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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0441/2010, του Antonio Rodríguez de León, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ένωσης "Plataforma por el mar canario", σχετικά με την 
κατάσταση και το μέλλον των εξόχως απόκεντρων περιφερειών 

1. Περίληψη της αναφοράς

O αναφέρων περιγράφει την κατάσταση των Καναρίων Νήσων, μιας εξόχως απόκεντρης 
περιφέρειας, και ζητεί η αυτόνομη κοινότητα των Καναρίων να αντιμετωπίζεται ισότιμα με 
τα άλλα εξαιρετικά απομακρυσμένα εδάφη και να λάβει καθεστώς πλήρους εσωτερικής 
αυτονομίας, το οποίο θα της επιτρέψει να αναπτύξει άμεσες επαφές με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και να οριοθετήσει τα θαλάσσια σύνορά της με τους γείτονές της, και πιο 
συγκεκριμένα με το Βασίλειο του Μαρόκου.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 6 Σεπτεμβρίου 2010. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 9 Δεκεμβρίου 2010.

O αναφέρων ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προτείνει στην Ισπανία να
παραχωρήσει καθεστώς πλήρους εσωτερικής αυτονομίας στην αυτόνομη κοινότητα των 
Καναρίων Νήσων. Πιστεύει ότι αυτό θα βελτιώσει την διαπραγματευτική θέση των 
Καναρίων Νήσων στην περίπτωση απαιτήσεων για αποκλειστικά οικονομικά δικαιώματα 
εκτός των ισχυόντων επί του παρόντος 12 μιλίων.

Ζητεί να εγκριθεί το αίτημά του στο πρώτο φόρουμ των εξόχως απόκεντρων περιοχών της 
Ευρώπης, το οποίο έχει αναλάβει να διοργανώσει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της του
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2008, με στόχο τη βελτίωση του διαλόγου με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και την αύξηση
της προβολής τους εντός της ΕΕ.

Η Επιτροπή οφείλει να τονίσει, εντούτοις, ότι ο διαχωρισμός της εξουσίας μεταξύ της
κεντρικής και της αποκεντρωμένης διοίκησης στα κράτη μέλη δεν περιλαμβάνεται στις
αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο ισχύει και για θέματα που αφορούν τα εθνικά
σύνορα και τις απαιτήσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. 

Tο πρώτο φόρουμ των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ευρώπης πραγματοποιήθηκε στις
27 και 28 Μαΐου 2010 στις Βρυξέλλες. Το δεύτερο φόρουμ προγραμματίζεται για το 2012. 


