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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно стратегията за най-отдалечените региони: постижения и перспективи
(2008/2010(INI))

Европейският парламент,

- като взе предвид съобщенията на Комисията от 12 септември 2007 г., озаглавено 
„Стратегия за най-отдалечените региони:  постижения и перспективи”
(COM(2007)0507) и от 12 май 2004 г.(COM(2004)0343) и от 23 август 2004 г. 
(COM(2004)0543), озаглавени „Засилено партньорство за най-отдалечените региони“,

- като взе предвид член 299, параграф 2 от Договора за ЕО, който ще бъде заменен от 
членове 299 и 311а след влизането в сила на Договора от Лисабон, относно 
спецификите на най-отдалечените региони, и член 87, параграф 3, буква а),

- като взе предвид параграф 60 от заключенията на Председателството на Европейския 
съвет от 14 декември 2007 г. в Брюксел, 

- като взе предвид заключителната декларация на тринадесетия Председателски съвет на 
най-отдалечените региони, подписана в Мадрид на 5 октомври 2007 г.,

- като взе предвид резолюциите си относно най-отдалечените региони, приети през 2001 
г. и 2005 г.,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становищата на 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните , на 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика, на комисията по земеделие 
и развитие на селските райони, на комисията по транспорт и туризъм и на 
комисията по рибно стопанство (A6-0000/2008),

А. като има предвид, че за Азорските острови, Канарските острови, Гваделупа, Гвиана, 
Мадейра, Мартиника и Реюнион е характерно наличието на постоянни, силно 
изразени, кумулативни неблагоприятни фактори, сред които могат да се посочат 
голяма отдалеченост от европейския континент, островен или анклавен характер, 
неблагоприятен релеф и климат, ограничени пазари,

Б. като има предвид, че Saint-Martin и Saint-Barthélemy, които административно и 
политически са отделени от Гваделупа, са посочени в членове 299 и 311а на Договора 
за ЕО, изменен от Договора от Лисабон, като нови най-отдалечени региони (НОР),

В. като има предвид структурата на икономиките в НОР, характеризираща се с тясна 
връзка със селското стопанство, което заедно с услугите (и по-специално туризма) е 
икономическа дейност, представляваща изключително важен източник за създаване на 
работни места в тези региони,  
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Г. като има предвид, че непосредственото географско обкръжение на НОР предлага много 
ограничени възможности за пазари, а в замяна на това пазарите на най-отдалечените 
региони представляват изключителен интерес за всички съседни трети държави,

Д. като има предвид, че НОР са в положение на абсолютна зависимост от транспортните 
средства,

Е. като има предвид, че през последните три години НОР бяха пряко засегнати от 
съществени реформи в Общността, като реформите, засягащи финансовите 
перспективи, регионалната политика за периода 2007 - 2013г., Европейския фонд за 
рибно стопанство, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), държавните помощи, общата организация на пазара на захар и общата 
организация на пазара на банани, програмите със специални условия, пригодени към 
отдалечеността и островния характер (т. нар. програми POSEI) за селското и рибното 
стопанство, както и че тези промени често са имали значително отражение в тези 
региони,

Ж. като има предвид, че политическите приоритети на Европейския съюз, които следва да 
отговарят на поетите международни ангажименти, наложени от глобализацията и 
позволяващи все по- малко свобода на действие, и по-специално на ангажиментите 
пред СТО, понякога са в противоречие със специфичните интервенции в полза на НОР,

З. като има предвид, че относителната тежест на НОР е силно намаляла в Съюза, който се 
състои вече не от 12, а от 27 държави-членки,

И. като има предвид, че НОР са извънредно важни „предни постове” на Европа в сърцето 
на Карибските острови, в съседство с Меркосур, във водите на Африка в Индийския и 
Атлантическия океан и благодарение на тях ЕС може да претендира за най-значимо в 
световен план морско пространство, с изключителна икономическа зона, обхващаща 25 
милиона км2 и богата на всякакви видове ресурси,

Постижения на засиленото партньорство за най-отдалечените региони 

1. приветства представянето от страна на Комисията, три години след публикуването на 
такива амбициозни политически документи като съобщенията относно „засиленото 
партньорство за НОР”, на ново съобщение относно тези региони;

2. призовава, поради широкия диапазон на обсъжданите области и сложния характер на 
съответните политики, да се запази Отдел НОР в Комисията и значително да се 
увеличи личният състав в този отдел, така че той да разполага с необходимите 
средства, за да изпълнява целите си;

