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1.2.2016 B8-0165/7 

Τροπολογία  7 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή θαηάζηαζε ησλ λεζηώλ 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη A 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ 

πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο 

πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ 

θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ ζαθώο από ηηο 

επεηξσηηθέο πεξηθέξεηεο· 

Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα νηζιά πος 

νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 

θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα δηαθνξνπνηνύλ 

ζαθώο από ηηο επεηξσηηθέο πεξηθέξεηεο· 

Or. en 



 

AM\1085436EL.doc  PE576.526v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 
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Τροπολογία  8 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή θαηάζηαζε ησλ λεζηώλ 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ε 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα λεζηά ηεο 

ΕΕ είλαη πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο πνπ 

βξίζθνληαη ζηα εμσηεξηθά ζύλνξα ηεο ΕΕ 

θαη είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο ζηηο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε 

Επξώπε, όπσο ε παγθνζκηνπνίεζε, νη 

δεκνγξαθηθέο πξνθιήζεηο, ε θιηκαηηθή 

αιιαγή, ε πξνκήζεηα ελέξγεηαο θαη, 

ηδηαίηεξα, γηα ηηο λόηηεο πεξηνρέο, ε έθζεζε 

ζε απμαλόκελεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο· 

Ε. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα λεζηά ηεο 

ΕΕ είλαη πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο πνπ ζε 

οπιζμένερ πεπιπηώζειρ βξίζθνληαη ζηα 

εμσηεξηθά ζύλνξα ηεο ΕΕ θαη είλαη 

ηδηαίηεξα επάισηεο ζηηο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε Επξώπε, όπσο ε 

παγθνζκηνπνίεζε, νη δεκνγξαθηθέο 

πξνθιήζεηο, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε 

πξνκήζεηα ελέξγεηαο θαη, ηδηαίηεξα, γηα ηηο 

λόηηεο πεξηνρέο, ε έθζεζε ζε απμαλόκελεο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο· 

Or. en 
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Τροπολογία  9 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή θαηάζηαζε ησλ λεζηώλ 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη ΣΤ 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα επξσπατθά 

λεζηά ζπκβάιινπλ ζηελ πνιπκνξθία ηεο 

Έλσζεο ηόζν από πεξηβαιινληηθήο 

άπνςεο (ιόγσ εηδηθώλ νηθνηόπσλ θαη 

βηνηόπσλ ελδεκηθώλ εηδώλ) θαη 

πνιηηηζηηθήο άπνςεο (γλώζζερ, 

αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά, ηνπνζεζίεο, 

ηνπία, γεσξγηθά θαη κε γεσξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη γεσγξαθηθέο 

ηαπηόηεηεο)· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ηα επξσπατθά 

λεζηά ζπκβάιινπλ ζηελ πνιπκνξθία ηεο 

Έλσζεο ηόζν από πεξηβαιινληηθήο 

άπνςεο (ιόγσ εηδηθώλ νηθνηόπσλ θαη 

βηνηόπσλ ελδεκηθώλ εηδώλ) θαη 

πνιηηηζηηθήο άπνςεο (αξρηηεθηνληθή 

θιεξνλνκηά, ηνπνζεζίεο, ηνπία, γεσξγηθά 

θαη κε γεσξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

γεσγξαθηθέο ηαπηόηεηεο)· 

Or. en 
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Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή θαηάζηαζε ησλ λεζηώλ 

Πρόταση ψηυίσματος 

Αιτιολογική σκέψη Ι 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

Ι. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν εληαηηθόο 

ηνπξηζκόο επηθεληξώλεηαη κόλν ζε 

νξηζκέλεο πεξηόδνπο ηνπ έηνπο θαη ε 

έιιεηςε θαηάιιεισλ ζρεδίσλ ηνπξηζηηθώλ 

επηζθέςεσλ εθηόο ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηόδνπ πεξηόδνπ ελδέρεηαη λα 

ζπλεπάγεηαη θηλδύλνπο γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθά βηώζηκε αλάπηπμε ησλ 

λεζησηηθώλ πεξηνρώλ· 

Ι. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν εληαηηθόο 

ηνπξηζκόο ζςνιζηά για ηα πεπιζζόηεπα 

νηζιά ζημανηικό ημήμα ηηρ ηοπικήρ ηοςρ 

οικονομίαρ αλλά ζςσνά ηείνει να 

επηθεληξώλεηαη κόλν ζε νξηζκέλεο 

πεξηόδνπο ηνπ έηνπο, ε δε έιιεηςε 

θαηάιιεισλ ζρεδίσλ ηνπξηζηηθώλ 

επηζθέςεσλ εθηόο ηεο ηνπξηζηηθήο 

πεξηόδνπ ελδέρεηαη λα ζπλεπάγεηαη 

θηλδύλνπο γηα ηελ πεξηβαιινληηθά βηώζηκε 

αλάπηπμε ησλ λεζησηηθώλ πεξηνρώλ· 

Or. en 
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1.2.2016 B8-0165/11 

Τροπολογία  11 

Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή θαηάζηαζε ησλ λεζηώλ 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 3 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

