aan de Raad en het 
Europees Parlement, getiteld “Bouwen aan onze gemeenschappelijke toekomst -
Beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen in de uitgebreide Unie 2007-2013” 
(COM(2004)0101),

– gezien de Mededeling van de Commissie over het Derde verslag over de economische en 
sociale cohesie van 18 februari 2004 (COM(2004)107), de resolutie van het Parlement 
over deze mededeling2, het advies van het Comité van de Regio’s van 16 juli 2004 over 
het Derde verslag over de economische en sociale cohesie (CdR 120/2004), het advies van 
het Europees Economisch en Sociaal Comité van 30 juni 2004 over het Derde verslag 
over de economische en sociale cohesie (CES 962/2004), en gezien ook de eerste bijdrage 
van de ultraperifere regio’s over de toekomstige economische en sociale cohesie, die in 
februari 2002 bij de Commissie is ingediend,

– gezien de Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 14 
juli 2004 “Financiële vooruitzichten 2007-2013” (COM(2004)0487) en andere daarmee 
verband houdende documenten, en gezien het feit dat het Parlement een tijdelijke 
commissie heeft ingesteld die als taak heeft zich te verdiepen in de begrotingsmiddelen 
van de Unie in de periode van 2007 tot 2013 en daarover een standpunt zal bepalen,

– gezien het voorstel voor een verordening van de Raad houdende algemene bepalingen 
inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en 
het Cohesiefonds (COM(2004)0492), het voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
(COM(2004)0495), het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds (COM(2004)0493) en het voorstel voor een 
verordening van de Raad tot oprichting van het Cohesiefonds (COM(2004)0494), 

– gezien het voorstel voor een verordening van de Raad inzake steun voor 
plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling 
(ELFPO) (COM(2004)0490/SEC(2004)0931) en het voorstel voor een verordening van de 
Raad over het Europees Visserijfonds (COM(2004)0497/SEC(2004)0965), 

– gezien het besluit van de staatshoofden en regeringsleiders van de Unie van 18 juni 2004 
om het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa goed te keuren,

– gezien het feit dat in dat Verdrag een nieuwe pijler is toegevoegd aan het cohesiebeleid, 
namelijk de territoriale samenhang,

– gezien het feit dat het statuut van de ultraperifere regio’s is vastgelegd in artikel III-424 en 
artikel IV-440, lid 2 van het Verdrag,

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

  
1 PB C 197, 12.7.2001, blz. 197.
2 Aangenomen teksten, P5_TA(2004)0368.
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– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de Commissie visserij (A6-
0000/2005),

Algemene overwegingen

1. verzoekt de Commissie zich door de uitoefening van het initiatiefrecht dat haar is verleend 
uit hoofde van artikel 299, lid 2 van het EG-Verdrag, te richten op het in gang zetten van 
procedures waarmee de doestellingen van de ultraperifere regio’s volledig kunnen worden 
verwezenlijkt, hetzij in het kader van het cohesiebeleid, hetzij in samenhang met de 
andere beleidsonderdelen, communautaire maatregelen en gebieden die van belang zijn 
voor hun ontwikkeling, met name landbouw, visserij, mededinging en staatssteun, 
ondernemingsbeleid, diensten van algemeen economisch belang, belastingen, 
douanemaatregelen, milieu, energie, onderzoek en technologische ontwikkeling, 
beroepsopleiding, vervoer, trans-Europese netwerken, nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën, regionale samenwerking, enzovoorts;

Financiële vooruitzichten en cohesiebeleid

2. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat, hetzij in het kader van het specifiek 
programma ter compensatie van de extra kosten of het actieplan voor het grote Europese 
nabuurschap, hetzij met betrekking tot de toegang in het algemeen tot de structuurfondsen, 
gelijke behandeling gewaarborgd blijft op de wijze waarop de Unie dat tot nu toe heeft 
gedaan bij haar maatregelen voor de ultraperifere regio’s;

