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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wzmocnionej współpracy z regionami najbardziej peryferyjnymi
(2004/2253(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikaty Komisji z dn. 26 maja 2004r. zatytułowany "Wzmocniona 
współpraca z  regionami najbardziej peryferyjnymi" (COM(2004)0343) oraz z dn. 23 
sierpnia 2004r. zatytułowany "Wzmocniona współpraca z regionów najbardziej 
peryferyjnymi: bilans i perspektywy" (COM(2004)0543), do którego załącznik stanowi 
dokument SEC(2004)1030,

– uwzględniając proces, który doprowadził do przyznania specjalnego "statusu regionu 
najbardziej peryferyjnego" w prawie pierwotnym Unii Europejskiej (art. 299 ust. 2 
Traktatu WE) oraz znaczenia i zasięgu prawnego tego statusu,

– uwzględniając wszystkie działania wspólnotowe na rzecz regionów najbardziej 
peryferyjnych,

– uwzględniając ust. 58 wniosków z posiedzenia Rady Europejskiej w Sewilli w dn. 21-
22 czerwca 2002r., który stał się podstawą komunikatów Komisji w 2004r. w sprawie 
wzmocnionego partnerstwa na rzecz regionów najbardziej peryferyjnych,

– uwzględniając Memorandum Hiszpanii, Francji i Portugalii oraz Regionów Najbardziej 
Peryferyjnych w sprawie rozwinięcia art. 299 ust. 2 Traktatu WE i wkładu regionów 
najbardziej peryferyjnych do wspomnianego Memorandum przekazane Komisji dn. 2 
czerwca 2003r.,

– uwzględniając komunikat przewodniczących regionów najbardziej peryferyjnych w 
sprawie komunikatu Komisji Europejskiej "Wzmocniona współpraca z regionami 
najbardziej peryferyjnymi" przesłane Komisji dn. 17 czerwca 2004r.,

– uwzględniając ostatnie tiret ust. 47 wniosków z posiedzenia Rady Europejskiej w 
Brukseli w dn. 17-18 czerwca 2004r.,

– uwzględniając deklarację końcową X Konferencji Przewodniczących Regionów 
Najbardziej Peryferyjnych, jaka odbyła się w Ponta Delgada dn. 2 września 2004r.,

– uwzględniając opinie Komitetu Regionów z dn. 18 listopada 2004r. w sprawie 
komunikatu Komisji "Wzmocniona współpraca z regionami najbardziej peryferyjnymi" 
-CR/2004/61 oraz z dn. 13 grudnia 2000r. w sprawie "Problematyki regionów 
najbardziej peryferyjnych w kontekście stosowania art. 299 Traktatu WE" 
(CR/2000/156),

– uwzględniając opinie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie 
komunikatu Komisji "Wzmocniona współpraca z regionami najbardziej peryferyjnymi" 
(CES/2005/.... z dn. ...) oraz z dn. 29 maja 2002r. w sprawie "Przyszłej strategii na rzecz 
regionów najbardziej peryferyjnych Unii Europejskiej" (CES/2002/682),
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– uwzględniając wcześniejsze rezolucje i opinie Parlamentu Europejskiego w sprawie 
charakteru regionów najbardziej peryferyjnych, a w szczególności rezolucję dotyczącą 
sprawozdania Komisji w sprawie środków przeznaczonych na zastosowanie art. 299 
ust. Traktatu WE: regiony najbardziej peryferyjne Unii Europejskiej1;

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dn. 10 lutego 
2004r. zatytułowany "Budowanie naszej wspólnej przyszłości - wyzwania polityczne i 
środki budżetowe w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013" (COM(2004)0101),

– uwzględniając trzeci raport Komisji na temat spójności gospodarczej i społecznej z dn. 
18 lutego 2004r. (COM(2004)0107); rezolucję PE dotyczącą trzeciego raportu Komisji 
na temat spójności gospodarczej i społecznej2; opinię Komitetu Regionów z dn. 16 lipca 
2004r. dotyczącą trzeciego raportu na temat spójności gospodarczej j społecznej 
(CR/2004/120) oraz opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dn. 
30 czerwca 2004r. dotyczącą trzeciego raportu Komisji na temat spójności gospodarczej 
i społecznej (CES/2004/962); uwzględniając również pierwszy dokument sporządzony 
w regionach najbardziej peryferyjnych w sprawie przyszłości spójności gospodarczej i 
społecznej przekazany Komisji w lutym 2002r.,

