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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om øerne og de naturlige og økonomiske begrænsninger i forbindelse med 
regionalpolitikken
(2006/2106(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forordningerne for strukturfondene for perioden 2007-2013,

– der henviser til Rådets beslutning af 6. oktober 2006 om Fællesskabets strategiske 
retningslinjer for samhørighed1,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Sevilla den 21. og 22. 
juni 2002,

– der henviser til sin beslutning af 2. september 2003 om de i strukturel henseende 
ugunstigt stillede områder (øer, bjergområder og regioner med lav befolkningstæthed) i 
forbindelse med samhørighedspolitikken og de institutionelle perspektiver2,

– der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 13. marts 2002 om Problemer for EU's 
øområder og perspektiver i lyset af udvidelsen3,

– der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 7. juli 2005 om Revision af retningslinjer 
for statsstøtte med regionalt sigte4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget (A6-0000/2006),

A. der henviser til, at Europa-Parlamentet ofte har gjort opmærksom på situationen på øer, 
der er belastet af en række forskellige handicap, og i denne forbindelse har understreget, 
at det er nødvendigt at hjælpe øerne med at overvinde disse handicap og mindske 
regionale skævheder,

B. der henviser til artikel 158 i EF-traktaten og Amsterdam-traktatens erklæring om 
øområder, hvori det fastslås, at der i al relevant lovgivning skal tages hensyn til de 
vanskeligheder og særlige forhold, der gør sig gældende i regioner i den yderste periferi 
og i øområder,

C. der henviser til, at samhørighed er en af EU's centrale målsætninger, der skal sikre en 
harmonisk udvikling i EU ved at mindske regionale skævheder og fjerne hindringer for 
udvikling, herunder hindringer, der kan tilskrives naturbetingede eller geografiske 
handicap,

  
1 EUT L 291, 21.10.2006, s 11.
2 EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 39.
3 COTER-002. 
4 EUT C 31, 7.2.2006, s. 25.
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D. der henviser til, at princippet om territorial samhørighed er blevet yderligere konsolideret 
i de nye forordninger om strukturfondene for perioden 2007-2013, og at det udgør en 
integrerende del af samhørighedspolitikken, der også bør fastholdes fremover,

1. opfordrer Kommissionen til at være særlig opmærksom på situationen i områder med 
naturbetingede handicap, herunder navnlig øer, i forbindelse med fastlæggelsen af 
arbejdsprogrammet for observationscentret for EU's fysiske og funktionelle udvikling 
(ORATE); 

2. opfordrer derudover Kommissionen til at opdatere de statistiske oplysninger, der blev 
indsamlet i forbindelse med undersøgelserne i 2003, i forbindelse med fastlæggelsen af 
det pågældende arbejdsprogram; mener, at der fremover bør fokuseres mere på 
udarbejdelsen af statistiske indikatorer, der i højere grad vil kunne bibringe en 
tilfredsstillende forståelse af forholdene i de pågældende områder, navnlig områder med 
en række forskellige handicap som f.eks. bjergkæder og øgrupper; understreger, at disse 
indikatorer også skal sætte os bedre i stand til at vurdere forskellene mellem disse 
områder og resten af EU;

3. bifalder tilgangen til gennemførelsen af fællesskabspolitikker på tværs af sektorer som 
afspejlet i Kommissionens grønbog om havpolitikken, og insisterer på, at denne tilgang 
også anvendes i forbindelse med andre politikker, således at der tages hensyn til 
øområdernes særlige situation;

4. opfordrer Kommissionen til at nedsætte et tværpolitisk udvalg for at sikre, at der 
systematisk tages hensyn til behovene i permanent ugunstigt stillede områder i 
forbindelse med fastlæggelsen af politikker og gennemførelsesforanstaltninger;

5. opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at give permanent statsstøtte til 
øområder, hvor brændsels- og energiomkostningerne helt klart er til skade for de 
pågældende øsamfunds konkurrenceevne, i perioden 2007-2013; mener, at den 
kompensationsordning, der er blevet indført til fordel for regionerne i den yderste periferi, 
skal udvides til at omfatte alle øområder bortset fra østater og indlandsøer, såfremt der 
ikke ydes statsstøtte;

