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Η. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

πξνζβαζηκόηεηα ζηηο πεξηθέξεηεο θαη νη 

ζπλδέζεηο κε ηα λεζηά απνηεινύλ βαζηθνύο 

παξάγνληεο πνπ θαζηζηνύλ ηα λεζηά πην 

ειθπζηηθά· ιακβάλνληαο ππόςε όηη 

ππάξρεη αλάγθε λα κεησζεί ην θόζηνο ησλ 

ζαιάζζησλ θαη αεξνπνξηθώλ λαύισλ γηα 

ηε κεηαθνξά αηόκσλ θαη αγαζώλ, 

ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εδαθηθήο 

ζπλέρεηαο, ελώ πξέπεη λα θαηαβιεζνύλ 

επίζεο πξνζπάζεηεο γηα ηε κείσζε ησλ 

εθπνκπώλ θαη ηεο ξύπαλζεο πνπ 

πξνμελνύλ νη ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο 

κεηαθνξέο· 

Η. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε 

πξνζβαζηκόηεηα ζηηο πεξηθέξεηεο θαη νη 

ζπλδέζεηο κε ηα λεζηά απνηεινύλ βαζηθνύο 

παξάγνληεο πνπ θαζηζηνύλ ηα λεζηά πην 

ειθπζηηθά γηα εηδηθεπκέλνπο 

εξγαδνκέλνπο θαη επηρεηξήζεηο· 

ιακβάλνληαο ππόςε όηη ππάξρεη αλάγθε 

πξνζέιθπζεο επελδύζεωλ, δεκηνπξγίαο 

λέωλ ζέζεωλ απαζρόιεζεο θαη κείωζεο 
ηνπ θόζηνπο ησλ ζαιάζζησλ θαη 

αεξνπνξηθώλ λαύισλ γηα ηε κεηαθνξά 

αηόκσλ θαη αγαζώλ, ζύκθσλα κε ηελ αξρή 

ηεο εδαθηθήο ζπλέρεηαο, ελώ πξέπεη λα 

θαηαβιεζνύλ επίζεο πξνζπάζεηεο γηα ηε 

κείσζε ησλ εθπνκπώλ θαη ηεο ξύπαλζεο 

πνπ πξνμελνύλ νη ζαιάζζηεο θαη 

αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο· 
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10. ηνλίδεη όηη, ελώ ηα λεζηά 

αληηκεησπίδνπλ πεξηνξηζκνύο, 

επσθεινύληαη επίζεο από έλα εδαθηθό 

δπλακηθό, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηείηαη σο επθαηξία γηα αλάπηπμε, 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο· αλαθέξεη, ζην πιαίζην 

απηό, ηελ αλάπηπμε ηνπ βηώζηκνπ 

ηνπξηζκνύ ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ επνρηαθό 

ηνπξηζκό, επηθεληξώλνληαο ηελ πξνζνρή 

ζηελ πξνώζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο θαζώο θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

βηνηερληθώλ θαη παξαδνζηαθώλ 

νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ κηθξήο 

θιίκαθαο· ηνλίδεη επίζεο ην ηεξάζηην 

δπλακηθό  πνπ πξνθύπηεη από ηελ σθεάληα, 

ηελ αηνιηθή θαη ηελ ειηαθή ελέξγεηα, 

θαζώο θαη ην δπλακηθό ησλ λεζηώλ λα 

απνηειέζνπλ ζεκαληηθέο πεγέο 

ελαιιαθηηθήο ελέξγεηαο, λα θαζίζηαληαη, 

ζηα πιαίζηα ηνπ δπλαηνύ,  ελεξγεηαθά 

απηόλνκα θαη, πάλσ από όια, λα 

εμαζθαιίδνπλ θζελόηεξν ελεξγεηαθό 

εθνδηαζκό γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπο·  

10. ηνλίδεη όηη, ελώ ηα λεζηά 

αληηκεησπίδνπλ πεξηνξηζκνύο, 

επσθεινύληαη επίζεο από έλα εδαθηθό 

δπλακηθό, ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηείηαη σο επθαηξία γηα αλάπηπμε, 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ 

