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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre uma parceria reforçada para as regiões ultraperiféricas
(2004/2253(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta as Comunicações da Comissão, de 26 de Maio de 2004, “Uma parceria 
reforçada para as regiões ultraperiféricas” (COM(2004)0343) e de 23 de Agosto de 
2004,“Uma parceria reforçada para as regiões ultraperiféricas: balanço e perspectivas 
(COM(2004)0543), que tem como anexo o documento SEC(2004)1030,

– Tendo em conta o processo que levou à consagração do estatuto singular da ultraperiferia 
no direito primário da União Europeia (nº 2 do artigo 299º do Tratado CE  e o conteúdo e 
alcance jurídico desse estatuto,

– Tendo em conta toda a acção comunitária em prol da ultraperiferia,

– Tendo em conta o n.º 58 das Conclusões do Conselho Europeu de Sevilha, de 21 e 22 de 
Junho de 2002, que esteve na base das Comunicações da Comissão de 2004 sobre uma 
parceria reforçada para as regiões ultraperiféricas,

– Tendo em conta o Memorando da Espanha, da França e de Portugal e das Regiões 
Ultraperiféricas sobre o desenvolvimento do nº 2 do artigo 299º  do Tratado CE  e o 
Contributo das Regiões Ultraperiféricas para aquele Memorando, entregues à Comissão, 
em 2 de Junho de 2003,

– Tendo em conta o Comunicado dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas sobre a 
Comunicação da Comissão Europeia “Uma parceria reforçada para as regiões 
ultraperiféricas” ), endereçado à Comissão em 17 de Junho de 2004,

– Tendo em conta o último travessão do n.º 47  das Conclusões do Conselho Europeu de 
Bruxelas, de 17 e 18 de Junho de 2004,

– Tendo em conta a Declaração Final da X.ª Conferência dos Presidentes das Regiões 
Ultraperiféricas, realizada em Ponta Delgada, em 2 de Setembro de 2004,

– Tendo em conta os pareceres do Comité das Regiões, de 18 de Novembro de 2004, sobre a 
Comunicação da Comissão “Uma parceria reforçada para as regiões ultraperiféricas” -
CR/2004/61,  e de 13 de Dezembro de 2000 sobre “A problemática das regiões 
ultraperiféricas no contexto da aplicação do artigo 299º do Tratado CE"  (CR/2000/156),

– Tendo em conta os pareceres do Comité Económico e Social Europeu sobre a 
Comunicação da Comissão “Uma parceria reforçada para as regiões ultraperiféricas” 
CES/2005/…, de …) e de 29 de Maio de 2002r sobre “A estratégia de futuro para as 
regiões ultraperiféricas da União Europeia” (CES/2002/682),

– Tendo em conta resoluções e pareceres anteriores do Parlamento Europeu sobre a 
ultraperiferia, em particular a resolução referente ao Relatório da Comissão sobre as 
medidas destinadas a dar cumprimento ao n.º 2 do artigo 299.º do Tratado da Comunidade 
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Europeia: as regiões ultraperiféricas da União Europeia1 ; 

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu , de 
10 de Fevereiro de 2004, "Construir o nosso futuro em comum - Desafios políticos e 
recursos orçamentais da União alargada, 2007-2013" (COM(2004)0101),

– Tendo em conta o Terceiro Relatório da Comissão sobre a coesão económica e social, de 
18 de Fevereiro de 2004 (COM(2004)0107); a sua resolução sobre o Terceiro Relatório da 
Comissão sobre a coesão económica e social2 ; o parecer do Comité das Regiões de 16 de 
Julho de 2004, sobre o Terceiro Relatório sobre a coesão económica e social 
(CR/2004/120) e o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 30 de Junho de 
2004, sobre o Terceiro Relatório da Comissão sobre a coesão económica e social 
(CES/2004/962); tendo, também, em conta o Primeiro contributo das regiões 
ultraperiféricas sobre o futuro da coesão económica e social, entregue à Comissão, em 
Fevereiro de 2002,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Conselho e ao Parlamento Europeu, de 14 
de Julho de 2004,"Perspectivas Financeiras 2007-2013" (COM(2004)0487) e demais 
documentos associados e a  criação de uma Comissão temporária no âmbito do Parlamento 
Europeu para efeitos de analisar os recursos orçamentais da União no período 2007-2013, 
que irá pronunciar-se sobre esta questão,