3. doet een beroep op de Commissie om in de onderhandelingen over de hervorming van het 
cohesiebeleid die nu in gang worden gezet, het recht van de Unie te waarborgen met 
prioriteit steun te verlenen aan de ultraperifere regio's in het kader van de toekomstige 
convergentiedoelstelling en om dezelfde hogere bijstandsniveaus te verlenen aan de 
ultraperifere regio’s als geheel, ongeacht de individuele inkomensniveaus van elke regio 
afzonderlijk;

4. verzoekt om verhoging van de bedragen die worden toegewezen aan het specifiek 
programma en om een verdeling daarvan waarbij geen enkele ultraperifere regio wordt 
benadeeld;

5. verzoekt ten aanzien van de toekomstige Europese territoriale samenwerking aandacht te 
besteden aan de bijzondere omstandigheden van de ultraperifere regio’s, middelen 
specifiek voor deze regio’s te reserveren en de ultraperifere regio’s in aanmerking te laten 
komen voor grensoverschrijdende samenwerking;

6. verzoekt het actieplan voor het grote nabuurschap te baseren op een concept van nabijheid 
in brede zin, zodat steun kan worden verleend voor projecten waarbij instanties zijn 
betrokken in landen met grote gemeenschappen van emigranten uit ultraperifere regio's, 
waar deze regio's zich derhalve zeer nauw betrokken voelen;

7. verzoekt het actieplan te gebruiken voor het aanpakken van de problemen van illegale 
immigratie waarmee sommige ultraperifere regio’s te kampen hebben;
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Mededinging en staatssteun

8. hoopt ten aanzien van staatssteun voor regionale doelen dat de ultraperifere regio’s 
bedrijfssteun kunnen blijven ontvangen die niet geleidelijk wordt verminderd en waar 
geen tijdslimiet aan is verbonden, en dat de bijstand kan worden uitgebreid naar de 
vervoerssector; dat de ultraperifere regio’s kunnen blijven profiteren van een hoger 
bedrag boven dat van de initiële investeringssteun; hoopt dat roerende transportactiva 
kunnen worden opgenomen in de in aanmerking komende kosten ten aanzien van de 
initiële investering; en hoopt dat het zal worden toegestaan de ultraperifere regio’s een 
compensatie te geven voor de extra kosten ten aanzien van de initiële investeringen; 
hoopt tevens dat het zal worden toegestaan de ultraperifere regio’s een compensatie te 
geven voor de extra kosten van het vervoer van goederen binnen de markt van de Unie;

9. verzoekt om voorzieningen voor steunverlening aan de ultraperifere regio’s uit hoofde 
van artikel III-167, lid 3, onder a) van het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor 
Europa onverwijld ten uitvoer te leggen;

10. verzoekt de regels die gelden voor zeer kleinschalige hulp uit te breiden naar de 
transportsector;

11. verzoekt bij de herziening van de staatssteun voor de visserijsector rekening te houden 
met de visverwerking in de ultraperifere regio’s;

Diensten van algemeen economisch belang

12. verzoekt de Commissie haar belofte in te lossen om een werkgroep in te stellen die een 
onderzoek verricht naar de verrichting van diensten van algemeen economisch belang in 
de ultraperifere regio’s en voorstellen uit te werken die zijn afgestemd op de speciale 
kenmerken en behoeften van deze regio’s ten aanzien van de markt voor openbare 
diensten;

Belasting- en douanemaatregelen

13. doet een beroep op de Commissie om specifieke belastingmaatregelen te blijven 
toepassen ten behoeve van de ultraperifere regio’s en zich bereid te blijven tonen andere 
regelingen voor te stellen om de ontwikkeling van deze regio’s te bevorderen;

14. verzoekt de Commissie zich bereid te tonen verzoeken van ultraperifere regio’s om 
tijdelijke opschorting van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief die worden 
geheven op de aanvoer van niet-landbouwgrondstoffen voor productietoepassingen en 
van visserijproducten, alsmede op geïmporteerde kapitaalgoederen voor zakelijk en 
industrieel gebruik, in overweging te nemen;

