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XI Confer6ncla dos Presidentes das Regiões Ultraperiféricas
Reunião - Saint-Denis - 01 a 04 de Setembro de 2005

INSTRUMENTO DE GRANDE VIZINHANÇA:

A Conferência congratula-se com o facto da Comissão ter organizado um primeiro seminário

de informação sobre as negociações APE e que cada região tenha empreendido um processo de

identificação dos seus interesses estratégicos.

Reitera o seu pedido para que as regiões sejam associadas às negociações (segundo

modalidades a determinar) na sua respectiva zona.

REFORMA DAS AJUDAS DE ESTADO COM FINALIDADE REGIONAL:

A Conferência acolhe favoravelmente a proposta da Comissão visando conceder ao conjunto

das RUP acesso derrogativo e automático ao artigo 87.0 n.O 3 alínea a), à manutenção do dispositivo

específico para os au~ílios ao funcionamento e ao transporte, e ainda o bónus de intensidade de

10% a 20%.

A Conferência contesta, no entanto e apesar disso, a introdução da utilização do conceito

Equivalente Subvenção Bruto no modo de cálculo das auxílios de estado que se traduzirá por uma

diminuição significativa dos auxílios autorizadas. Solicita que a proposta final mantenha para as

RUP os níveis de intensidade actualmente em vigor (em E5L).

SISTEMA DE AVALlAÇAo E DE ESTUDO DOS SOBRECUSTOS:

A Conferência congratula-se com a parceria instaurada pela Comissão de forma

permanente sobre o sistema de avaliação e de estudo dos sobrecustos. Considera que estes

dispositivos devem ser instrumentos de ajuda à decisão e não condição à concessão das ajudas.

Sublinha novamente as múltiplas dificuldades relativamente à metodologia, à qualidade

dos dados, bem como aos prazos de concretização, e a necessidade destes assuntos serem

abordados com prudência.
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A INVESTIGAÇÃO:

A Conferência constata com satisfação que o primeiro projecto mobilizando o conjunto das

RUP no dom fnio da Investigação (projecto BIOME) será concretizado proximamente.

A Conferência assinala uma maior consideração da situação e do potencial de investigação

das RUP no 7<;1 Programa-Quadro de Investigação e Desenvolvimento, mas solicita de novo que as

propostas das RUP sejam tidas em conta aquando da adopção final do programa-quadro e da

elaboração dos regulamentos de aplicação.

AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E DAS COMUNICAÇÕES:

o novo estudo que a Comissão está a realizar destaca de maneira indiscutível as

desvantagens relevantes existentes nas RUP no sector das TC!.

A Conferência recomenda à Comissão que considere a possibilidade deste sector poder vir

a ser financiado pelo futuro Fundo de Compensação de Sobrecustos, nomeadamente no que se

refere a investimentos, logo que estes favoreçam a concorrência. Salienta que as regras actuais,

comunitárias e nacionais, para o seu mercado específico, não permitem assegurar a concorrência.

IMIGRAÇÃO:

A Conferência recorda a ameaça sobre a coesão econámica e social que representa a

imigração ilegal, na maior parte das RUP. Solicita a implementação de meios específicos nas

políticas nacionais e comunitárias para lutar contra esta imigração, incluindo para as RUP que não

pertencem ao Espaço Schengen.

PRODUÇÕES TRADICIONAIS: REFORMA DAS OCM AÇÚCAR E BANANA:

Num contexto de conflitos permanentes na OMC devido à liberalização crescente das

trocas no domínio dos produtos agrícolas, as OCM banana e açúcar estão em vias de uma

transformação profunda. A Conferência relembra a importância económica e social destas

produções tradicionais e solicita que as propostas de reforma mantenham o rendimento dos

produtores implicados nas RUP.
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NEGOCIAÇÃO DOS POSEI AGRICULTURA:

A Conferência apoia as solicitações visando preservar e manter o potencial agro-industrial

das RUP baseado em factores de produção que beneficiam do RSA (Regime Específico de

Aprovisionamento).

A Conferência solicita ao Conselho da UE a adopçâo rápida das propostas com dotações

financeiras adequadas, para permitir o seu desenvolvimento.

TRANSPORTE AÉREO E MARíTIMO:

A Conferência relembra o interesse da instauração de obrigações de serviço público ou de

dispositivos equivalentes entre, por um lado, a Europa e as RUP e, por outro, as RUP e os países

ACP do seu ambiente geográfico, em matéria de transporte aéreo e marítimo.

A Conferência recorda, igualmente, que no ãmb~o do transporte aéreo e marítimo, o

princípio de continuidade territorial, a igualdade de oportunidades para os cidadãos das RUP e a

consolidação do sector produtivo, implicam a necessidade de organizar e de garantir condições

superiores de segurança, de regularidade, de capacidade e de preço. Desta forma, a Conferência

propõe que o conjunto dos parceiros estudem os dispositivos mais pertinentes, tais como OSP

(Obrigações de Serviço Público), financiamentos públicos, etc...

C) No plano da sua organização intema a Conferência determina o seguinte:

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO:

Tendo em conta o balanço positivo do quadro de cooperação estabelecido e a expiração do

protocolo em vigor, os presidentes decidem:

• Assinar um novo protocolo de cooperação;

De fixar a sua duração em 5 anos;

• Manter e aprofundar de novo o quadro geral do protocolo actualmente em vigor, assinado

na Madeira, a 31 de Março de 2000;

• Incumbir o Comité de acompanhamento de propor um novo protocolo, incluindo um

eventual apoio jurídico para a Conferência, antes de Dezembro de 2005.

6



,

~

-..,.

XI Conferência dos Presidentes das Regl6es Ultraperlféricas
Reunião - Saint-Denis - 01 a 04 de Setembro de 2005

A Conferência decide basear-se doravante numa estrutura permanente de apoio. Neste

sentido, encarrega o Comité de Acompanhamento de estudar as modalidades de funcionamento

nos planos jurídicos, administrativos e financeiros.
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