6. opfordrer øsamfundene til at organisere sig i EU-regioner eller lignende strukturer med 
henblik på interregionalt samarbejde og udveksling af god praksis såvel som udvikling af 
grænseoverskridende projekter;

7. anmoder Kommissionen om at ændre politikken om ikke at yde statsstøtte til 
infrastrukturprojekter i lyset af øernes behov for forbedrede transportforbindelser, således 
at de kan få adgang til det indre marked på lige fod med regionerne på fastlandet;

8. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

1. INDLEDNING:
I takt med udvidelsen af Unionens ydre grænser, der i dag strækker sig fra Barents Havet til 
Middelhavet og fra Det Indiske Ocean til Atlanterhavet, er det tydeligt, at øerne er blevet et 
vigtigt aspekt i alle centrale fællesskabspolitikker. Selv om øerne spiller en vigtig rolle i 
forbindelse med territorial samhørighed, eksterne forbindelser, grænseoverskridende 
samarbejde, turisme og kultur, har Kommissionen imidlertid indtil videre kun i begrænset 
omfang søgt at tilpasse sine politikker, således at der tages hensyn til de særlige 
vanskeligheder, som mange, hvis ikke alle, øerne står over for, når de skal klare sig i 
konkurrencen med regionerne på fastlandet.
Disse vanskeligheder kan opdeles i to klart adskilte kategorier. Der er for det første en række 
vanskeligheder, der også adskiller øerne indbyrdes.
Fem øområder1 har således over 500.000 indbyggere (Sicilien, Sardinien, De Kanariske Øer, 
Balearerne og Réunion), og de tegner sig for 75 % af den europæiske øbefolkning2. Syv af de 
resterende øer er på NUTS III-niveau, og seks øer har under 100.000 indbyggere. Den relative 
størrelse og geografiske placering er således helt klart af betydning for de reelle økonomiske 
udviklingsmuligheder og for hvilke former for produkter og aktiviteter, der kan satses på. 
Aldersfordelingen i lokalsamfundet har ligeledes en direkte indvirkning på de sociale udgifter 
og arbejdsløshedsstatistikken. I Réunion er indbyggertallet f.eks. stigende, og 35 % af 
befolkningen er under 15 år. I Det Nordægæiske Område er 25 % af befolkningen over 60 år. 
På nogle øer er indbyggertallet stigende, mens andre øer som f.eks. de vestlige øer i Skotland 
er ramt af stor udvandring. Klimaforskelle som følge af geografisk placering resulterer i en 
meget forskelligartet produktion af landbrugsprodukter.
Hvordan kan øer med så forskellige karakteristika kræve at blive behandlet som en særskilt 
kategori af regioner, der skal tages særligt hensyn til? Svaret ligger i den anden kategori af 
vanskeligheder, som de fleste, hvis ikke alle, øerne står over for.
En ikke-udtømmende liste over disse kunne f.eks. omfatte:

Ø Højere priser som følge af samspillet mellem bundne markeder og ekstra 
transportomkostninger

Ø Lave lønninger, idet efterspørgslen er større end udbuddet
Ø Vanskelig adgang til det indre marked
Ø Knaphed på råmaterialer (ofte import)
Ø Stigende energiomkostninger
Ø Ofte vanskeligt terræn (bjerge)
Ø Utilstrækkelig infrastruktur
Ø Udvandring og indvandring
Ø Begrænsede aktivitetsområder (ofte begrænset til landbrug, fiskeri og turisme)
Ø Sårbarhed over for miljøfarer, der kan indvirke på turismen (tsunamier, cykloner, 

jordskælv, olieudslip, regionale konflikter).
Øernes økonomier vil normalt blive hårdere ramt af økonomiske udsving end regioner på 
fastlandet med samme problemer. Dette skyldes, at deres økonomi er afhængig af et 
begrænset antal aktiviteter som følge af ressourceknapheden. Deres evne til at reagere positivt
på økonomiske forandringer er således stærkt begrænset, og indvirkningen er ofte katastrofal. 