– Tendo em conta a proposta de Regulamento do Conselho que estabelece disposições gerais 
relativas ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, ao Fundo Social Europeu e ao 
Fundo de Coesão (COM(2004)0492); a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu 
e do Conselho relativo ao Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(COM(2004)0495); a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo ao Fundo Social Europeu (COM(2004)0493); e a proposta de Regulamento do 
Conselho que institui o Fundo de Coesão (COM(2004)0494),),

– Tendo em conta a proposta de Regulamento do Conselho relativo ao apoio ao 
desenvolvimento rural pelo Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural 
(FEADER) (COM(2004)0490/SEC(2004)0931); e a proposta de Regulamento do Conselho 
relativo ao Fundo Europeu para as Pescas (COM(2004)0497/SEC(2004)0965),

– Tendo em conta a decisão dos Chefes de Estado e de Governo dos Estados que integram a 
União Europeia de adoptar, em 18 de Junho de 2004, o Tratado que estabelece uma 
Constituição para a Europa,

– Tendo em conta que no âmbito desse Tratado foi introduzido um novo pilar da política de 
coesão, o pilar da coesão territorial,

– Tendo em conta que nesse Tratado foi acolhido o estatuto da ultraperiferia no artigo III-
424º e no nº 2 do artigo IV-440º,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

  
1 JO C 197 de 12.7.2001, p. 197.
2 Textos Aprovados, P5_TA(2004)0368.
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– Tendo em conta os pareceres da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e 
da Comissão das Pescas (A6-0000/2005),

Aspectos gerais

1. Solicita o empenho da Comissão em desencadear, recorrendo ao direito de iniciativa que 
lhe é facultado pelo nº 2 do artigo 299º do Tratado CE , os procedimentos que levarão à 
integral satisfação das pretensões das regiões ultraperiféricas (RUP), quer no âmbito da 
política de coesão quer no âmbito das restantes políticas, acções comunitárias e domínios 
relevantes para o desenvolvimento  dessas regiões: agricultura, pescas, concorrência e 
auxílios de estado, política de empresa, serviços de interesse económico geral, fiscalidade, 
medidas aduaneiras, ambiente, energia, investigação e desenvolvimento tecnológico, 
formação profissional, transportes, redes transeuropeias, novas tecnologias da informação 
e da comunicação, cooperação regional…;

Perspectivas financeiras e Política de coesão

2. Solicita à Comissão que, quer no âmbito do Programa específico de compensação de 
sobrecustos e do Plano de acção para a grande vizinhança, quer no âmbito do quadro geral 
de acesso aos Fundos Estruturais, seja mantida a uniformidade de tratamento que tem 
caracterizado a acção da União face às suas RUP;

3. Solicita ao Conselho que, no quadro das negociações que estão a decorrer sobre a reforma 
da política de coesão, acautele no direito da União a manutenção de um apoio prioritário 
às regiões ultraperiféricas a título do futuro Objectivo “Convergência”, bem como a 
manutenção de igual majoração de taxas de intervenção às RUP, no seu conjunto, 
independentemente do respectivo nível de rendimento;

4. Solicita o aumento das verbas do Programa específico e que a sua distribuição não 
penalize nenhuma das RUP;

5. Solicita que no futuro Objectivo “Cooperação territorial europeia” se especifique a 
situação singular das RUP, se preveja uma afectação própria de meios e que as RUP sejam 
elegíveis para a cooperação transfronteiriça;

6. Solicita que o Plano de acção para a grande vizinhança seja baseado num conceito de 
proximidade entendido em sentido amplo de modo a ser possível apoiar projectos 
envolvendo entidades de países de acolhimento de grandes comunidades de emigrantes 
provindos das RUP e de quem estas regiões por esta razão estão muito próximas;

7. Solicita que no quadro do Plano de acção se dê resposta aos problemas de imigração ilegal 
com que algumas RUP se defrontam;

Concorrência e auxílios de estado

8. Solicita que, no quadro dos auxílios de estado com finalidade regional, continue a ser 
possível as RUP beneficiarem de auxílios ao funcionamento não degressivos nem 
limitados no tempo e que seja possível estendê-los ao sector dos transportes e que 
continue a ser possível estas regiões beneficiarem de uma taxa suplementar relativamente 
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à intensidade dos auxílios concedidos ao investimento inicial. Que os activos móveis de 
transporte sejam incluídos nos custos elegíveis ao investimento inicial. E que se autorize a 
favor das RUP a compensação dos sobrecustos originados pelo transporte de mercadorias 
no interior do mercado da União;

9. Solicita que se ponha desde já em prática o disposto em matéria de auxílios para as RUP 
na alínea a) do nº 3 do artigo III-167º do Tratado que estabelece uma Constituição para a 
Europa;