3. отбелязва, че въпреки че съобщението дава една особено положителна оценка на 
дейността на Комисията, много мерки, от които тя изразява задоволството си, 
отговарят само отчасти на нуждите на НОР ( и по-специално в областта на транспорта 
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и достъпността, на научните изследвания, рибното стопанство или регионалното 
сътрудничество) и че не се споменават затрудненията, с които са се сблъскали тези 
региони, нито положените от тях усилия, например при промяната на режима за 
държавни помощи;

4. отбелязва, че намесата на структурните фондове продължава значително да допринася 
за развитието на НОР; въпреки това изразява желание политиката на сближаване да се 
съчетава по-добре с другите политики на Общността, така че да се увеличи ефектът на 
взаимодействието; призовава Комисията да покаже повече гъвкавост и да се съобразява 
във все по-голяма степен с обстоятелствата в най-отдалечените региони;

5. отбелязва удовлетворителните резултати, постигнати в рамките програмите POSEI 
(селско и рибно стопанство), както и в секторите на производство на захарна тръстика-
захар, ром и банани; изразява желание действително да бъдат взети под внимание 
възможните финансови последици за тези селскостопански сектори от водените
понастоящем международни преговори и от действията, предприети в рамките на СТО; 
продължава да следи за положението при приближаването на средносрочния преглед 
на програмите POSEI и на оценката на диференцираните режими на облагане;

Фаза на узряване на засиленото партньорство за най-отдалечените региони 

6. изразява съжаление, че предложенията на Комисията в рамките на фазата на узряване 
засягат в по-голямата си част вече съществуващи или в процес на финализиране мерки 
(RTE-T, RTE-E, Седма рамкова програма за научни изследвания и развитие, рамкова 
програма за иновациите и конкурентоспособността или регионална политика); очаква 
по-точна информация относно конкретните оперативни средства, предоставени на 
НОР, за да развиват тези възможности;

7. изразява безпокойството си от все по-голямото значение, което Комисията придава на 
инструментите за оценка на политиките и на инструментите на Общността в подкрепа 
на НОР, както и на количествената оценка на въздействието на неблагоприятните 
фактори в тези региони, с оглед изработване на методология за компенсиране на 
допълнителните разходи, свързани с отдалечеността;

8. изразява желание тази тенденция взетите мерки да се основават във все по-голяма 
степен на математически показатели да не служи като претекст за поставяне под 
въпрос на част от политиката на ЕС по отношение на неговите най-отдалечени региони 
или за обезсърчаване на институционалните и икономически участници от най-
отдалечените региони, като им се поставят набор от прекалено трудни условия;

9. изразява съжаление, че Генерална дирекция „Търговия” първоначално е показала липса 
на интерес към отчитането на спецификите на най-отдалечените региони при 
преговорите за споразуменията за икономическо партньорство (СИП) и настоятелно 
призовава Комисията да продължава да търси компромисни варианти, при които 
окончателните споразумения, които ще бъдат сключени със страните от Африка, 
Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), ще зачитат интересите на съответните НОР;

10. изразява желание Комисията да даде доказателства за действителното си намерение да 
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насърчава регионалната интеграция на НОР, за да се гарантира състоятелността на 
плана за действие за разширено съседство, обещан от нея през 2004 г.;

11. изразява безпокойството си от някои мерки, предложени от Комисията в областта на 
транспорта, и по-специално от оценката на специфичните нужди или отчитането на 
признаците, свързани с околната среда; отново потвърждава необходимостта от 
диференциран подход към НОР в това отношение, по-специално що се отнася до 
включването на гражданската авиация в схемата на Общността за търговия с емисии, 
така че да не се поставят под въпрос положените усилия за компенсиране на 
недостатъчната достъпност на тези региони;

12. счита, че намесата на Общността трябва да играе роля на катализатор по отношение на 
инициативността, за да се развиват, на базата на НОР, центрове за върхови постижения, 
като се разчита на сектори, които максимално се възползват от предимствата и 
специфичното ноухау на тези региони, например управлението на отпадъците, 
възобновяемите енергии, мобилността на студентите, изследванията в областта на 
изменението на климата или управлението на кризисни положения; 

Дебат относно стратегията на Съюза за най-отдалечените региони

13. приветства Комисията за инициативата � за откриване на дебат относно бъдещето на 
стратегията за подкрепа на най-отдалечените региони под формата на обществено 
допитване, чиито резултати ще допринесат за изготвянето на ново предложение преди 
2009 г.; 

14. въпреки това настоятелно призовава този дебат да не се ограничава единствено до 
посочените предизвикателства ( изменение на климата; демографско развитие и 
управление на миграционните потоци;  селско стопанство; морска политика), макар и, 
разбира се, тези теми да са неизбежни;

