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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om ett starkare partnerskap för de yttersta randområdena
(2004/2253(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelanden av den 26 maj 2004 om ett starkare 
partnerskap för de yttersta randområdena (KOM(2004)0343), och den 23 augusti 2004 om 
ett starkare partnerskap med de yttersta randområdena: resultat och framtidsutsikter 
(KOM(2004)0543) och bilagan till detta (SEK(2004)1030),

– med beaktande av förfarandet för fastställande av de yttersta randområdenas särskilda 
status i EU:s primärrätt (artikel 299.2 i EG-fördraget) och av den faktiska och rättsliga 
innebörden av denna status,

– med beaktande av alla gemenskapsåtgärder till stöd för de yttersta randområdena,

– med beaktande av punkt 58 i slutsatserna från Europeiska rådets möte i Sevilla 
den 21-22 juni 2002, som låg till grund för 2004 års meddelanden från kommissionen om 
ett starkare partnerskap med de yttersta randområdena,

– med beaktande av memorandumet från Spanien, Frankrike, Portugal och de yttersta 
randområdena om åtgärder på grundval av artikel 299.2 i EG-fördraget och av de yttersta 
randområdenas bidrag till detta memorandum, som båda sändes till kommissionen 
den 2 juni 2003,

– med beaktande av rapporten från ordförandena för de yttersta randområdena om 
kommissionens meddelande om ett starkare partnerskap för de yttersta randområdena, 
som sändes till kommissionen den 17 juni 2004,

– med beaktande av punkt 47 sista strecksatsen i slutsatserna från Europeiska rådets möte i 
Bryssel den 17-18 juni 2004,

– med beaktande av slutförklaringen från den tionde ordförandekonferensen för de yttersta 
randområdena, som hölls i Ponta Delgada den 2 september 2004,

– med beaktande av Regionkommitténs yttranden av den 18 november 2004 om 
kommissionens meddelande om ett starkare partnerskap för de yttersta randområdena 
(CR/2004/61) och den 13 december 2000 om EU:s yttersta randområden och 
tillämpningen av artikel 299 (CR/2000/156),

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande om 
kommissionens meddelande om ett starkare partnerskap för de yttersta randområdena 
(CES/2005... av den ...) och yttrandet av den 29 maj 2002 om en framtidsstrategi för 
Europeiska unionens yttersta randområden (CES/2002/682),
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– med beaktande av sina tidigare resolutioner och yttranden om de yttersta randområdenas 
ställning, särskilt resolutionen med utgångspunkt i kommissionens rapport om åtgärder för 
genomförande av artikel 299.2 – Europeiska unionens yttersta randområden1,

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 10 februari 2004 till 
Europaparlamentet och rådet – Bygga en gemensam framtid – Politiska utmaningar och 
budgetmedel i ett utvidgat EU 2007-2013 (KOM(2004)0101),

– med beaktande av kommissionens tredje rapport om ekonomisk och social 
sammanhållning av den 18 februari 2004 (KOM(2004)0107), Europaparlamentets 
resolution om kommissionens tredje rapport om ekonomisk och social sammanhållning2, 
Regionkommitténs yttrande av den 16 juli 2004 om tredje rapporten om ekonomisk och 
social sammanhållning (CR/2004/120), Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 
yttrande av den 30 juni 2004 om kommissionens tredje rapport om ekonomisk och social 
sammanhållning (CES/2004/962) samt de yttersta randområdenas första bidrag avseende 
ekonomisk och social sammanhållning i framtiden, som ingavs till kommissionen i 
februari 2002,

– med beaktande av meddelandet av den 14 juli 2004 från kommissionen till rådet och 
Europaparlamentet – Budgetplan 2007-2013 (KOM(2004)0487) och andra relaterade 
dokument och med beaktande av att ett tillfälligt utskott med uppgift att granska EU:s 
budgetmedel under perioden 2007-2013 har inrättats vid parlamentet och kommer att 
redogöra för sin ståndpunkt i frågan,

