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Νησιά :  Ανάληψη  δράσεων  από  την
Επιτροπή,  μετανάστευση,  φορολογικές
ρυθμίσεις
Σύνοδος Ολομέλειας [04-02-2016 - 12:33]

 
Οι  ευρωβουλευτές  ζητούν  από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή,  με  ψήφισμα  που
υιοθέτησαν την Πέμπτη, να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των
μόνιμων μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά νησιά. Το κείμενο
επισημαίνει  επίσης  τις  μοναδικές  δυσκολίες  που  αντιμετωπίζουν  λόγω  των
αυξημένων μεταναστευτικών ροών οι νότιες νησιωτικές περιοχές της Ευρώπης και
ζητά συνέχιση των ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων για  τα  νησιά,  "ιδίως των
κρατών που υπάγονται  σε  προγράμματα οικονομικής προσαρμογής".
 
Οι ευρωβουλευτές απαριθμούν στο ψήφισμά τους τις ενέργειες στις οποίες χρειάζεται να
προβεί  η  Επιτροπή  για  να  αντιμετωπίσει  τη  μοναδική  και  ευάλωτη  κατάσταση  των
νησιωτικών  περιοχών  της  ΕΕ.  Πιο  συγκεκριμένα,  το  ψήφισμα,  καλεί  την  Επιτροπή:
 

να δημιουργήσει, με βάση το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, το οποίο αναγνωρίζει τα
μόνιμα  μειονεκτήματα  των  νησιωτικών  περιφερειών,  μια  ομοιογενή  ομάδα
αποτελούμενη  από  όλες  τις  νησιωτικές  περιοχές
 
να λάβει υπόψη, εκτός από το ΑΕΠ, και άλλους στατιστικούς δείκτες που να
αντικατοπτρίζουν την οικονομική και κοινωνική τρωτότητα ως αποτέλεσμα των
φυσικών μόνιμων μειονεκτημάτων
 
να εκπονήσει μία εις βάθος μελέτη/ανάλυση σχετικά με τα επιπλέον έξοδα που
συνεπάγεται  η  ζωή  σε  νησιωτικές  περιοχές,  σε  ό,  τι  αφορά  το  σύστημα
μεταφορών,  τον  ενεργειακό  εφοδιασμό  και  την  πρόσβαση  σε  αγορές
 
να καταρτίσει ένα "στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα νησιά" με προοπτική τη
διασύνδεση των μέσων και εργαλείων που θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό
εδαφικό αντίκτυπο
 
να υποβάλει ανακοίνωση σχετικά με την "Ατζέντα για Νησιά της ΕΕ" και στη
συνέχεια μια Λευκή Βίβλο για την παρακολούθηση της ανάπτυξης των νησιών
 

Συνέχιση των ειδικών φορολογικών ρυθμίσεων
 
Το ΕΚ τονίζει  τη σημασία που έχουν οι ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις για τις τοπικές
κοινωνίες και οικονομίες (σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου αριθ. 2006/112/ΕΚ,
έχουν  χορηγηθεί  σε  ορισμένα  ευρωπαϊκά  νησιά  ειδικές  φορολογικές  ρυθμίσεις  ως
αντιστάθμισμα στα μόνιμα φυσικά-γεωγραφικά και δημογραφικά τους μειονεκτήματα), και
ζητεί "οι ρυθμίσεις αυτές να συνεχίσουν να υφίστανται, ιδίως σε εκείνα τα κράτη μέλη που
υπάγονται σε προγράμματα οικονομικής προσαρμογής".
 
Νησιά εκτεθειμένα σε μεταναστευτικές ροές
 
Το  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  υπογραμμίζει  ότι  τα  νησιά  της  ΕΕ  αποτελούν  επίσης
περιφερειακές περιοχές που βρίσκονται στα εξωτερικά της σύνορα. Οι νότιες περιοχές και
τα νησιά της Μεσογείου είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στις αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές.
Οι ευρωβουλευτές ζητούν να υπάρξει μια πανευρωπαϊκή προσέγγιση "που θα πρέπει να
περιλαμβάνει αφενός στήριξη από την ίδια την ΕΕ και αφετέρου μια κοινή προσπάθεια
από όλα τα κράτη μέλη".
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Επικοινωνία 
 

Σύνδεσμοι
• Το κείμενο που εγκρίθηκε θα είναι σύντομα διαθέσιμο εδώ (κάντε κλικ στις 04.02.2016):

http://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html
• Παρακολουθήστε τη συζήτηση μαγνητοσκοπημένη (κάντε κλικ στις 04.02.2016):

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/plenary/search-by-date?legislature=8&start-date=01-07-
2014&end-date=04-02-2016

• EbS+ (04.02.2016) :
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=02/04/2016

• Ενημερωτικό σημείωμα από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ  - Τα νησιά της ΕΕ: Λαμβάνοντας υπόψη τις
ιδιαιτερότητές τους κατά τη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής (στα αγγλικά):
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573960

• Οπτικοακουστικό υλικό για τους επαγγελματίες των Μέσων Ενημέρωσης:
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
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