– uwzględniając komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego z dn. 14 lipca 
2004r. "Perspektywy Finansowe na lata 2007-2013" (COM(2004)0487) i inne 
dokumenty w tej sprawie oraz utworzenie w PE Komisji tymczasowej do spraw 
wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013, 
która ma wypowiedzieć się w tej sprawie,

– uwzględniając projekt rozporządzenia Rady ustanawiający ogólne zasady dla 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Funduszu Spójności (COM(2004)0492); projekt rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(COM(2004)0495); projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Europejskiego Funduszu Społecznego (COM(2004)0493); projekt rozporządzenia Rady 
ustanawiającego Fundusz Spójności (COM(2004)0494),

– uwzględniając projekt rozporządzenia Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW) (COM(2004)0490/SEC(2004)0931); oraz projekt rozporządzenia Rady w 
sprawie Europejskiego Funduszu Rybołówstwa (COM(2004)0497/SEC(2004)0965),

– uwzględniając decyzję szefów państw i rządów Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej o przyjęciu w dn. 18 czerwca 2004r. Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy,

– uwzględniając, iż w ramach wspomnianego Traktatu wprowadzony został nowy filar 
polityki spójności - filar spójności terytorialnej,

– uwzględniając, iż we wspomnianym Traktacie uznano status regionu najbardziej 

  
1 Dz.U. C 197 z dn. 12.7.2001, str. 197.
2 Teksty przyjęte, P5_TA(2004)0368.
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peryferyjnego w art. III-424 i w art. IV-440 ust. 2,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając opinie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Rybołówstwa 
(A6-0000/2005),

Aspekty ogólne

1. zwraca się do Komisji o zaangażowanie - wykorzystując prawo do inicjatywy, jakie 
przyznaje jej art. 299 ust. 2 Traktatu WE - w rozpoczęcie procedur, które doprowadzą do 
pełnego spełnienia wymagań regionów najbardziej peryferyjnych (RNP) zarówno w 
zakresie polityki spójności, jak i pozostałych polityk, działań wspólnotowych i dziedzin 
związanych z rozwojem tych regionów, takich jak: rolnictwo, rybołówstwo, konkurencja i 
pomoc państwa, polityka na rzecz przedsiębiorstw, usługi związane z ogólnym interesem 
gospodarczym, podatki, opłaty celne, środowisko naturalne, energetyka, badania naukowe 
i rozwój technologiczny, kształcenie zawodowe, transport, sieci transeuropejskie, nowe 
technologie informacyjne i komunikacyjne, współpraca regionalna...;

Perspektywy finansowe i politka spójności

2. zwraca się do Komisji o utrzymanie jednolitego traktowania RNP, jakie charakteryzowało 
działania Unii, zarówno w zakresie specjalnego Programu kompensacji kosztów 
przekraczających zaplanowany pułap i Planu działania na rzecz szerokiego sąsiedztwa, jak 
i w zakresie ogólnych ram dostępu do Funduszy Strukturalnych;

3. zwraca się do Rady, aby - w ramach negocjacji, jakie prowadzone są w sprawie reformy 
polityki spójności - zapewniła w prawie Unii zachowanie priorytetowego wsparcia dla 
regionów najbardziej peryferyjnych tytułem planowanego w przyszłości wprowadzenia 
Celu "Konwergencja", a także zachowanie równomiernego podwyższania opłat 
interwencyjnych dla RNP jako całości, niezależnie od poziomu wpływów każdego z nich;

4. zwraca się o podwyższenie kwot w Programie specjalnym oraz postuluje, aby ich rozdział 
nie był niekorzystny dla jakiegokolwiek z RNP;

5. postuluje, aby w planowanym w przyszłości Celu "Europejska współpraca terytorialna" 
wyszczególniono specyficzną sytuację RNP, przewidziano właściwe przeznaczenie 
środków oraz aby RNP mogły zgłaszać się do programów współpracy transgranicznej;