15. настоятелно призовава приложното поле на член 299, параграф 2 от Договора за ЕО ( а 
впоследствие и членове 299 и 311а), основа на политиката на Съюза за подкрепа на 
неговите НОР и на обсъжданията по този въпрос от страна на службите на Комисията, 
да бъде вписано в програмата на дебатите, за да им се придаде необходимото правно, 
институционално и политическо звучене;

16. приканва Комисията да окаже съдействие на държавите-членки, които вземат решение 
за прилагане на транзитната клауза на член 311а, параграф 6;

17. призовава темата за общностната подкрепа за селското стопанство на НОР, на която е 
отделено по-малко внимание отколкото на другите теми, да бъде предмет на сериозни 
обсъждания, насочени към определянето на действителните цели, необходимостта от 
развиване на независимост на местно равнище, значимостта на аспектите, свързани с 
околната среда, и отчитането на отражението на либерализацията на търговията, 
извършвана чрез споразуменията за икономическо партньорство (СИП);

18. призовава да не се избягват въпросите за бъдещото общностно финансиране на 
стратегията на Съюза за подкрепа на НОР и за компенсирането на неблагоприятните 
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фактори, свързани с отдалечеността;

19. препоръчва средствата за преодоляване на ограничеността на местните пазари, все по-
отворената за конкуренцията среда, затрудненият достъп до пазарите на европейския 
континент или в съответните географски зони на тези региони също така да се 
превърнат в приоритетни области за обсъждане, както и ефективното участие на НОР в 
европейските политики в областта на иновациите и борбата срещу разделението на 
населението в резултат на ограниченото използване на цифровите технологии;

20. счита, че използването на специфичните предимства на НОР, по-специално 
положението им на "предни постове" на ЕС извън територията на европейския 
континент, представлява най-добрата стратегия за гарантиране на устойчиво вътрешно 
развитие на тези региони;

°

° °
21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 

Комисията, на Комитета на регионите, на Европейския икономически и социален 
комитет, на националните, регионални и местни органи на НОР, както и на 
действащия председател на Председателския съвет на най-отдалечените региони.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

La reconnaissance juridique des régions ultrapériphériques de l'Union européenne (RUP), qui a 
été progressive et tardive, est inscrite à l'article 299§2 du traité CE.

Les Açores, les Canaries, la Guadeloupe, la Guyane, Madère, la Martinique et La Réunion, du 
fait de leurs nombreuses spécificités, peuvent voir les politiques communautaires adaptées, afin 
de favoriser leur insertion dans l'espace européen.
Les articles 299 et 311bis du traité de Lisbonne, qui se substitueront à l'article 299§2, intègrent à 
cette liste les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, qui se sont séparées 
administrativement et politiquement de la Guadeloupe. Ces deux collectivités deviendront par 
conséquent de nouvelles RUP.
La problématique des RUP dépasse cependant le cadre de leur retard de développement 
économique, social et territorial. Elle constitue aussi un défi politique. Parce que ces régions ont 
parfois choisi de manière délibérée de faire partie intégrante de l'UE, et que leurs espoirs ne 
doivent pas être déçus. Parce qu'elles donnent une dimension mondiale à l'Union européenne et 
constituent ses avant-postes au contact d'autres grands ensembles économiques.

La présente communication de la Commission a pour objet de dresser un premier bilan du 
"partenariat renforcé pour les RUP" lancé en 2004, de préciser l'action menée jusqu'à aujourd'hui 
dans une deuxième phase dite de maturation, et de préparer un débat sur l'avenir de cette 
stratégie.

Bilan du partenariat renforcé pour les RUP

La Commission estime que le bilan de la première phase du "partenariat renforcé" est très positif:
de nombreuses mesures communautaires ont été adoptées en faveur des RUP, dans une optique 
transversale et complémentaire, contribuant à l'amélioration de la situation économique et sociale 
de ces régions.
Les trois axes du "partenariat renforcé" (réduction du déficit d'accessibilité, amélioration de la 
compétitivité et intégration régionale) restent pertinents car ils répondent de manière appropriée 
aux priorités des RUP.

Votre rapporteur considère pour sa part que ce bilan est présenté de façon exagérément favorable, 
ou pour le moins partiel. Le résultat obtenu, s'il part d'intentions louables, est plus contrasté et la 
communication ne traduit malheureusement jamais les difficultés rencontrées sur le terrain dans 
certains dossiers.