  
1 Østater er ikke medregnet.
2 Kilde: Eurisles. 
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På fastlandet vil en nedgang i en bestemt aktivitetssektor ofte nemt kunne opvejes af 
jobmuligheder i en naboregion. På øerne vil enhver alvorlig krise i det dominerende erhverv 
blive afspejlet i arbejdsløshedsstatistikken eller resultere i udvandring. 
Mange øer, selv øer med stor arbejdsløshed, kan have behov for at ansætte personale til 
udførelse af opgaver, som lokalbefolkningen ikke kan udføre. Læger, sygeplejersker og 
ingeniører er nødsaget til at opveje ulemperne ved ølivet, herunder lavere lønninger, ringere 
sundhedstjenester og uddannelsesfaciliteter mod uhåndgribelige fordele som f.eks. klima, 
miljø og livsstil. Når selskaber på fastlandet har opvejet fordele og ulemper kan de stadig 
være tilbageholdende med at investere på trods af lave lønninger eller billig jord, når disse 
aspekter opvejes mod de ekstra omkostninger, der er forbundet med adgang til det indre 
marked eller adgang til forskningsinstitutter, universiteter eller kontakter med lignende eller 
tilknyttede industrier.

2. REGIONERNE I DEN YDERSTE PERIFERI OG DE ØVRIGE REGIONER:
Der skal skelnes mellem foranstaltninger til støtte for øerne generelt og foranstaltninger til 
støtte for regionerne i den yderste periferi. I 2002 opfordrede Det Økonomiske Råd i Sevilla1

Kommissionen til at foreslå en sammenhængende og global tilgang til håndtering af de 
særlige problemer i regionerne i den yderste periferi (der i øvrigt var begyndt at spille en 
større rolle efter Spaniens og Portugals tiltrædelse)2. Kommissionen fastholdt tre prioriterede 
aktionsområder i forbindelse med revisionen af strukturpolitikken efter udvidelsen, nemlig 
konkurrenceevne, tilgængelighed og foranstaltninger til modvirkning af andre begrænsninger. 
Med støtte fra Europa-Parlamentet er der med de nye forordninger således skabt grundlag for 
en øget indsats til fordel for disse regioner. Med vedtagelsen af den nye artikel 299, stk. 2, er 
der nu skabt et særskilt retsgrundlag for øer og regionerne i den yderste periferi, hvoraf seks 
er øer. Det bør bemærkes, at de bestemmelser, der blev vedtaget i Amsterdam, aldrig er blevet 
gennemført for øer, men kun for regionerne i den yderste periferi. Som følge af protester blev 
behovet for særlige foranstaltninger til fordel for øområder bekræftet i Nice-traktaten "inden 
for rammerne af de disponible budgetmidler".
På trods af den indsats, der er blevet gjort gennem regionalpolitikken, har øområdernes 
relative indplacering i de regionale BNP'er næsten ikke forrykket sig i løbet af de sidste 20 år. 
Medlemsstaterne har generelt anerkendt disse territoriers særlige karakter, og dette afspejles i 
deres politiske/administrative status. 15 øområder har således en særlig status.
For det første havde nogle øområder som følge af deres særlige status i moderlandets 
forfatning mulighed for at forhandle sig frem til særlige vilkår i forbindelse med det 
pågældende lands tiltrædelse af Unionen. Dette er tilfældet for en række franske, danske, 
nederlandske, spanske, portugisiske, finske eller britiske øer. Andre øer, der ikke rådede over 
de nødvendige retlige instrumenter, var ikke i stand til at påvirke forhandlingerne. Dette har 
ført til en stor forskelligartethed, hvor der i nogle tilfælde gælder fuldstændig forskellige 
vilkår i den samme medlemsstat.
Det er glædeligt, at Kommissionens Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte 2007-
2013 indeholder en række henvisninger til øer, herunder navnlig bestemmelser til fordel for 
små øer (under 5.000 ha). Den manglende fleksibilitet med hensyn til driftsstøtte, herunder 

  
1 Den 21.-22. juni 2002.
2 Særlige programmer for bestemte regioner som følge af disses afsides beliggenhed og ø-karakter (POSEI)
POSEIDON (1989) POSEICAN (1991)
Maastricht-traktatens erklæring om regionerne i Fællesskabets yderste periferi
Artikel 299, stk. 2, Amsterdam-traktaten.
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navnlig driftsstøtte, som tager sigte på at udligne meromkostningerne ved transport, er meget 
beklagelig, især fordi der ydes driftsstøtte i tyndt befolkede områder.