– med beaktande av förslaget till rådets förordning om allmänna bestämmelser för 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och 
Sammanhållningsfonden (KOM(2004)0492), förslaget till Europaparlamentets och rådets 
förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden (KOM(2004)0495), förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska socialfonden 
(KOM(2004)0493) och förslaget till rådets förordning om inrättandet av 
Sammanhållningsfonden (KOM(2004)0494),

– med beaktande av förslaget till rådets förordning om stöd för landsbygdsutveckling från 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) 
(KOM(2004)0490/SEK(2004)0931) och förslaget till rådets förordning om Europeiska 
fiskerifonden (KOM(2004)0497/SEK(2004)0965),

– med beaktande av stats- och regeringschefernas beslut av den 18 juni 2004 om antagande 
av Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa,

– med beaktande av att en ny pelare införts i sammanhållningspolitiken genom det 
fördraget, nämligen territoriell sammanhållning,

– med beaktande av att de yttersta randområdenas status behandlas i artikel III-424 och 
artikel IV-440.2 i det fördraget,

  
1 EGT C 197, 12.7.2001, s. 197.
2 Antagna texter, P5_TA(2004)0368.
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– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från 
utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och fiskeriutskottet (A6-…/2005).

Allmänna överväganden

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, med utövande av sin initiativrätt enligt 
artikel 299.2 i EG-fördraget, inleda åtgärder för att göra det möjligt att till fullo svara upp 
mot de yttersta randområdenas ambitioner, oavsett om det sker inom ramen för 
sammanhållningspolitiken eller i samband med annan politik eller andra 
gemenskapsåtgärder och områden av betydelse för deras utveckling, t.ex. jordbruk, fiske, 
konkurrens och statligt stöd, företagspolitik, tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, 
beskattning, tullbestämmelser, miljö, energi, forskning och teknisk utveckling, 
yrkesutbildning, transport, transeuropeiska nät, ny informations- och 
kommunikationsteknik, regionalt samarbete och så vidare.

Budgetplanen och sammanhållningspolitiken

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att antingen genom det särskilda programmet 
för kompensation för merkostnader eller inom ramen för åtgärdsplanen för utvidgat 
grannskap eller när det gäller tillgång till strukturfonderna generellt sett, säkra fortsatt 
likabehandling enligt de riktlinjer EU har följt i sina insatser för de yttersta randområdena.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med de förhandlingar om 
reformering av sammanhållningspolitiken som inletts trygga EU:s rätt att även i 
fortsättningen prioritera stödet till de yttersta randområdena inom ramen för det framtida 
konvergensmålet och att bevilja samtliga yttersta randområden samma högre biståndsnivå, 
oavsett deras respektive inkomstnivåer.

4. Europaparlamentet kräver att de medel som avsatts för det särskilda programmet ökas och 
fördelas på ett sätt som inte innebär att något av de yttersta randområdena straffas.

5. Europaparlamentet kräver, när det gäller det framtida ”europeiska territoriella 
samarbetet”, att de yttersta randområdenas särskilda omständigheter klargörs, att särskilda 
medel avsätts för dem och att de blir berättigade till gränsöverskridande samarbete.

6. Europaparlamentet kräver att åtgärdsplanen för utvidgat grannskap grundas på en vid 
tolkning av närhetsbegreppet, så att stöd kan beviljas för projekt med medverkan av organ 
i länder med stora grupper av invandrare från de yttersta randområdena, länder som dessa 
områden följaktligen känner stor närhet till.

7. Europaparlamentet kräver att åtgärdsplanen används för att åtgärda de problem med 
olaglig invandring som vissa av de yttersta randområdena brottas med.

