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DECLARAÇÃO DOS PRESIDENTES DAS REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS 

ILHA DA REUNIÃO - 17 de abril de 1997 

 

 

 

Os Presidentes das Regiões Ultraperiféricas e os seus representantes, reunidos em Saint-Denis, 

a 17 de abril de 1997, na sua Terceira Conferência, agradecem a WULF-MATHIES, Comissária 

Europeia, pela sua participação nos seus trabalhos, e a M. BARNIER, Ministro Delegado para os 

Assuntos Europeus, pelo seu convite para o Diálogo Nacional para a Europa. 

Em conclusão dos seus trabalhos, adotaram a seguinte declaração: 

 

  



DECLARAÇÃO DOS PRESIDENTES DAS REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS 

ILHA DA REUNIÃO - 17 de abril de 1997 

 

Os Presidentes das Regiões Ultraperiféricas e os seus representantes, reunidos em Saint-Denis, 
a 17 de abril de 1997, no âmbito da sua Terceira Conferência: 

Reafirmam o desejo unânime das Regiões, expresso na reunião de Gourbeyre e do Funchal, 
relativamente à sua posição para que o estatuto das RUP seja integrado no novo Tratado da UE. 

Congratulam-se que a cooperação entre as suas Regiões no âmbito do dossier da CIG tenha 
resultado num texto comum de artigos e de protocolo e que a questão do estatuto das Regiões 
Ultraperiféricas no novo Tratado seja uma prioridade comum claramente expressa pelos seus 
respetivos Estados.   

Encorajam os seus respetivos Estados a prosseguir, com determinação, os seus esforços comuns 
para persuadir os outros Estados-membro da pertinência das suas pretensões. 

Recordam que estas novas disposições constituirão a base jurídica necessária para reforçar o 

conceito da ultraperiferia e adotar as medidas indispensáveis ao desenvolvimento destas 
Regiões. 

Agradecem ao Parlamento Europeu pela organização de uma audição pública sobre os 
problemas de desenvolvimento das Regiões Ultraperiféricas e instam a que apoie plenamente 
os seus pedidos no quadro do seu parecer sobre a CIG. 

Constatam que a necessária definição das medidas específicas decorrentes do estatuto das RUP 
coincidirá com as principais decisões sobre o futuro da União, que são a implementação da 
moeda única, a renovação da Convenção de LOMÉ, o alargamento da União Europeia aos PECO, 
e as novas perspetivas financeiras da Comunidade. 

Decidem, consequentemente, preparar um Livro Branco [um Memorando] especificando as 
disposições necessárias a aplicação do estatuto das RUP desde a sua aprovação e esperam que 
os seus respetivos Estados e a Comissão possam contribuir para esta reflexão. 

Decidem mandatar o Comité de Acompanhamento, previsto pelo Protocolo de Cooperação, 
para preparar estas propostas a fim de elaborar um relatório intercalar para o mês de março de 
1998. 

Recordam a importância determinante dos fundos estruturais para o desenvolvimento das RUP, 
e agradecem à Comissão as suas iniciativas desde 1989. 

Consideram necessário que o caráter ultra prioritário das sete Regiões Ultraperiféricas no 
Objetivo 1 seja reconhecido e solicitam à Comissão que considere esta proposta no quadro da 
reforma dos fundos estruturais. 

Apelam a que os diferentes modos de intervenção comunitária (fundos estruturais, regimes 
jurídicos derrogatórios, medidas específicas,…) sejam implementados de forma mais 
coordenada para assegurar a sua plena eficácia, à semelhança dos princípios que guiaram as 
diligências originais para os POSEI, e sejam sujeitos a uma avaliação global para definir uma 
política de conjunto para as RUP, que confira à União Europeia uma dimensão alargada aos 
diferentes continentes. 

 