6. postuluje, aby Plan działania na rzecz szerokiego sąsiedztwa oparty był na koncepcji 
bliskości w szerokim tego słowa znaczeniu, tak by możliwe było wspieranie projektów 
angażujących jednostki z krajów, które przyjmują licznych emigrantów z RNP i dla 
których w związku z tym regiony te są bardzo bliskie;

7. postuluje, aby w ramach Planu działania zajęto się problemami związanymi z nielegalną 
imigracją, z jakimi borykają się niektóre RNP;

Konkurencja i pomoc państwa
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8. postuluje, aby w ramach pomocy udzielanej przez państwo i przeznaczonej dla regionów 
w dalszym ciągu umożliwiać RNP korzystanie z niezmniejszających się i 
nieograniczonych w czasie dotacji operacyjnych oraz by możliwe było objęcie tymi 
dotacjami sektora transportowego; ma nadzieję, iż regiony te w dalszym ciągu będą mogły 
korzystać z większego zakresu pomocy, niż kwoty przyznane na inwestycje początkowe. 
Postuluje, aby ruchome aktywa transportowe włączone zostały do grupy kosztów 
należących do inwestycji początkowej. Zwraca się również o wyrażenie zgody na 
kompensowanie przez RNP kosztów przekraczających zaplanowany pułap, 
wygenerowanych przez transport towarów wewnątrz rynku unijnego;

9. postuluje, aby już od teraz stosować przepis dotyczący dotacji na rzecz RNP zapisany w 
art. III-167 ust. 3 akapit a Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy;

10. postuluje, aby przepisy regulujące przyznawanie pomocy na bardzo małą skalę 
obejmowały także sektor transportowy;

11. zwraca się o wzięcie pod uwagę przetwórstwa rybnego w RNP podczas przeprowadzania 
rewizji systemu dotacji państwowych na rzecz sektora rybackiego;

Usługi związane z ogólnym interesem gospodarczym

12. zwraca się do Komisji o dokonanie przez grupę roboczą obiecanej analizy 
funkcjonowania usług związanych z ogólnym interesem gospodarczym w RNP oraz o 
sporządzenie projektów odpowiadających specyfice i potrzebom tych regionów w 
zakresie rynku usług publicznych;

Podatki i opłaty celne

13. zwraca się do Komisji o utrzymanie specyficznych zasad podatkowych, z których 
korzystają RNP, i o zaproponowanie innych systemów sprzyjających rozwojowi tych 
regionów;

14. zwraca się do Komisji o wyrażenie chęci do rozpatrzenia wniosków złożonych przez RNP 
w sprawie czasowego zawieszenia obowiązków wynikających ze Wspólnej Taryfy Celnej 
w zakresie dostarczania produktów nierolniczych przeznaczonych do produkcji i 
produktów pochodzących z połowu, a także w zakresie importu sprzętu na użytek 
handlowy i przemysłowy;

15. zwraca się do Komisji o niezaniedbywanie tego sektora w ramach kroków, jakie 
podejmowane będą na rzecz RNP, gdyż zauważyć można, że obecne środki nie są 
wystarczające wobec potrzeb, jakie wciąż istnieją w dziedzinie środowiska naturalnego, 
przede wszystkim w zakresie ochrony bioróżnorodności, wprowadzania sieci Natura 2000 
oraz zarządzania gromadzeniem i przetwarzaniem odpadów; stanowi to przeszkodę dla 
wprowadzania w omawianych regionach polityki ochrony środowiska zgodnej z 
głównymi wytycznymi wspólnotowej polityki w zakresie środowiska naturalnego. Zwraca 
się także do Komisji o zastosowanie środków zgodnych z programem POSEIMA w 
zakresie ochrony środowiska.
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Sieci transeuropejskie

16. zwraca się do Komisji o nowe określenie wytycznych dotyczących sieci 
transeuropejskich, które w większości wpisują się w logikę wyraźnie zorientowaną na 
kontynent europejski nie biorąc pod uwagę innej rzeczywistości, np. specyfiki RNP;

17. zwraca się do Komisji, aby w ramach transeuropejskich sieci energii projekty RNP 
traktowane były jako priorytetowe oraz by stosowany był w ich przypadku poziom 
dofinansowania przewidziany dla projektów uznawanych za priorytetowe;