Konkurrens och statligt stöd

8. Europaparlamentet hoppas, när det gäller statligt stöd för regionala ändamål, att de yttersta 
randområdena även i fortsättningen kan beviljas ett ominskat driftsstöd, utan 
tidsbegränsning, och att stödet kan utvidgas till att även omfatta transportsektorn. 
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Parlamentet hoppas att de yttersta randområdena kan få ett fortsatt stöd som är större än 
stödet för nyinvestering. Parlamentet hoppas att rörliga tillgångar för transporter 
inkluderas i de stödberättigade kostnaderna för nyinvesteringen. Slutligen hoppas 
parlamentet att det blir tillåtet att kompensera de yttersta randområdena för merkostnader i 
samband med varutransporter inom EU:s marknad.

9. Europaparlamentet kräver att bestämmelserna om stöd till de yttersta randområdena i 
artikel III-167.3 a i Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa genomförs 
utan dröjsmål.

10. Europaparlamentet kräver att bestämmelserna om mycket småskaligt stöd utvidgas till att 
även omfatta transportsektorn.

11. Europaparlamentet kräver att bearbetningen av fisk i de yttersta randområdena beaktas i 
samband med översynen av statligt stöd till fiskesektorn.

Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att infria sitt löfte om en arbetsgrupp med 
uppgift att undersöka hur tillhandahållandet av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
fungerar i de yttersta randområdena och lägga fram förslag med hänsyn till deras särskilda 
särdrag och behov när det gäller marknaden för offentliga tjänster.

Beskattning och tullbestämmelser

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta tillämpa särskilda 
skattebestämmelser till förmån för de yttersta randområdena och att förklara sig beredd att 
föreslå andra åtgärder för att främja deras utveckling.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förklara sig villig att överväga 
ansökningar från de yttersta randområdena om tillfälligt upphävande av tullar enligt 
Gemensamma tulltaxan på råvaror som inte härrör från jordbrukssektorn och som används 
för produktion samt på fiskeprodukter och importerade kapitalvaror för användning inom 
näringslivet och industrin.

Miljö

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inte försumma detta område i framtida 
åtgärder till stöd för de yttersta randområdena, eftersom de saknar tillräckliga resurser för 
att tillgodose de ständiga behoven på miljöområdet, särskilt när det gäller skydd av den 
biologiska mångfalden, genomförande av Natura 2000 och avfallshantering. Det är därför 
svårare att i de yttersta randområdena driva en miljöpolitik som är förenlig med 
gemenskapens grundläggande miljöpolitiska principer. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att genomföra åtgärder liknande dem som ingår i Poseima-programmets 
miljödel.
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Transeuropeiska nät

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omarbeta riktlinjerna för de 
transeuropeiska näten, som till största delen bygger på principer som avser det europeiska 
fastlandet, utan hänsyn till sådana situationer som de yttersta randområdena ställs inför.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, när det gäller transeuropeiska energinät, 
prioritera projekt i de yttersta randområdena och i det sammanhanget tillämpa den 
medfinansieringsgrad som gäller för prioriterade projekt.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, när det gäller transeuropeiska 
transportinfrastrukturnät, möjliggöra medfinansiering från Sammanhållningsfonden för 
hamnar och flygplatser i de yttersta randområdena.

Forskning och teknisk utveckling

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i praktiken tillämpa skäl 14 i beslutet om 
sjätte ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling, både för det gällande och det 
kommande ramprogrammet. Parlamentet efterlyser metoder inom det nya ramprogrammet 
för att möjliggöra finansiering av projekt i de yttersta randområdena, särskilt vid deras 
spetsforskningscentrum.

20. Europaparlamentet kräver att den åtgärdsplan för forskning, teknisk utveckling, 
demonstration och innovation som de yttersta randområdena ingav till kommissionen 
2003 tas i beaktande.

21. Europaparlamentet kräver att projekt i de yttersta randområdena skall kunna finansieras 
inom ramen för femte ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling och dessutom 
medfinansieras med hjälp av strukturfonderna.