Milieu

15. verzoekt de Commissie aan dit terrein voldoende aandacht te schenken bij toekomstige 
maatregelen ter ondersteuning van de ultraperifere regio's, aangezien deze niet over 
voldoende middelen beschikken om te voorzien in de aanhoudende behoeften ten aanzien 
van het milieu, in het bijzonder met betrekking tot de bescherming van de biodiversiteit, 
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de tenuitvoerlegging van het Natura 2000-netwerk en afvalbeheer, een omstandigheid die 
het moeilijker maakt in de ultraperifere regio’s een milieubeleid te voeren dat in 
overeenstemming is met de grondbeginselen van het communautaire milieubeleid; 
verzoekt de Commissie maatregelen ten uitvoer te leggen volgens het model van de 
milieucomponent van het POSEIMA-programma;

Trans-Europese netwerken

16. verzoekt de Commissie om aanpassing van de richtsnoeren voor trans-Europese 
netwerken, die grotendeels zijn afgestemd op de situatie van het vasteland van Europa, 
zonder rekening te houden met de omstandigheden waarmee de ultraperifere regio’s te 
maken hebben.

17. verzoekt de Commissie ten aanzien van trans-Europese energienetwerken projecten in de 
ultraperifere regio’s met voorrang te behandelen en hiervoor het medefinancieringsniveau 
te hanteren dat is vastgelegd voor projecten die als prioritair zijn aangemerkt;

18. verzoekt de Commissie in het kader van trans-Europese vervoersinfrastructuurnetwerken 
medefinanciering door het Cohesiefonds van havens en luchthavens in ultraperifere 
regio’s mogelijk te maken;

Onderzoek en technologische ontwikkeling

19. verzoekt de Commissie overweging 14 van het zesde kaderprogramma voor onderzoek en 
technologische ontwikkeling daadwerkelijk ten uitvoer te leggen, zowel in het huidige 
kaderprogramma als in de opvolger daarvan; dringt erop aan dat in het volgende 
kaderprogramma manieren worden gevonden om financiering beschikbaar te maken voor 
projecten in ultraperifere regio’s, in het bijzonder in hun kenniscentra;

20. roept de Commissie op rekening te houden met het actieplan voor onderzoek, 
technologische ontwikkeling, demonstratie en innovatie dat in 2003 door de ultraperifere 
regio’s bij de Commissie is ingediend.

21. verzoekt dat projecten in de ultraperifere regio’s worden gefinancierd uit hoofde van het 
vijfde OTO-kaderprogramma en daarnaast worden medegefinancierd door de 
structuurfondsen;

Vervoer

22. dringt erop aan dat in elk aspect van het communautaire vervoersbeleid rekening wordt 
gehouden met de ultraperifere regio’s;

23. verzoekt om medefinanciering van de extra vervoerskosten en om ontwikkeling van het 
transport in de nabijheid van de ultraperifere regio’s, niet in de laatste plaats door daar 
ook niet-lidstaten bij te betrekken;

Slotoverwegingen

24. verwelkomt, ten slotte, het feit dat de instanties die zich inzetten voor de verdediging van 
het speciale statuut van de ultraperifere regio’s, een belangrijk partnerschap tot stand 
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hebben gebracht en hebben geconsolideerd, en wijst op de sleutelrol van de Commissie in 
dat proces, zoals blijkt uit de mededelingen uit 2004;

25. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het 
Comité van de Regio’s, het Europees Economisch en Sociaal Comité, de nationale, 
regionale en lokale overheden van de ultraperifere regio’s, alsook aan de fungerend 
voorzitter van de Conferentie van voorzitters van regiobesturen van de ultraperifere 
regio’s.
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TOELICHTING

Inleiding

De lange strijd van de ultraperifere regio’s en de landen waarvan zij deel uitmaken voor 
erkenning van de unieke positie van deze regio’s ten opzichte van de andere regio’s van de 
Unie, is op een uiterst waardevolle wijze beloond, toen het statuut van ultraperifere regio in 
1997 officieel werd erkend in het primaire recht van de Unie. Dat betekent echter niet dat het 
proces daarmee is voltooid. De mogelijkheden van het statuut dat aan de ultraperifere regio’s 
is toegekend, is nog niet werkelijk benut voor ontwikkelingsdoeleinden.

