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MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN 

om et styrket partnerskab for regionerne i EU’s yderste periferi: status og 
fremtidsudsigter - (KOM(2004)343 Kommissionens meddelelse af 26. maj 2004) 

På Det Europæiske Råds møde i Sevilla blev Kommissionen opfordret til at fremlægge en 
rapport med en global og kohærent tilgang til de problemer, der er affødt af de særlige vilkår 
for regionerne i EU’s yderste periferi. Denne rapport skulle give anvisninger på, hvorledes 
disse problemer kunne løses ved en mere vidtgående gennemførelse af artikel 299, stk. 2, i 
traktaten. 

Kommissionen efterkom denne opfordring ved den 26. maj 2004 at vedtage en meddelelse om 
et styrket partnerskab for regionerne i EU’s yderste periferi1. Kommissionen gav ved den 
lejlighed tilsagn om i en rapport at gøre detaljeret status over og evaluere de foranstaltninger, 
der siden 2000 er iværksat for regionerne i den yderste periferi. Denne rapport skulle 
modsvare Kommissionens seneste sammenfattende rapport om emnet. Rapporten, der danner 
bilag til denne meddelelse, og som er udarbejdet af Kommissionens tjenestegrene, er en 
opfølgning af dette tilsagn. Der gøres heri status over de opnåede resultater, og der redegøres 
for fremtidsudsigterne.  

I forbindelse med denne evalueringsforanstaltning fremlægges og analyseres de seneste 
oplysninger om den samfundsøkonomiske udvikling i regionerne i EU’s yderste periferi, og 
det fremgår heraf, hvilke fremskridt disse regioner har gjort, og hvilke udfordringer de endnu 
står overfor. Der redegøres i den sammenhæng også for anvendelsen af 
strukturinstrumenterne og de forskellige EU-politikker, som har spillet en vigtig rolle i de 
seneste tre år. Denne del af rapporten er opdelt i kapitler omhandlende de enkelte relevante 
EU-politikker: regional- og samhørighedspolitikken, politikkerne for konkurrence, landbrug, 
fiskeri, virksomheder, transport, energi, forskning, informationssamfundet, beskatning, told, 
miljø og international samhandel samt for retlige og indre anliggender. 

I den del, som omhandler fremtidsudsigterne, henvises der til den strategi, som blev vedtaget 
af Kommissionen den 26. maj 2004, og der redegøres for Kommissionens tre prioriterede 
aktionsområder. Det skal understreges, at denne del af rapporten ikke indeholder nye 
foranstaltninger i forhold til den meddelelse, der blev vedtaget den 26. maj 2004. 

De tre opstillede prioriteter er:  

(1) Begrænsning af handicap vedrørende tilgængelighed og kompensation for andre 
særlige handicap for regionerne i den yderste periferi. 

(2) Forbedring af de generelle konkurrencevilkår for disse regioners erhvervsliv, navnlig 
i overensstemmelse med ånden i Lissabon- og Gøteborg-strategien.  

(3) Integration i det regionale område: det er formålet at udvide de perifere regioners 
naturlige samfundsøkonomiske og kulturelle indflydelsesområde ved at mindske 
hindringerne for samhandel i disse regioners geografiske område.  

                                                 
1 KOM(2004) 343 endelig af 26.5.2004 
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Udviklingsstrategien for regionerne i EU's yderste periferi indgår i reformen af 
samhørighedspolitikken for programmeringsperioden 2007-20132. Den omfatter ligeledes 
anbefalinger vedrørende iværksættelse af andre EU-politikker i disse regioner. 

Rapporten indeholder en detaljeret redegørelse for de opnåede resultater med de 
foranstaltninger, der er vedtaget for regionerne i EU's yderste periferi, og redegør for den 
strategi, som er fastlagt af Kommissionen, og den er derfor et uundværligt supplement til 
Kommissionens meddelelse af 26. maj 2004, hvad angår en fuldstændig opfølgning af 
opfordringen fra Det Europæiske Råds møde i Sevilla. 

                                                 
2 KOM (2004) 492, 493, 494 og 495 endelig af 14.7.2004 