Transport

22. Europaparlamentet kräver att de yttersta randområdena införlivas i alla delar av 
gemenskapens transportpolitik.

23. Europaparlamentet efterlyser medfinansiering av merkostnader för transport och 
utveckling av transporterna i de yttersta randområdenas grannskap, gärna med medverkan 
av icke-medlemsländer.

Slutliga överväganden

24. Europaparlamentet välkomnar slutligen att de organ som arbetar till försvar för de yttersta 
randområdenas särskilda status har upprättat och konsoliderat ett betydelsefullt 
partnerskap och framhåller kommissionens nyckelroll i den processen, vilket framgår av 
2004 års meddelanden.

25. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, de 
nationella, regionala och lokala myndigheterna i de yttersta randområdena och 
tjänstgörande ordföranden för ordförandekonferensen för de yttersta randområdena.
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MOTIVERING

Inledning

Den långa kamp som förts av de yttersta randområdena, och de länder de utgör en del av, för 
att uppnå ett erkännande av dessa områdens unika ställning jämfört med EU:s övriga regioner 
fick en ovärderlig belöning när de yttre randområdens status erkändes juridiskt i EU:s 
primärrätt 1997. Det betyder emellertid inte att processen har fullbordats: den potential som 
de yttre randområdenas status innebär har ännu inte utnyttjats till fullo i utvecklingssyfte.

Det fanns förväntningar på att ambitiösa, övergripande och integrerade insatser skulle beslutas 
och genomföras för att främja hållbar utveckling i de yttersta randområdena, men detta har 
fortfarande inte skett i praktiken. I stället för att vidta enstaka särskilda åtgärder, i vissa fall 
tidsbegränsade engångsåtgärder, är det nödvändigt att utforma och genomföra en modell för 
hållbar utveckling som så småningom kan komma att omfatta de flesta av gemenskapens 
politikområden och åtgärder.

Vad som krävs är gemensamma insatser som beslutas av de yttersta randområdena, de berörda 
medlemsstaterna och kommissionen.

Den rådande rättsliga grunden för de yttersta randområdenas status gör det möjligt för 
kommissionen att gå i denna riktning. Även Fördraget om upprättande av en konstitution för 
Europa kommer att ge denna möjlighet när det väl trätt i kraft.

Syftet är att lindra de geografiska begränsningar som den naturliga miljön innebär och det 
beroende som de för med sig. Om detta skall kunna åstadkommas måste den politiska viljan 
att låta medborgarna och industrin i de yttersta randområdena omfattas av en strategi som 
gäller hela kontinenten uppbådas, för att få till stånd en territoriell kontinuitet som inte 
existerar rent fysiskt. Ett verktyg är den nya pelare som genom Fördraget om upprättande av 
en konstitution för Europa införts i sammanhållningspolitiken, nämligen den territoriella 
sammanhållningspelaren.

De yttersta randområdena kan ännu inte gå framåt på egen hand, men det är vad de strävar 
efter att kunna göra i framtiden.

De yttersta randområdena som ett särfall och EU:s gensvar hittills

De yttersta randområdena befinner sig i en unik situation som inte får förväxlas med andra 
situationer. Det rör sig om en kombination av särdrag som hänger samman med geografiskt 
läge, de berörda områdenas storlek och deras naturliga förhållanden. De yttersta 
randområdena är avsides belägna och isolerade – möjligheterna att nå Europas medelpunkter 
kommer alltid att vara begränsade. Det handlar om små öar med besvärliga terräng- och 
klimatförhållanden som i ekonomiskt hänseende i hög grad är beroende av ett fåtal produkter, 
vilket gör dem sårbara. Dessutom ligger de flesta av dem i tredje världen där marknaderna är 
under utveckling.