3. ANDRE EU-POLITIKKER:
A. Transport og energi: Liberaliseringen af sø- og lufttransporten i 1990'erne er af afgørende 
betydning for øerne. I den relevante lovgivning er der især lagt vægt på øernes særlige 
karakteristika, navnlig i forbindelse med offentlige tjenesteforpligtelser og iværksættelsen af 
udbudsprocedurer på EU-niveau, når dette er relevant. Den offentlige udbudsprocedure giver 
anledning til en vis kritik, idet de forskellige organisationer på øerne mener, at den er for åben, 
og fordi den ikke giver mulighed for at beskytte de lokale virksomheder1. Et andet mere 
alvorligt kritikpunkt vedrører bestemmelsen om en maksimal aftaleperiode på fem år i 
forbindelse med offentlige tjenesteydelsesaftaler. Kritikerne mener ikke, at virksomhederne 
kan nå at tjene deres investeringer hjem inden for denne periode (der er imidlertid tale om en 
generel bestemmelse). Sæsonbetonede befolkningsudsving, der er et stigende fænomen i 
mange øområder, gør det nødvendigt at forbedre transportinfrastrukturen. Dette anerkendes i 
Kommissionens grønbog om havpolitikken og var den primære baggrund for forslaget om 
investering i f.eks. lufthavnen i Palermo.
Udsving i energipriserne har en direkte indvirkning på øerne. De indvirker ikke blot på 
transportomkostningerne, der kan have en begrænsende indvirkning på antallet af besøgende 
turister det pågældende år, men også på produktionsomkostningerne i de SMV'er, der forsøger 
at konkurrere med sammenlignelige virksomheder på fastlandet. Selv om virksomhederne på 
fastlandet evt. også berøres af de samme udsving, vil den overordnede negative indvirkning 
være mindre. Dette fremgår af den kendsgerning, at kraftværker på fastlandet normalt kører 
med næsten fuld kapacitet i 12 måneder, hvorimod kraftværker på øerne måske kun kører med 
fuld kapacitet i turistsæsonen. Disse åbenlyse ulemper kan imidlertid til tider opvejes af 
iboende fordele. Inden for de senere år har energiressourcer tæt ved øerne, f.eks. Nordsøolien, 
været til stor gavn for Orkney Øerne og Shetlandsøerne.
Muligheden for at udnytte øernes naturlige fordele til produktion af vedvarende energi er også 
en faktor, herunder vindforhold, havdønninger, solforhold og den kendsgerning, at det er 
forholdsvis nemt og billigt at levere den producerede energi til fastlandet. Der skal i 
forbindelse med evalueringen af fordelene ved udvikling at installationer af denne art tages 
hensyn til installationens eventuelle miljømæssige indvirkninger på de pågældende områders 
naturskønhed og til indvirkningen på turismen.
B. Turisme og kultur: Turisme er den dominerende aktivitet på de fleste europæiske øer. 
Selv om turismen indvirker både direkte og indirekte på lokaløkonomien (byggeriet, 
infrastrukturprogrammer såvel som turistområder, hoteller, restauranter osv.), har den også en 
direkte og negativ indvirkning på miljøets naturressourcer2 og på tjenesteydelser3. Den 
seneste udvikling på turismeområdet viser en tendens til kortere ophold i et bestemt område. 
Således bliver transportomkostninger en vigtig faktor i forbindelse med valg af rejsemål. Hvis 
øerne fortsat skal være konkurrencedygtige som rejsemål, er det af afgørende betydning at 
mindske transportomkostningerne. En af de væsentlige faktorer, der tiltrækker turister til de 
europæiske øer, er den kulturelle mangfoldighed. Denne kommer ikke kun til udtryk i de 
historiske monumenter og unikke arkitektoniske mesterværker, som øerne evt. kan tilbyde 
den besøgende, men også i den levevis, tankegang og kommunikationsform, som indbyggerne 