De verwachting was dat er een ambitieuze, omvangrijke en geïntegreerde actie zou worden 
vastgesteld en ten uitvoer gelegd om een duurzame ontwikkeling in de ultraperifere regio’s te 
bevorderen, maar die gedachte is nog niet in werkelijkheid omgezet. In plaats van geïsoleerde 
specifieke maatregelen, die soms eenmalig en van beperkte duur zijn, is het nodig een model 
voor duurzame ontwikkeling te ontwerpen en ten uitvoer te leggen dat uiteindelijk de meeste 
communautaire beleidsonderdelen en maatregelen omvat.

Wat nodig is, is een gemeenschappelijke actie die moet worden vastgesteld door de 
ultraperifere regio’s, de betrokken lidstaten en de Commissie.

De huidige rechtsgrondslag voor het statuut van ultraperifere regio geeft de Commissie de 
mogelijkheid verdere stappen in die richting te nemen. Datzelfde geldt voor het Verdrag tot 
vaststelling van een Grondwet voor Europa wanneer dat eenmaal in werking zal zijn getreden.

Doel is het effect te verzachten van de geografische beperkingen die het gevolg zijn van de 
natuurlijke omgeving en de daaruit voortvloeiende vormen van afhankelijkheid. Om dit te 
bereiken moet er de politieke wil zijn om burgers en bedrijfsleven in de ultraperifere regio’s 
op te nemen in een continentbrede aanpak, teneinde op die manier de territoriale continuïteit 
tot stand te brengen die fysiek ontbreekt. Eén middel dat daarvoor moet worden gebruikt, is 
de nieuwe pijler van het cohesiebeleid die wordt ingevoerd bij het Verdrag tot vaststelling van 
een Grondwet voor Europa, namelijk die van territoriale samenhang.

De ultraperifere regio’s zijn nog niet in staat om zich zelfstandig te ontwikkelen, maar streven 
daar voor de toekomst wel naar.

De ultraperifere regio’s als een geval apart en het antwoord van de Unie daarop tot nu 
toe

Het feit dat een regio ultraperifeer is, is een unieke omstandigheid, die niet mag worden 
verward met andere situaties. Het is een combinatie van specifieke kenmerken die het gevolg 
zijn van de geografische ligging, de omvang en de natuurlijke omstandigheden van de 
betrokken gebieden. Een ligging aan de uiterste periferie betekent afgelegenheid en isolement. 
Er zullen altijd hindernissen zijn die de toegang tot de belangrijkste Europese centra 
bemoeilijken. De ultraperifere regio’s zijn kleine eilanden met moeilijke topografische en 
klimatologische omstandigheden. Economisch zijn ze sterk afhankelijk van een klein aantal 
producten en dat maakt ze kwetsbaar. Een ander feit waar rekening mee moet worden 
gehouden, is dat ze in veel gevallen gelegen zijn in ontwikkelingsgebieden met markten die 
nog in ontwikkeling zijn. 
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Het permanente karakter van deze problemen, de ernst en de gecombineerde gevolgen ervan 
staan de ontwikkeling en het concurrentievermogen van de ultraperifere regio’s in de weg. 
Als gevolg daarvan vergen productie, bevoorrading en marketing extra kosten. Ook is de 
diversiteit van de goederen- en dienstensectoren zeer beperkt, is de omvang van de lokale 
markten bescheiden en zijn de markten gefragmenteerd en ver afgelegen. Er worden geen 
schaalvoordelen behaald en er zijn geen positieve externe effecten. De economieën zijn 
nauwelijks in staat banen te scheppen. De infrastructuur is duurder, er zijn minder 
toegangsmogelijkheden voor personen, goederen en diensten, en de afhankelijkheid van 
burgerluchtvaart en -scheepvaart wordt nog problematischer omdat de kosten ervan hoger 
zijn.

De financiële steun van de Gemeenschap aan de ultraperifere regio’s, met name uit hoofde 
van de structuurfondsen en het Cohesiefonds, in de vorm van leningen van de Europese 
Investeringsbank of via communautaire initiatieven en bepaalde communautaire 
begrotingslijnen, is van vitaal belang in het moeilijke proces van stimulering en 
modernisering van de regionale economie en verhoging van de levensstandaard.