Den kombinerade effekten av dessa bestående, svåra förhållanden utgör ett hinder för 
utveckling och konkurrenskraft i de yttersta randområdena. Detta leder till merkostnader i 
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samband med produktion, varuförsörjning och saluföring. De varu- och tjänsteproducerande 
sektorerna är diversifierade i mycket liten utsträckning och de lokala marknaderna är små, 
fragmenterade och avlägsna. Det finns varken möjlighet till stordriftsfördelar eller externa 
besparingar. Ekonomierna kan sällan skapa sysselsättning, infrastrukturen är mer kostsam och 
tillgängligheten är sämre för personer, varor och tjänster. Beroendet av civil luft- och sjöfart 
blir mer problematiskt på grund av den högre kostnaden.

Gemenskapens finansiella stöd till de yttersta randområdena, främst inom ramen för 
strukturfonderna och Sammanhållningsfonden, i form av lån från 
Europeiska investeringsbanken, eller via gemenskapsinitiativ och vissa poster i gemenskapens 
budget, har haft avgörande betydelse för den mödosamma processen att stimulera och 
modernisera den regionala ekonomin och förbättra levnadsstandarden.

Det finns emellertid en hel del kvar att göra, för att den hållbara utveckling som eftersträvas 
skall kunna åstadkommas.

Kommissionens meddelanden 2004: ett första steg mot en hållbar utvecklingsmodell för 
de yttersta randområdena?

Insatserna inom ramen för den framtida utvecklingsstrategin för de yttersta randområdena 
avser tre områden: konkurrenskraft, tillgänglighet och åtgärder för att kompensera för andra 
begränsningar samt integration med omgivande geografiska områden. Insatserna kommer att 
genomföras inom ramen för den reformerade politiken för ekonomisk och social 
sammanhållning och annan gemenskapspolitik.

När kommissionen utfärdade sina två meddelanden föregrep den i viss mån ståndpunkten i 
fråga om de allmänna bestämmelserna om stödberättigande inom strukturfonderna, eftersom 
beslutet om stödberättigade regioner skulle fattas först 2005.

Inom den nya politiken för ekonomisk och social sammanhållning finns, när det gäller 
problemet med tillgänglighet och stödet till industrins konkurrenskraft, ett särskilt program
för kompensation för merkostnader, som skall omfattas av konvergensmålet och finansieras 
av ERUF under perioden 2007-2013. Programmet gäller tillgängligheten både mellan de 
yttersta randområdena och inom varje region – svårigheterna är större i de yttersta 
randområdena än på fastlandet. Programmet kommer att kunna utnyttjas för finansiering av 
driftsstöd för att kompensera för merkostnader i vissa sektorer.

Vidare kommer en åtgärdsplan för utvidgat grannskap (för samarbete med de övriga yttersta 
randområdena och integration med de omgivande geografiska områdena) att antas för att 
stärka de ekonomiska, sociala och kulturella banden mellan de yttersta randområdena och 
grannterritorierna och öka de yttersta randområdenas socioekonomiska och kulturella 
integration genom att minska de hinder som begränsar möjligheterna till handel med de 
omgivande geografiska områdena (marknaderna i Västindien, Nord- och Sydamerika och 
Afrika, och AVS-länderna). Planen kommer att kretsa kring två huvudfrågor: internationellt 
och gränsöverskridande samarbete samt handels- och tullpolitiska åtgärder.

I utvecklingsstrategin för de yttersta randområdena inom ramen för annan gemenskapspolitik 
ingår åtgärder för att främja konkurrenskraft och tillväxt (genom utveckling av mänskliga 
resurser, tjänster av allmänt ekonomiskt intresse, innovationer, informationssamhället, 
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forskning och teknisk utveckling samt miljön) och åtgärder med anknytning till de yttersta 
randområdenas handikapp (avseende tillgänglighet, statligt stöd och traditionellt jordbruk och 
fiske).