18. zwraca się do Komisji, aby, w ramach sieci transeuropejskich w dziedzinie infrastruktury 
transportowej, porty i lotniska w RNP mogły być dofinansowane z Funduszu Spójności;

Badania naukowe i rozwój technologiczny

19. zwraca się do Komisji o wprowadzenie w życie zapisów punktu 14 preambuły do 
Szóstego Programu Ramowego w dziedzinie Badań Naukowych i Rozwoju 
Technologicznego w ramach jeszcze obowiązującego lub kolejnego Programu 
Ramowego; zwraca się również, aby w ramach kolejnego Programu Ramowego 
wypracowano sposób na ułatwienie dostępu do finansowania projektów RNP, przede 
wszystkim w dziedzinach właściwych dla tych regionów;

20. postuluje wzięcie pod uwagę Planu Działania na rzecz Badań Naukowych, Rozwoju 
Technologicznego, Doświadczeń i Innowacji przedstawionego przez RNP Komisji w 
2003r.;

21. postuluje, aby projekty opracowywane przez RNP finansowane były z Programu 
Ramowego BNRT i dodatkowo dofinansowane z Funduszy Strukturalnych;

Transport

22. postuluje, aby RNP włączone zostały do wszystkich dziedzin wspólnotowej polityki 
transportowej;

23. zwraca się o finansowanie kosztów związanych z transportem, lecz przekraczających 
zaplanowany pułap, oraz o rozwijanie transportu w zakresie sąsiedztwa RNP, angażując 
przede wszystkim kraje trzecie;

Uwagi końcowe

24. z zadowoleniem przyjmuje ponadto ważny, wypracowany i ujednolicony w międzyczasie 
aspekt partnerstwa pomiędzy jednostkami zaangażowanymi w obronę specyficznej 
sytuacji regionów najbardziej peryferyjnych oraz podkreśla ważną rolę, jaką w tym 
procesie odegrała Komisja, czego dowodem są komunikaty opublikowane w 2004r.;

25. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-społecznemu, 
władzom krajowym, regionalnym i lokalnym regionów najbardziej peryferyjnych, a także 
urzędującemu Przewodniczącemu Konferencji Przewodniczących Regionów Najbardziej 
Peryferyjnych.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução

O longo caminho percorrido pelas regiões ultraperiféricas e pelos seus Estados de pertença 
para o reconhecimento da sua singularidade face às demais regiões da União Europeia, 
registou um momento deveras alto com o reconhecimento jurídico da sua situação no direito 
primário da União, em 1997. Mas, não se trata apenas por esses facto de um processo 
acabado, pois ainda não foram verdadeiramente exploradas as potencialidades do estatuto 
reconhecido a estas regiões com vista ao desenvolvimento.

A expectativa de definição e execução de uma acção ambiciosa, abrangente e integrada em 
prol do desenvolvimento sustentado das regiões ultraperiféricas, ainda não foi vertida na 
prática. Mais do que a adopção de acções sectoriais isoladas, algumas delas pontuais e 
limitadas no tempo, é necessário definir e pôr em prática um modelo de desenvolvimento 
sustentado, que poderá passar por implicar grande parte das políticas e acções comunitárias;

Esta tem de ser uma acção conjunta a definir pelas regiões ultraperiféricas, pelos respectivos 
Estados e pela Comissão Europeia. 

A actual base jurídica da ultraperiferia permite à Comissão avançar neste sentido. A mesma 
faculdade assistirá à Comissão com a entrada em vigor do novo Tratado que estabelece uma 
Constituição para a Europa.
Deseja-se que a limitação geográfica imposta pela natureza e os condicionalismos daí 
resultantes sejam esbatidos. Para isso é necessário a vontade política de conceber em favor 
dos cidadãos e empresas das regiões ultraperiféricas uma continentalização, a continuidade 
territorial que fisicamente não existe. E aqui faz-se apelo ao novo pilar da política de coesão 
introduzido pelo Tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, o pilar da coesão 
territorial.
As regiões ultraperiféricas ainda não são capazes de caminhar por si próprias, mas é isso que 
se pretende no futuro.