3. αλαγλσξίδεη ηε διαθοπά πος ςθίζηαηαι, 

ζύμθυνα με ηον οπιζμό ηηρ Eurostat, 

μεηαξύ ηυν νηζιών γενικόηεπα και ηυν 

νηζιών ζηα οποία βπίζκεηαι η 

ππυηεύοςζα ηος κπάηοςρ, καθώρ και ηη 
ζπνπδαηόηεηα ηεο παξνρήο ζηήξημεο γηα λα 

αληηκεησπηζζεί ε ζεκαληηθή ηάζε 

ζπξξίθλσζεο ηνπ πιεζπζκνύ ζε 

λεζησηηθέο πεξηνρέο· ππελζπκίδεη όηη 

νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα αληηκεησπίδνληαη 

πην δύζθνια ζηιρ νηζιυηικέρ από ό, ηι 

ζηιρ ηπειπυηικέρ πεπιοσέρ, 

ζςμπεπιλαμβανομένος και ηος, καη’ 

αναλογία, κηθξνύ ηνπο κεγέζνπο θαη ηεο 

κεγάιεο απόζηαζήο ηνπο από ηηο αθηέο ηεο 

επεηξσηηθήο Επξώπεο· 

  

αλαγλσξίδεη ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο παξνρήο 

ζηήξημεο γηα λα αληηκεησπηζζεί ε 

ζεκαληηθή ηάζε ζπξξίθλσζεο ηνπ 

πιεζπζκνύ ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο· 

ππελζπκίδεη όηη ζηα νηζιά, λόγυ ηος 

κηθξνύ ηνπο κεγέζνπο θαη ηεο κεγάιεο 

απόζηαζήο ηνπο από ηηο αθηέο ηεο 

επεηξσηηθήο Επξώπεο, νξηζκέλα 

κεηνλεθηήκαηα αληηκεησπίδνληαη πην 

δύζθνια· 

Or. en 
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Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij 

εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 

 

Πρόταση ψηυίσματος B8-0165/2016 

Iskra Mihaylova 

εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ζρεηηθά κε ηελ εηδηθή θαηάζηαζε ησλ λεζηώλ 

Πρόταση ψηυίσματος 

Παράγραυος 5 

 

Πρόταση ψηυίσματος Τροπολογία 

5. θαιεί ηελ Επηηξνπή, κε βάζε ην άξζξν 

174 ηεο ΣΛΕΕ, ην νπνίν αλαγλσξίδεη ηελ 

θαηάζηαζε ησλ λεζησηηθώλ πεξηνρώλ, λα 

δεκηνπξγήζεη κηα νκνηνγελή νκάδα 

απνηεινύκελε από όιεο ηηο λεζησηηθέο 

πεξηνρέο· θαιεί, επηπιένλ, ηελ Επηηξνπή λα 

ιάβεη ππόςε, εθηόο από ην ΑΕΠ, θαη 

άιινπο ζηαηηζηηθνύο δείθηεο πνπ λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή ηξσηόηεηα σο απνηέιεζκα ησλ 

θπζηθώλ κόληκσλ κεηνλεθηεκάησλ· 

5. είναι ηηρ γνώμηρ όηι ο οπιζμόρ και η 

καηηγοπιοποίηζη ηυν νηζιών ππέπει να 

γίνεηαι με καηάλληλο ηπόπο ώζηε να 

λαμβάνονηαι ςπότη όσι μόνο οι διαθοπέρ 

και οι ιδιαιηεπόηηηέρ ηοςρ, αλλά επίζηρ 

και η ειδική ηοςρ καηάζηαζη.  θαιεί ηελ 

Επηηξνπή, κε βάζε ην άξζξν 174 ηεο 

ΣΛΕΕ, ην νπνίν αλαγλσξίδεη ηελ 

θαηάζηαζε ησλ λεζησηηθώλ πεξηνρώλ, λα 

δεκηνπξγήζεη κηα νκνηνγελή νκάδα 

απνηεινύκελε από όιεο ηηο λεζησηηθέο 

πεξηνρέο· θαιεί, επηπιένλ, ηελ Επηηξνπή λα 

ιάβεη ππόςε, εθηόο από ην ΑΕΠ, θαη 

άιινπο ζηαηηζηηθνύο δείθηεο πνπ λα 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή ηξσηόηεηα σο απνηέιεζκα ησλ 

θπζηθώλ κόληκσλ κεηνλεθηεκάησλ· 

Or. en 

 

 