Parlamentets syn

Parlamentet välkomnar kommissionens strategi för de yttersta randområdena, eftersom den 
visar att man noga övervägt de faktorer som i praktiken förhindrar konvergens och integration 
med EU:s övriga regioner. Kommissionen klargör hur den reformerade politiken för 
ekonomisk och social sammanhållning och annan gemenskapspolitik kan bidra till detta syfte.

När det gäller den nya sammanhållningspolitiken planeras ett särskilt program för 
kompensation för merkostnader och en åtgärdsplan för utvidgat grannskap.

Vad det särskilda programmet beträffar anser parlamentet att kommissionen på nytt bör se 
över både de anslagna medlen, som är klart otillräckliga, och fördelningen av 
programfinansieringen mellan de sju yttersta randområdena.

När det gäller åtgärdsplanen för utvidgat grannskap anser parlamentet att planen uttryckligen 
bör nämnas i samband med sammanhållningspolitikens mål ”europeiskt territoriellt 
samarbete”, att finansiering bör anslås individuellt, på samma sätt som inom det särskilda 
programmet, och att inget av de kriterier som gäller bör få till effekt att yttersta randområden 
utesluts från åtgärdsplanen. De yttersta randområdena måste kunna komma i fråga för 
gränsöverskridande samarbete i praktiken.

Parlamentet anser också att åtgärdsplanen för utvidgat grannskap (och därmed även 
sammanhållningspolitikens mål ”europeiskt territoriellt samarbete”) och EU:s nya 
grannskapspolitik bör utnyttjas inte bara för att främja de yttersta randområdenas integration 
med de omgivande geografiska områdena utan också för att knyta socioekonomiska och 
kulturella band med länder dit stora grupper utvandrar från de yttersta randområdena eller till 
vilka de yttersta randområdena har traditionella band (t.ex. Venezuela, Brasilien, 
Förenta staterna, Sydafrika, Kanada och Australien). Detta skulle ligga i båda sidors intresse.

Vidare anser parlamentet att kommissionen inom åtgärdsplanens ramar måste ta itu med 
olaglig invandring och andra närliggande problem som en del av de yttersta randområdena 
brottas med.

Vad beträffar övrig gemenskapspolitik bidrar den tyvärr inte alls i förväntad utsträckning till 
den framtida utvecklingsstrategin för de yttersta randområden eller till de åtgärder som krävs 
enligt den utvecklingsstrategi som kommissionen nu har utarbetat.

Förhoppningen var att kommissionen skulle lägga fram särskilda, innovativa förslag inom 
övriga politikområden, särskilt på områden av avgörande betydelse för konkurrenskraft och 
tillväxt, t.ex. innovation, informationssamhället och forskning och teknisk utveckling (när det 
gäller det sistnämnda området har företrädare för de yttersta randområdena redan lagt fram ett 
dokument för kommissionen där de redogör för det de strävar efter).

Parlamentets slutsats är att kommissionens välbetänkta utvecklingsstrategi inte får det 
politiska och konkreta gemenskapsstöd som behövs och inte heller nödvändiga finansiella 
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resurser för genomförandet, och att kommissionen därför måste gå längre än vad som nu 
föreslås.

För det andra är, när det gäller de allmänna ramarna för stödberättigande inom 
strukturfonderna, de pågående förhandlingarna om budgetplanen och reformen av 
sammanhållningspolitiken avgörande för de yttersta randområdenas framtid, och deras 
särskilda status måste följaktligen försvaras och skyddas.

Det måste också i de relevanta lagstiftningsförslag som nu diskuteras införas en uttrycklig 
möjlighet att i framtiden utnyttja Sammanhållningsfonden för att finansiera hamnar och 
flygplatser i de yttersta randområdena med hjälp av den budgetpost som avser transeuropeiska 
transportinfrastrukturnät.

Parlamentet uppmanar därför kommissionen att svara upp mot de yttersta randområdenas 
strävanden, både när det gäller sammanhållningspolitiken och när det gäller annan politik, 
övriga gemenskapsåtgärder och områden av betydelse för deras utveckling.
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