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Θέμα: Δείκτης περιφερειακής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και νησιωτικές περιοχές 

Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με την ειδική κατάσταση των 
νησιών1 αναφέρεται στο γεγονός ότι είναι πιο δύσκολο για τα νησιά να αντιμετωπίσουν ορισμένα 
μειονεκτήματα λόγω του μικρού τους μέγεθος και της απόστασής τους από τις ηπειρωτικές ακτές. Τα 
μειονεκτήματα αυτά εμποδίζουν την πρόσβαση των νησιών στην ενιαία αγορά και αποτυπώνονται 
στον δείκτη περιφερειακής ανταγωνιστικότητας (RCI 2010, 2013), σύμφωνα με τον οποίο όλες οι 
νησιωτικές περιοχές κατατάσσονται χαμηλότερα όσον αφορά τη μεθοδολογία κατανομής που 
χρησιμοποιείται για την περιφερειακή πολιτική. Με στόχο να στηρίξει όλα τα νησιά της ΕΕ, το 
Κοινοβούλιο ζήτησε να ιδρυθεί ένα γραφείο για τα νησιά, το οποίο να συνδέεται με τη ΓΔ REGIO και 
να πραγματοποιεί συντονιστικό έργο, καθώς και να διεξαχθεί εις βάθος μελέτη/ανάλυση σχετικά με το 
επιπλέον κόστος, με το οποίο επιβαρύνονται οι νησιωτικές περιοχές, λόγω του νησιωτικού τους 
χαρακτήρα. Στην απάντηση που έδωσε η Επιτροπή στην ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης P-
004140/2016 δηλώνεται ότι «η Επιτροπή εξακολουθεί να αναπτύσσει στοιχεία και να προάγει την 
ανάλυση όσον αφορά τις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης» και ότι «δεν έχει προγραμματιστεί 
ακόμη η ίδρυση ειδικού γραφείου για τα νησιά».  

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα: 

1. Πότε θα επικαιροποιήσει τον δείκτη περιφερειακής ανταγωνιστικότητας; 

2. Πώς θα αντιδράσει στο αίτημα για βελτίωση του συντονισμού και της ανάλυσης των ζητημάτων 
που σχετίζονται με τις νησιωτικές περιοχές;  

3. Προβλέπεται να διεξαχθεί μελέτη σχετικά με τις συνέπειες που έχει το επιπλέον κόστος που 
βαρύνει τα νησιά στην ανταγωνιστικότητά τους και την πρόσβασή τους στην ενιαία αγορά; 

                                                      
1  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0049. 