Er moet echter nog heel veel gebeuren om het niveau van duurzame ontwikkeling te bereiken 
waar deze regio’s zo sterk naar verlangen.

De mededelingen van de Commissie uit 2004: een eerste stap op weg naar een model 
voor duurzame ontwikkeling voor de ultraperifere regio’s?

De maatregelen die de toekomstige ontwikkelingsstrategie voor de ultraperifere regio’s zullen 
bepalen, hebben betrekking op drie terreinen: concurrentievermogen, toegankelijkheid en 
maatregelen om andere beperkingen te compenseren, en integratie in de omringende 
geografische gebieden. Ze zullen ten uitvoer worden gelegd in het kader van het vernieuwde 
economische en sociale cohesiebeleid en ander communautair beleid.

Toen de Commissie haar twee mededelingen publiceerde, liep zij daarmee iets vooruit op het 
standpunt ten aanzien van het algemene kader om in aanmerking te komen voor steun vanuit 
de structuurfondsen, aangezien het besluit over de in aanmerking komende regio’s pas in 
2005 zou worden genomen.

In het kader van het economische en sociale cohesiebeleid nieuwe stijl is een specifiek 
programma ter compensatie van de extra kosten, dat in de convergentiedoelstelling zal 
worden opgenomen en voor de periode van 2007 tot 2013 door het EFRO zal worden 
gefinancierd, opgezet met als doel de problemen op het gebied van de toegankelijkheid – deze 
zijn ernstiger voor de ultraperifere regio’s dan voor het vasteland – aan te pakken, zowel 
tussen de ultraperifere regio’s als binnen het grondgebied van elke afzonderlijke regio, en het 
concurrentievermogen van het bedrijfsleven te ondersteunen. Dit programma zal het mogelijk 
maken bedrijfssteun te financieren ter compensatie van de extra kosten in gegeven sectoren.

Daarnaast zal een actieplan voor het grote nabuurschap (gericht op samenwerking met andere 
ultraperifere regio’s en integratie in de omringende gebieden) worden aangenomen teneinde 
de economische, sociale en culturele banden tussen de ultraperifere regio’s en naburige 
gebieden te versterken en de natuurlijke sociaal-economische en culturele invloedssfeer van 
de ultraperifere regio’s te verbreden, door de belemmeringen te verminderen die de kansen 
voor handel met de omringende gebieden (Caribische markten, Amerika, Afrika en de ACS-
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landen) beperken. Het plan zal zich concentreren op twee hoofdpunten, enerzijds 
transnationale en grensoverschrijdende samenwerking en anderzijds handels- en 
douanemaatregelen.

De ontwikkelingsstrategie voor de ultraperifere regio’s in de context van andere onderdelen 
van het communautaire beleid omvat maatregelen ter bevordering van het 
concurrentievermogen en de groei (door het ontwikkelen van menselijk kapitaal, diensten van 
algemeen economisch belang, innovatie, de informatiemaatschappij, onderzoek en 
technologische ontwikkeling, en milieu), en maatregelen die verband houden met de 
handicaps van ultraperifere regio’s (op het punt van onder meer toegankelijkheid, staatssteun 
en traditionele landbouw en visserij).

Standpunt van het Parlement

Het Parlement verwelkomt de strategie die de Commissie heeft uitgewerkt voor de 
ultraperifere regio’s, waaruit blijkt dat zorgvuldig is nagedacht over de factoren die de facto 
de convergentie en de integratie met de andere regio’s van de Unie in de weg staan. De 
Commissie maakt duidelijk hoeveel het vernieuwde economische en sociale cohesiebeleid en 
de andere beleidsonderdelen van de Gemeenschap kunnen bijdragen aan de verwezenlijking 
van de bovengenoemde doelstelling.

Voor wat betreft het cohesiebeleid nieuwe stijl zijn de in te zetten middelen het specifiek 
programma ter compensatie van de extra kosten in combinatie met het actieplan voor het 
grote nabuurschap.

Ten aanzien van het specifiek programma is het Parlement van mening dat de Commissie 
opnieuw zou moeten kijken naar zowel de gereserveerde bedragen, die duidelijk ontoereikend 
zijn, als naar de manier waarop de financiële middelen van het programma worden 
toegewezen aan de zeven ultraperifere regio’s.