  
1 Denne kritik kan rejses af alle regioner uanset deres særlige karakter.
2 F.eks. rent vand.
3 Hospitaler, navnlig for de ældre, elproduktion, telekommunikation, øget urbanisering, affaldshåndtering.
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har udviklet med henblik på at håndtere de særlige ulemper og fordele, der er forbundet med 
ølivet. Disse specifikke kulturelle aspekter er naturligvis også at finde mange steder på 
fastlandet, men forskelligheden fra fastlandskulturen er ofte mere udtalt, netop på grund af 
afstanden mellem øerne og fastlandet. Det er vigtigt, at der værnes om disse forskelle, således 
at de beskyttes mod sæsonturisternes til tider overvældende indflydelse.
Som følge af den generelle aldring af befolkningen i Europa er der desuden en anden tendens, 
der øger udgifterne til tjenesteydelser, nemlig det stigende antal fritidsboliger. Selv om disse 
ofte indvirker positivt på lokalsamfundet, i det omfang der skabes arbejdspladser i forbindelse 
med opførelsen og vedligeholdelsen heraf, ejes de ofte af pensionister. Det stigende antal 
ældre i et lille samfund stiller stigende krav til antallet og kvaliteten af de sundhedstjenester, 
der skal stilles til rådighed. Øerne kan ikke uden videre dele disse yderligere udgifter med 
nabosamfund.
C. Klimaforandringer: Klimaforandringer udgør en alvorlig trussel mod hele planeten. På 
grund af deres relative størrelse, geografiske placering og terrænforhold er øerne særlig truet 
af stigende vandstande, tsunamier, tab af havøkosystemer, oversvømmelse, skibsfart, 
akvakultur og maritime ingeniørprojekter som f.eks. bølgekraft- og tidevandsprojekter. Det 
anslås, at halvdelen af Europas vådområder vil forsvinde inden 2020. I løbet af de seneste 10 
år er udgifterne til kystsikring steget med 33 %1. I 2006 forelagde Kommissionen et forslag til 
direktiv om vurdering og forvaltning af oversvømmelser2, som vores udvalg afgav udtalelse 
om.

D. Sikkerhed, indre anliggender og eksterne forbindelser: Det ville være en fornægtelse af 
historien at hævde, at øerne ikke spiller en afgørende rolle i forbindelse med forsvaret af 
Europas ydre grænser. Som følge af deres fysiske placering varetager øerne uundværlige 
opgaver for deres hjemstater og for Unionen som helhed. De varetager overvågningen af 
havet og luftrummet langt ud over det europæiske fastlands grænser, og dette er især vigtigt i 
de fjernliggende områder, der sikrer Unionen adgang til andre kontinenter og oceaner og 
muligheden for at udnytte store potentielle naturressourcer som f.eks. fiskeri, olie og 
vedvarende energikilder. 
Som Unionens ydre grænser spiller mange øer en vigtig rolle i forbindelse med bekæmpelsen 
af ulovlig handel med narkotika og mennesker og hvidvaskning. Enhver svækkelse af de mest 
udsatte regioners grundlæggende økonomiske, sociale eller politiske fundament vil 
uundgåeligt kunne mærkes på fastlandet.
E. Ulovlig indvandring: Ulovlig indvandring er et af Unionen største problemer, og øerne 
spiller naturligvis en central rolle i forbindelse med bekæmpelsen af dette problem, som vi har 
set for nylig. Lampedusa, Malta, De Kanariske Øer og Kap Verde er alle tynget af ulovlig 
indvandring. De Kanariske Øer i Spanien har alene i år modtaget 10.000 indvandrere, hvilket 
er dobbelt så mange som i 2005. Unionen tager naturligvis hånd om problemet med fælles 
kystpatruljering, og det skal understreges, at der er sket betydelige fremskridt med hensyn til 
udviklingen af et integreret grænseforvaltningssystem i EU, herunder oprettelsen af Frontex3

og etablering af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage. Det finske formandskab 
har for nylig foreslået vedtagelsen af grænseforvaltningsstrategien. 
Da de pågældende øer råder over begrænsede ressourcer, er det imidlertid en enorm opgave at 
skulle klare det umiddelbare pres, det er at løse dette problem og samtidig sikre, at der tages 