As regiões ultraperiféricas como portadoras de uma realidade singular e a resposta da 
União até ao presente
A realidade ultraperiférica é de facto singular e não deve ser confundida com outras 
realidades. Ela integra características específicas resultantes da situação geográfica, da 
dimensão e de condições naturais. A ultraperiferia caracteriza-se pelo afastamento e 
isolamento – a acessibilidade aos principais centros europeus será sempre condicionada –, 
pela insularidade, pela pequena superfície, pelo relevo e climas difíceis e pela forte 
dependência e vulnerabilidade económica em relação a um pequeno número de produtos. Pesa 
igualmente a pertença a espaços geográficos regra geral em desenvolvimento e marcados pela 
existência de mercados em desenvolvimento.

A permanência, intensidade e conjugação destes constrangimentos condicionam de uma 
forma negativa o desenvolvimento e a competitividade destas Regiões. Daqui deriva a 
existência de custos adicionais de produção, abastecimento e comercialização, da 
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diversificação muito limitada dos sectores produtivos de bens e serviços, de mercados locais 
limitados, fragmentados e distantes, de ausências de economias de escala ou de economias 
externas, da debilidade da economia em criar postos de trabalho, do maior custo de 
infraestruturas, da acessibilidade reduzida de pessoas, bens e serviços, da dependência do 
transporte aéreo e marítimo agravada pelo seu maior custo…
Os apoios financeiros comunitários, entretanto canalizados para estas regiões, nomeadamente 
dos Fundos Estruturais, do Fundo de Coesão, dos empréstimos do Banco Europeu de 
Investimento, das iniciativas comunitárias e de algumas linhas orçamentais comunitárias, têm 
sido vitais no difícil caminho para a dinamização e modernização da economia regional e 
melhoria das condições de vida da população.

Mas muito falta ainda fazer para alcançar o nível do desenvolvimento sustentado tão 
desejado.

As Comunicações da Comissão Europeia de 2004: um primeiro passo na definição de 
um modelo de desenvolvimento sustentado para as regiões ultraperiféricas?

As acções que guiarão a estratégia futura de desenvolvimento a favor das regiões 
ultraperiféricas incidirão em três campos: competitividade; acessibilidade e compensação de 
outros constrangimentos; e integração na respectiva zona geográfica regional. As mesmas 
serão postas em prática através da política de coesão económica e social reformulada e através 
de outras políticas comunitárias.

A Comissão, à data da publicação das suas comunicações, pouco adianta acerca do quadro 
geral de acesso aos Fundos Estruturais, pois a decisão das regiões que a eles teriam acesso só 
seria conhecida em 2005.

No quadro da política de coesão económica e social reformulada, um Programa específico de 
compensação de sobrecustos, inserido no Objectivo “Convergência” e a ser financiado pelo 
FEDER no período 2007-2013, tem por objectivo a redução do défice acessibilidade destas 
regiões relativamente ao continente europeu, entre elas próprias e no interior do território de 
cada uma delas e o apoio à competitividade das empresas. O Programa possibilita o 
financiamento das ajudas ao funcionamento a fim de compensar custos adicionais em 
determinados domínios.

E um Plano de acção para uma grande vizinhança (cooperação com as restantes regiões 
ultraperiféricas e integração na respectiva zona geográfica) será adoptado tendo em vista o 
reforço dos laços económicos, sociais e culturais destas regiões com os territórios vizinhos e o 
alargamento do espaço natural de influência sócio-económico e cultural das RUP, reduzindo 
as barreiras que limitam as possibilidades de trocas com o meio geográfico destas regiões 
(mercados das Caraíbas, América e África e países ACP). O Plano poderá apoiar-se em dois 
eixos: na cooperação transnacional e transfronteiriça e nas trocas comerciais e medidas 
aduaneiras.

A estratégia de desenvolvimento das regiões ultraperiféricas no quadro das outras Políticas 
comunitárias compreende acções ligadas à competitividade e ao crescimento (envolvendo o 
desenvolvimento do capital humano, serviços de interesse económico geral, inovação, 
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sociedade de informação e investigação e desenvolvimento tecnológico e ambiente) e acções 
ligadas aos condicionalismos das regiões ultraperiféricas (envolvendo acções no âmbito da 
acessibilidade, os auxílios estatais e acções no campo das produções tradicionais da 
agricultura e da pesca). 