Ten aanzien van het actieplan voor het grote nabuurschap is het Parlement van mening dat het 
plan nadrukkelijk moet worden genoemd in samenhang met de doelstelling van Europese 
territoriale samenwerking van het cohesiebeleid, dat de financiële middelen op individuele 
basis moeten worden gereserveerd, zoals ook het geval is bij het specifiek programma, en dat 
geen van de gehanteerde criteria op welke wijze ook de ultraperifere regio’s mag uitsluiten 
van het actieplan. De ultraperifere regio’s moeten werkelijk de mogelijkheid hebben in 
aanmerking te komen voor grensoverschrijdende samenwerking.

Voorts is het Parlement van mening dat het actieplan voor het grote nabuurschap (en dus ook 
de doelstelling van de Europese territoriale samenwerking van het cohesiebeleid), evenals het 
nieuwe beleid van de Unie inzake nabuurschap, niet alleen moeten worden gebruikt om de 
integratie van de ultraperifere regio’s in de omringende geografische gebieden te bevorderen, 
maar ook om sociaal-economische en culturele banden te smeden met landen waar zich 
emigrantengemeenschappen uit ultraperifere regio’s bevinden of waarmee ultraperifere 
regio’s van oudsher relaties hebben (Venezuela, Brazilië, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, 
Canada en Australië behoren tot deze groep landen), aangezien dit in het belang van beide 
partijen zou zijn.

Bovendien is het Parlement van mening dat de Commissie in het kader van het actieplan het 
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probleem van illegale immigratie en aanverwante problemen waarmee sommige van de 
ultraperifere regio’s worden geconfronteerd, moet aanpakken.

Ten aanzien van andere communautaire beleidssectoren moet worden geconstateerd dat de 
bijdrage hiervan aan de toekomstige ontwikkelingsstrategie voor de ultraperifere regio’s 
achterblijft bij de verwachtingen en dat de Commissie tot nu toe heeft nagelaten de actie te 
ondernemen waar de ontwikkelingsstrategie om vraagt.

De hoop was dat de Commissie innovatieve specifieke voorstellen zou indienen in de andere 
beleidssectoren, in het bijzonder op terreinen die van zeer groot belang zijn voor 
concurrentievermogen en groei, waaronder bijvoorbeeld innovatie, de informatiemaatschappij 
en onderzoek en technologische ontwikkeling (wat dat laatste betreft hebben de ultraperifere 
regio’s al een document bij de Commissie ingediend waarin zij hun aspiraties uiteenzetten).

De conclusie die het Parlement uit alle bovenstaande punten trekt, is dat de positief 
beoordeelde ontwikkelingsstrategie niet de noodzakelijke ondersteuning krijgt van 
communautair beleid en maatregelen en dat niet de noodzakelijke financiële middelen zijn 
vrijgemaakt voor de juiste tenuitvoerlegging ervan. De Commissie moet derhalve verder gaan 
dan hetgeen ze nu voorstelt.

In de tweede plaats is het Parlement ten aanzien van het algemene kader om in aanmerking te 
komen voor steun van de structuurfondsen, van mening dat de huidige onderhandelingen over 
de financiële vooruitzichten en de hervorming van het cohesiebeleid een beslissend moment 
vormen voor de toekomst van de ultraperifere regio’s en dat hun speciale statuut daarom moet 
worden verdedigd en beschermd. 

Ook moet in de relevante wetgevingsvoorstellen die op dit moment in behandeling zijn, 
nadrukkelijk worden voorzien in de mogelijkheid om in de toekomst het Cohesiefonds te 
gebruiken voor de financiering van havens en luchthavens in het kader van trans-Europese 
vervoersinfrastructuurnetwerken.

Het Parlement verzoekt de Commissie dan ook tegemoet te komen aan de aspiraties van de 
ultraperifere regio’s, zowel wat betreft het cohesiebeleid als ten aanzien van andere 
beleidsonderdelen, communautaire maatregelen en gebieden die van belang zijn voor hun 
ontwikkeling.
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