  
1 Ifølge grønbogen om havpolitikken er udgifterne steget fra 2,5 mia. euro i 1986 til 3,2 mia. euro i 2006.
2 KOM(2006)0015.
3 Frontex (Det Europæiske Grænseagentur).
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behørigt hensyn til menneskerettighedsprincipperne og den personlige værdighed. Det er helt 
klart i første omgang medlemsstaternes ansvar. Det er imidlertid nu blevet anerkendt, at visse 
medlemsstater ikke bør pålægges for store byrder alene som følge af deres geografiske 
placering. Problemet i Spanien, Italien og Grækenland er et europæisk problem, der kræver et 
europæisk svar. Som understreget af Kommissionens næstformand, Franco Frattini, kræver 
det "en fælles indsats" og hermed betydelige ressourcer. Jeg glæder mig i denne forbindelse 
over Kommissionens beslutning om at etablere fire fonde med betydelige midler1, der således 
giver begrebet "en fælles indsats" konkret udtryk.

4. DATATILGÆNGELIGHED OG ANVENDELSEN AF ANDRE INDIKATORER END BNP:
BNP pr. indbygger og arbejdsløshed anses for at være utilstrækkelige i forbindelse med 
vurderingen af øområdernes socioøkonomiske situation. Dette skyldes, at BNP er baseret på 
NUTS-kategorier, hvilket fører til betydelige forvridninger. Indikatoren er ikke baseret på 
homogene territorier, og de mindste regioner forskelsbehandles. Derudover straffes territorier, 
hvor der sker en betydelig migration og overførsel af offentlige og private midler.
Øerne er stærkt afhængige af den offentlige sektor. På over halvdelen af øerne tegner den 
offentlige sektor sig for over 25 % af arbejdspladserne. Udgiften pr. indbygger til basale 
tjenester (sundhed, uddannelse, transport og infrastrukturtjenester) er således betydeligt højere. 
Selv om fordelingen af lønninger og velstand således sikres, kan denne situation være til 
hinder for udviklingen af den private sektor.
Kommissionen har omsider anerkendt indikatorens begrænsninger i sin grønbog om 
havpolitikken2, hvori den angiver, at selv om BNP normalt anvendes som en indikator for 
økonomisk output, er det i dag bredt anerkendt, at et øget BNP ikke i sig selv afspejler 
socialt velvære. Det hedder videre, at Kommissionen mener, at der bør gennemføres en 
omfattende undersøgelse med henblik på at tilvejebringe sådanne vurderinger3.
Indtil for ganske nylig har det ikke været åbenlyst, at der har været anvendt utilstrækkelige 
indikatorer til vurdering af øernes økonomiske situation, da langt de fleste øer har modtaget 
maksimal støtte i egenskab af mål 1-regioner. Den fortsatte udvidelse og den statistiske effekt 
heraf har understreget behovet for mere målrettede statistiske indikatorer til måling af 
øområdernes behov. Kommissionen har været opmærksom på problemet et stykke tid, og i 
2003 bestilte den en række undersøgelser af situationen i områder med naturbetingede 
handicap. Der er desværre ikke efterfølgende blevet gjort en yderligere indsats for at opdatere 
eller udnytte de statistiske oplysninger. I lyset heraf opfordrer ordføreren på det kraftigste til, 
at der i ORATE's arbejdsprogram lægges særlig vægt på situationen i områder med 
naturbetingede handicap, herunder navnlig øerne. Der kunne fokuseres mere på:

v Udarbejdelse af statistiske indikatorer, der i højere grad vil kunne bibringe en 
tilfredsstillende forståelse af forholdene i de pågældende områder, navnlig områder 
med en række forskellige handicap som f.eks. bjergkæder og øgrupper;

v Vurdering af forskellene mellem disse områder og resten af EU;

v Overvågning af fællesskabspolitikkernes indvirkning på de lokale økonomier og 
samfund.