A posição do Parlamento Europeu 

O Parlamento Europeu congratula-se com a estratégia de desenvolvimento definida pela 
Comissão para as regiões ultraperiféricas, que demonstra uma reflexão de fundo sobre os 
factores que impedem de facto a convergência e integração das regiões ultraperiféricas em 
relação às demais regiões da União Europeia. A Comissão revela qual o contributo da política 
de coesão económica e social reformulada e das demais políticas comunitárias para atingir 
aquele fim.

No quadro da política de coesão reformulada esse contributo traduz-se na implementação do 
Programa específico de compensação de sobrecustos e do Pano de acção para a grande 
vizinhança.

O Parlamento Europeu é de parecer que relativamente ao Programa específico a Comissão 
deve proceder à revisão quer dos montantes afectos que são manifestamente insuficientes quer 
da forma como serão afectadas as verbas do programa às sete regiões ultraperiféricas.

Quanto ao Pano de acção para a grande vizinhança o Parlamento Europeu entende que deveria 
ser feita uma referência a esta situação no quadro do Objectivo “Cooperação territorial 
europeia” da política de coesão, prevista uma afectação individualizada de verbas à 
semelhança do que foi feito para o Programa específico e que não deverão ser impostos 
critérios que limitem o acesso destas regiões ao Plano de acção. As regiões ultraperiféricas 
devem ser efectivamente elegíveis para a cooperação transfronteiriça.

O Parlamento Europeu entende também que no âmbito do Plano de acção para a grande 
vizinhança (e consequentemente do Objectivo “Cooperação territorial europeia” da política de 
coesão) e mesmo no âmbito da nova Política de Vizinhança da União deve promover-se além 
da integração das regiões ultraperiféricas na respectiva zona geográfica também a sua ligação 
sócio-económica e cultural com os países onde existem comunidades de emigrantes oriundos 
das regiões ultraperiféricas ou com os quais as regiões ultraperiféricas mantêm laços 
tradicionais (como é o caso da Venezuela, Brasil, Estados Unidos da América, África do Sul, 
Canadá e Austrália), na perspectiva do interesse de ambas as partes. 

O Parlamento Europeu entende ainda que a Comissão, no âmbito do Plano de acção para a 
grande vizinhança, deve dar resposta aos problemas com que algumas regiões ultraperiféricas 
se defrontam em matéria de imigração ilegal e outros problemas com ela relacionados.

No quadro das restantes políticas comunitárias lamentavelmente o contributo destas para a 
futura estratégia de desenvolvimento das regiões ultraperiféricas fica muito aquém das 
expectativas e da intervenção exigida pela estratégia de desenvolvimento agora definida pela 
Comissão.
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Esperava-se que a Comissão apresentasse propostas concretas e inovadoras no âmbito das 
restantes políticas comunitárias, em particular nos domínios estratégicos da competitividade e 
do crescimento como a inovação, a sociedade de informação e a investigação e 
desenvolvimento tecnológico (neste último caso as regiões ultraperiféricas já submeteram à 
Comissão um documento contendo as suas pretensões).

Tudo isto implica, no entender do Parlamento Europeu, que a oportuna estratégia de 
desenvolvimento definida pela Comissão não é devidamente suportada pelas políticas e 
acções comunitárias nem pelos meios financeiros necessários à sua boa execução, sendo, 
assim, necessário a Comissão ir além do que agora propõe. 

Por outro lado, no que respeita ao quadro geral de acesso aos Fundos estruturais o actual 
momento de negociação das perspectivas financeiras e da reforma da política de coesão é 
determinante para o futuro das regiões ultraperiféricas, pelo que é necessário defender e 
acautelar a situação singular destas regiões.

A possibilidade de no futuro o Fundo de Coesão financiar no âmbito das redes transeuropeias 
em matéria de infra-estruturas de transportes os portos e aeroportos das regiões 
ultraperiféricas deve também ser expressamente prevista nas propostas legislativas pertinentes 
presentemente em discussão.

O Parlamento Europeu solicita assim à Comissão Europeia que vá de encontro às pretensões 
das regiões ultraperiféricas, quer no domínio da política de coesão, quer no domínio das 
demais políticas, acções comunitárias e domínios relevantes para o desenvolvimento das 
regiões ultraperiféricas.


	562380pl.doc