10. Solicita o alargamento do regulamento dos auxílios de minimis ao sector dos transportes;

11. Solicita que, na revisão dos auxílios de estado para o sector da pesca, a transformação de 
peixe nas RUP seja considerada; 

Serviços de interesse económico geral 

12. Solicita à Comissão que leve adiante o compromisso de, no âmbito de um grupo de 
trabalho, realizar uma análise sobre o funcionamento dos serviços de interesse económico 
geral nas RUP e que formule propostas adequadas às particularidades e necessidades 
destas regiões no campo do mercado de serviços públicos;

Fiscalidade e medidas aduaneiras

13. Solicita à Comissão a manutenção das medidas fiscais específicas de que gozam as RUP, 
bem como abertura para propor outros regimes que proporcionem o desenvolvimento 
destas regiões;

14. Solicita à Comissão que mostre abertura para a análise de pedidos das RUP sobre a 
suspensão temporária de direitos da Pauta Aduaneira Comum quanto ao abastecimento de 
produtos não agrícolas destinados à produção e de produtos da pesca, bem como quanto à 
importação de bens de equipamento para utilização comercial e industrial;

Ambiente

15. Solicita à Comissão que não descure este sector no quadro das medidas a adoptar em favor 
das RUP, pois existe uma insuficiência de meios face às necessidades que ainda persistem 
na área ambiental, designadamente no âmbito da protecção da biodiversidade, da 
implementação da Rede Natura 2000 e da gestão de resíduos, o que coloca entraves à 
prossecução nestes territórios de uma política ambiental alinhada com os grandes 
princípios da política comunitária de ambiente. E solicita que a Comissão ponha em 
prática medidas do tipo Poseima-ambiente;

Redes transeuropeias

16. Solicita à Comissão a reformulação das orientações relativas às redes transeuropeias, que 
na sua maior parte inscrevem-se numa lógica manifestamente orientada para o continente 
europeu, sem ter em conta realidades como a das RUP;

17. Solicita à Comissão que no quadro das redes transeuropeias de energia, os projectos das 
RUP sejam acolhidos com prioridade e que aos mesmos seja aplicada a taxa de co-
financiamento prevista para os projectos considerados prioritários;
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18. Solicita à Comissão que, no âmbito das redes transeuropeias em matéria de infra-
estruturas de transportes, os portos e aeroportos das RUP possam ser co-financiados pelo 
Fundo de Coesão; 

Investigação e Desenvolvimento Tecnológico

19. Solicita à Comissão que torne operacional o Considerando n.º 14 do Sexto Programa 
Quadro de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico quer ainda no âmbito do 
Programa Quadro em curso quer no âmbito do próximo Programa Quadro. E que, no 
âmbito do próximo Programa Quadro, se encontre uma via que facilite o acesso ao 
financiamento dos projectos das RUP, em especial nas áreas de excelência destas regiões;

20. Solicita que se tenha em conta o Plano de Acção de Investigação, Desenvolvimento 
Tecnológico, Demonstração e Inovação, apresentado pelas RUP à Comissão em 2003;

21. Solicita que os projectos das RUP sejam financiados pelo Programa Quadro de IDT e co-
financiados adicionalmente pelos Fundos Estruturais; 

Transportes

22. Solicita que as RUP sejam integradas em todos os aspectos da política comunitária de 
transportes;

23. Solicita o co-financiamento de sobrecustos inerentes ao transporte e o desenvolvimento de 
transportes na área de vizinhança das RUP, envolvendo designadamente países terceiros;

Aspectos finais

24. Congratula-se, por último, com a importante relação de parceria entretanto estabelecida e 
consolidada entre as entidades empenhadas na defesa da situação singular das regiões 
ultraperiféricas e destaca o importante papel da Comissão neste processo, de que as 
Comunicações de 2004 são expressão;

25. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão, 
ao Comité das Regiões, ao Comité Económico e Social Europeu, às autoridades 
nacionais, regionais e locais das regiões ultraperiféricas, e ao Presidente em exercício da 
Conferência dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas.
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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 
diversificação muito limitada dos sectores produtivos de bens e serviços, de mercados locais 



PR\562380PT.doc 9/11 PE 357.518v01-00

PT

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, 
sociedade de informação e investigação e desenvolvimento tecnológico e ambiente) e acções 
ligadas aos condicionalismos das regiões ultraperiféricas (envolvendo acções no âmbito da 
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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.

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 
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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.
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