Phase de maturation du partenariat renforcé pour les RUP

La Commission estime que la stratégie en faveur des RUP doit désormais entrer dans une 
deuxième phase dite de maturation, notamment pour ce qui concerne les efforts de coordination 
du FEDER et du FED, l'intégration des RUP dans l'Espace européen de la recherche ou encore 
l'adaptation des SIEG aux besoins des marchés locaux.
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Elle souhaite, par conséquent, que chaque axe soit approfondi par l'adoption ou la mise en œuvre 
d'une trentaine de mesures complémentaires.

La plus sensible de ces mesures est la réalisation d'orientations pour l'estimation des effets 
quantifiables des handicaps spécifiques aux RUP.

Si l'ensemble des partenaires reconnait la nécessité de se doter d'une méthodologie de 
quantification des surcoûts induits par l'ultrapériphérie, votre rapporteur demande que le 
Parlement européen reste vigilant à ce sujet, afin de ne pas fragiliser artificiellement une mesure 
censée être bénéfique pour les RUP.

Une méthodologie trop systématique serait disproportionnée et ne tiendrait pas compte des 
spécificités de chacune des RUP qui, dans certains cas, ne peuvent trouver de point de 
comparaison en Europe continentale.
De même, l'importance sans cesse croissante donnée à l'évaluation des politiques et instruments 
communautaires, si elle est basée sur un principe évident de bonne gestion des fonds européens, 
ne doit pas avoir pour conséquence une remise en cause généralisée de l'action de l'Union en 
faveur de ses RUP.
Dans ce cadre également, la méthodologie doit à la fois respecter le principe de proportionnalité, 
et ne pas créer d'outils statistiques superflus qui risqueraient d'être très couteux pour une utilité 
limitée.

Avenir de la stratégie pour les RUP

La Commission a lancé un débat sur l'avenir de la stratégie, en mettant l'accent sur quatre enjeux :
le changement climatique, l'évolution démographique et la gestion des flux migratoires, 
l'agriculture, et la politique maritime.

Les résultats de la consultation publique contribueront à l'élaboration d'une nouvelle 
communication sur l'avenir du partenariat avec les RUP. Le Parlement européen assume sa 
responsabilité en la matière, et exprime son intérêt pour cette réflexion par le biais de ce rapport.
Si votre rapporteur se félicite de l'initiative de la Commission, elle considère cependant que les 
thématiques choisies ne couvrent pas l'ensemble des préoccupations majeures des RUP, au risque 
de réduire l'impact de la future stratégie.

La portée de l'article 299§2 (puis des articles 299 et 311bis du traité de Lisbonne), la préservation 
de l'agriculture traditionnelle, le soutien renforcé au développement des secteurs structurants que 
sont les filières canne-sucre-rhum et banane, la question des aides d'Etat, le maintien des régimes 
fiscaux différenciés, les conditions de l'évaluation des mesures, la compensation des surcoûts et 
la valorisation des atouts, entre autres, semblent à votre rapporteur des sujets de réflexion 
incontournables.

L'article 311bis§6 prévoit une nouvelle disposition permettant à certains pays et territoires 
d'outre-mer (PTOM) de devenir des RUP suite à une décision du Conseil européen. Votre 
rapporteur souhaite que la Commission s'engage aux côtés des Etats membres concernés pour 
préparer les changements envisagés le plus en amont possible, afin de faciliter la transition de ces 
collectivités vers leur nouveau statut.

Conclusion
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Assurer les conditions du développement économique des RUP, et ainsi garantir aux populations 
ultramarines une réelle prospérité, renforcer la compétitivité de leurs entreprises et de leurs 
territoires, convaincre que l'avenir de l'Europe passe aussi par ses territoires éloignés : tels sont 
les objectifs du présent rapport d'initiative.

Ainsi doit se renforcer l'idée de procéder à la déclinaison la plus large possible des règles en 
vigueur, en mettant en action les instruments les plus adéquats à la résolution des problèmes 
concrets des RUP et en recourant, si nécessaire, à des dérogations adaptées à la réalité régionale 
en cause, sans que cela ne vienne représenter une menace pour l'intérêt général communautaire.

Après les phases antérieures de rattrapage structurel, la nouvelle génération de programmes 
européens doit préparer l'ouverture à la nécessaire diversification des économies 
ultrapériphériques, et ne pas se contenter de maintenir l'acquis des développements qui ont été 
atteints, en grande partie grâce à l'Union européenne.

La valorisation des atouts particuliers des RUP constitue la seule stratégie apte à garantir un 
développement endogène et durable de l'ultrapériphérie : il ne s'agit plus seulement de maintenir, 
conserver, protéger, mais d'attirer, rayonner, coopérer.
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