έρνπλ νη πνιηηηθέο ρακειήο θνξνινγίαο 

θαη κείωζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο ωο 

ζεκαληηθά θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε 

επελδύζεωλ· αλαθέξεη, ζην πιαίζην απηό, 

ηελ αλάπηπμε ηνπ βηώζηκνπ ηνπξηζκνύ ζε 

ζπλδπαζκό κε ηνλ επνρηαθό ηνπξηζκό, 

επηθεληξώλνληαο ηελ πξνζνρή ζηελ 

πξνώζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

θαζώο θαη ζπγθεθξηκέλσλ βηνηερληθώλ θαη 

παξαδνζηαθώλ νηθνλνκηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ κηθξήο θιίκαθαο· ηνλίδεη 

επίζεο ην ηεξάζηην δπλακηθό  πνπ 

πξνθύπηεη από ηελ σθεάληα, ηελ αηνιηθή 

θαη ηελ ειηαθή ελέξγεηα, θαζώο θαη ην 

δπλακηθό ησλ λεζηώλ λα απνηειέζνπλ 

ζεκαληηθέο πεγέο ελαιιαθηηθήο ελέξγεηαο, 

λα θαζίζηαληαη, ζηα πιαίζηα ηνπ δπλαηνύ,  

ελεξγεηαθά απηόλνκα θαη, πάλσ από όια, 

λα εμαζθαιίδνπλ θζελόηεξν ελεξγεηαθό 

εθνδηαζκό γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπο·  
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12. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα θαηαξηίζεη έλα 

"ζηξαηεγηθό πιαίζην ηεο ΕΕ γηα ηα 

λεζηά" κε πξννπηηθή ηε δηαζύλδεζε ηωλ 

κέζωλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ 

ζεκαληηθό εδαθηθό αληίθηππν· 

12. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα ελζαξξύλεη ηα 

θξάηε κέιε λα θαηαξηίζνπλ, θαηά 

πεξίπηωζε, εζληθά ζηξαηεγηθά πιαίζηα 

γηα ηα λεζηά ζπκβαηά κε ηνπο ζηόρνπο 

ηεο ΕΕ γηα ηε λεζηωηηθή αλάπηπμε θαη κε 

ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο· 
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13. θαιεί ηα θξάηε κέιε θαη ηηο 

πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο λα 

δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηηο 

αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηα λεζηά κε 

βάζε κηα θάζεηε πξνζέγγηζε πνπ 

πξνϋπνζέηεη ζπκκεηνρή όισλ ησλ 

επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο, ζύκθσλα κε ηελ 

αξρή ηεο επηθνπξηθόηεηαο, ζηελ πξννπηηθή 

ηεο εμαζθάιηζεο βηώζηκεο αλάπηπμεο γηα 

ηα λεζηά ηεο ΕΕ· 

13. θαιεί ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο 

αξρέο λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθό ξόιν 

ζηηο εζληθέο αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο γηα 

ηα λεζηά κε βάζε κηα θάζεηε πξνζέγγηζε 

πνπ πξνϋπνζέηεη ζπκκεηνρή όισλ ησλ 

επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο, ζύκθσλα κε ηελ 

αξρή ηεο επηθνπξηθόηεηαο, ζηελ πξννπηηθή 

ηεο εμαζθάιηζεο βηώζηκεο αλάπηπμεο γηα 

ηα λεζηά ηεο ΕΕ· 
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Παράγραυος 16 
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16. θαιεί ηελ Επηηξνπή λα πξνηείλεη ηε 

δεκηνπξγία Επξωπαϊθνύ Έηνπο Νήζωλ 

θαη Οξέωλ· 

δηαγξάθεηαη 
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