  
1 Den Europæiske Fond for Integration af Tredjelandsstatsborgere, Den Europæiske Tilbagesendelsesfond, Den 

Europæiske Flygtningefond, og Fonden for De Ydre Grænser.
2 KOM(2006)0275.
3 Miljømæssige og socioøkonomiske statistikker for kystområderne, se også Kommissionens kystzonepolitik.
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5. FORVALTNING:
Mange af de spørgsmål, der berører alle EU-regionerne, kræver initiativer på forskellige 
administrative niveauer, dvs. på nationalt, regionalt og helt ned på lokalt niveau. I lyset af 
deres isolation og begrænsede areal skal øerne være i stand til at reagere særlig hurtigt og 
effektivt. Ordføreren glæder sig i denne forbindelse over, at Kommissionen anerkender, at den 
sektorbaserede tilgang til gennemførelsen af fællesskabspolitikkerne, som længe har været 
fremherskende, ikke er tilfredsstillende, og glæder sig over den tilgang på tværs af sektorer, 
der er angivet i Kommissionens grønbog om havpolitikken.
Ordføreren foreslår i denne forbindelse, at der nedsættes en interparlamentarisk gruppe med 
ansvar for øerne, der skal behandle spørgsmål såsom:

• forbedring af eksisterende politikker i forbindelse med gennemførelsen i øområder;
• koordination af tiltag med henblik på fremlæggelse af ændringsforslag til 

lovgivningen, der sikrer, at der tages hensyn til øernes særlige karakteristika.

6. STATSSTØTTE:
Statsstøtte er generelt uforenelig med det indre marked. Som det fremgår ovenfor, kan og bør 
visse regioner med permanente strukturelle handicap, der er til hinder for udvikling, modtage 
støtte, således at de bliver i stand til at klare sig i konkurrencen med de mest fremgangsrige 
regioner på fastlandet. Hvis der er tale om permanente handicap (ujævnt terræn, afstand fra 
fastlandet, yderligere transportomkostninger), bør den finansielle bistand gennem 
strukturfondene også være permanent og ikke midlertidig og udfaset over en bestemt periode. 
Regionerne i den yderste periferi1 fremføres som et eksempel. Der skal tages hensyn til de 
særlige vanskeligheder, der er på den enkelte ø, øgruppe eller på alle øerne som helhed, fra 
sag til sag, og navnlig fra politik til politik. Det ville i denne forbindelse have en stimulerende 
indvirkning på øernes økonomi at undersøge muligheden for at yde statsstøtte til transport- og 
energisektorerne, da de seneste udsving i energipriserne har indvirket negativt på øernes 
konkurrenceevne. Det anerkendes i retningslinjerne for perioden 2007-2013, at statsstøtte kan 
spille en vigtig rolle for regionernes muligheder for at overvinde de hindringer, der er 
forbundet med permanente handicap, forudsat at de ikke er konkurrenceforvridende. I denne 
forbindelse lægges der særlig vægt på øernes situation, og at øerne får øget adgang til støtte 
under visse betingelser. Der ydes fortsat ikke statsstøtte til store infrastrukturprojekter på trods 
af Parlamentets udtrykkelige ønske herom. Det er selvindlysende, at der skal være mulighed 
for at yde støtte til sådanne projekter på øerne med henblik på at forbedre transport- og 
forbindelsesmulighederne.

7. GRÆNSEOVERSKRIDENDE SAMARBEJDE:
Som understreget i den seneste betænkning fra dette udvalg om EU-regioner spiller de fleste 
europæiske øer en vigtig rolle i forbindelse med EU's eksterne forbindelser som følge af deres 
geografiske placering. For en gangs skyld er dette til deres fordel, i det omfang de får 
mulighed for at deltage fuldt ud i grænseoverskridende projekter både i og uden for Unionen. 
Ordføreren mener, at EU-regioner spiller en vigtig rolle både i forbindelse med udveksling af 
bedste praksis lokalt og i forbindelse med tværgående samarbejde, og at de navnlig er nyttige 
i forbindelse med øer. 

  
1 Jf. punkt 30 i retningslinjerne.


