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2010-10-28 XVI Conferência de Presidentes das RUP - Sessão de Parceria

INTERVENÇÃO DO VICE-PRESIDENTE 
NA XVI CONFERÊNCIA DE PRESIDENTES DAS RUP

- Por ocasião da Sessão de Parceria -

Senhor Presidente da Comunidade Autónoma de Canárias, 
Senhores Presidentes, 
Senhor Comissário, 
Senhora Ministra do Ultramar da França, 
Senhores representantes dos Estados espanhol e português, 
Senhor Primeiro-ministro de Cabo Verde, 
Senhor Presidente de Mayotte 
Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Permitam-me começar por saudar o Senhor Comissário Johannes Hahn aproveitando para lhe transmitir uma palavra de reconhecimento pela sua presença neste evento, sinal inequívoco do seu 
ultraperiférica. 
Estou certo que na actual conjuntura económica bastante adversa, a qual reclama das instâncias europeias e dos dirigentes europeus visão e determinação para fazer progredir o projecto europeu, o trabalho 
determinante. 
Quero, igualmente, expressar o reconhecimento pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelas várias Direcções Gerais e em particular, pela Unidade RUP. 
Aproveito ainda a oportunidade para agradecer à Comissão Europeia, a proposta de concessão de um apoio que contribuirá para atenuar as consequências devastadoras do 
Trata-se de um sinal concreto da solidariedade europeia que a população da Madeira reconhecidamente agradece. 
À Sra. Ministra do Ultramar de França, e aos representantes do Governo espanhol e português expressar o apreço pela vossa presença neste evento, testemunho do interesse para com esta 
Gostaria, também, de saudar a presença neste evento do Senhor Primeiro Ministro de Cabo Verde dando continuidade a uma prática, iniciada na Madeira, de aprofundamento 
atlânticas da Macaronésia. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
A actual conjuntura económica, as discussões em curso sobre a reforma de importantes políticas europeias, a política orçamental, a política de coesão, a política agrícola, o desafio da Europa 
Estratégia renovada em prol das RUP. 
Ao longo dos últimos dois anos, as nossas Regiões e respectivos Estados apresentaram, em diversas sedes, vários contributos, visando impulsionar a acção comunitária na busca de soluções para os nossos 
No entanto, há que dizê-lo, vimo-nos confrontados com uma ausência de reacção. 
Não ocorreu, por parte da Comissão, qualquer “feedback” às propostas efectuadas, designadamente aos Memorandos. 
Neste contexto consideramos essencial saber qual a resposta da Comissão ao convite feito pelo Conselho Assuntos Gerais, do passado mês de Junho. 
Outra questão que nos preocupa é o enquadramento RUP na política de coesão pós 2013. 
A política de coesão constitui, como bem sabemos, a expressão máxima da solidariedade europeia, desempenhando um papel fulcral na alavancagem das pequenas economias 
Assim esperamos que, ao contrário do verificado no actual período financeiro, se garanta um tratamento diferenciado para as RUP. 
Não posso deixar de assinalar nesta Sessão, com a devida frontalidade, que não é possível a União Europeia reconhecer às RUP uma natureza excepcional e depois ignorá-la na concretização 
A Regiões com esta natureza deve ser assegurado o acesso ao nível máximo de apoios, dado o cúmulo de constrangimentos que as afectam de uma forma permanente, os quais 
Defendemos um tratamento diferenciado, em consonância com o artigo 349.º do Tratado. E também neste contexto defendemos a aplicação plena da nova dimensão territorial da política de coesão. 
O futuro da ultraperiferia não pode acontecer à margem da Estratégia EUROPA 2020. 
Nesta matéria temos defendido a tomada em consideração da dimensão territorial como condição indispensável a um desenvolvimento equilibrado na base da igualdade de oportunidades. 
Pugnamos também por um maior envolvimento dos níveis regionais e locais na definição e aplicação dos programas nacionais de reforma (PNR) e o reforço dos mecanismos 
para a implementação daquela Estratégia. 
Neste contexto, é importante colher as lições das dificuldades na aplicação da Estratégia de Lisboa e tê-las em plena linha de conta. 
A não ser assim, as nossas Regiões ver-se-ão impedidas de partilhar, mais uma vez, em igualdade de circunstâncias com as demais regiões europeias, os benefícios decorrentes da 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
Tenho que voltar á questão recorrente da utilização da base jurídica para as RUP, consagrada no Tratado. 
Recentemente a Comissão apresentou, no âmbito do POSEI, uma proposta recorrendo para o efeito a bases jurídicas sectoriais e não ao artigo 349.º do Tratado como se impunha. 
No caso em apreço estamos perante um acto do Conselho relativo a medidas especificas aplicáveis às Regiões Ultraperiféricas pelo que tem necessariamente de ter como base jurídica adequada o artigo 349
independentemente das matérias versadas e da incidência que possam ter sobre os vários domínios materiais abrangidos pelo Tratado. 
É a defesa deste estatuto diferenciado que cabe à Comissão enquanto guardiã dos Tratados. 

Outra política que merece uma atenção particular das RUP é a Política Marítima Integrada (PMI). 
Neste domínio a nossa realidade ultraperiférica tem merecido várias referências. 
Mas isso não basta. 
A acção da União tem sido insuficiente. 
Exemplo disso é a proposta recentemente apresentada pela Comissão, que estabelece um programa de apoio ao aprofundamento da Politica Marítima Integrada. 
Do vasto conjunto de acções previstas nos diversos Objectivos do Programa apenas uma contempla explicitamente às RUP. 
Entendemos que o reconhecimento formal da dimensão marítima que as RUP conferem à União deve materializar-se em propostas ou programas específicos para as mesmas. 
No que diz respeito à política europeia de transportes afigurasse-nos crucial e incontornável a necessidade de enquadrar devidamente a problemática da ultraperiferia numa perspectiva do défice de acessibilidade. 
Devem ser previstas medidas orientadas para atenuar as dificuldades ocasionadas pela descontinuidade territorial, pois só assim será possível melhorar a nossa acessibilidade, quer 
no respectivo ambiente geográfico. 
Impõe-se, igualmente, uma maior coerência entre esta política e às demais, de modo a evitar o agravamento do défice de acessibilidade. 
Minhas Senhoras e meus Senhores 
Não gostaria de finalizar sem antes mencionar quatro situações com impacto directo para a economia da Madeira para as quais solicito uma atenção especial: 
- O reforço da capacidade competitiva da Zona Franca da Madeira; 
- A proposta de redução das quotas de pesca; 
- A falta de inclusão de determinados produtos na proposta de suspensão dos direitos da pauta aduaneira e 
- A situação da Banana. 
Termino reafirmando com toda a convicção que, o efectivo reconhecimento da ultraperiferia só ocorrerá quando as Instituições europeias e, em particular, a Comissão assumirem plenamente o direito ao 
Quero, por fim, dar os meus parabéns ao Governo de Canárias, pela forma meritória como exerceu o seu mandato na Presidência da Conferência das Regiões Ultraperiféricas, bem 
responsabilidade. 
Muito obrigado pela vossa atenção. 

João Cunha e Silva 
28.10.2010 – 10h45 
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