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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τα νησιά και τους φυσικούς και οικονομικούς περιορισμούς που 
αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής 
(2006/2106 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τους κανονισμούς για τα διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2007-2013,

– έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2006 για τις 
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Κοινότητας για τη συνοχή1,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Σεβίλλης της 21ης-
22ας Ιουνίου 2002,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με τις διαρθρωτικά 
μειονεκτούσες περιφέρειες (νησιά, ορεινές περιφέρειες, περιφέρειες με χαμηλή 
πυκνότητα πληθυσμού) στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και των θεσμικών της 
προοπτικών2,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 13ης Μαρτίου 2002 
σχετικά με τις νησιωτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προοπτικές τους 
ενόψει της διεύρυνσης3,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της 7ης Ιουλίου 2005 
για την Αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα4,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0000/2006),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εφιστήσει σε πολλές 
περιπτώσεις την προσοχή στα δεινά των νησιών, τα οποία αντιμετωπίζουν συσσωρευμένα 
μειονεκτήματα, και έχει τονίσει ότι είναι αναγκαίο να βοηθηθούν να υπερβούν τις 
δυσκολίες αυτές και να μειώσουν τις περιφερειακές ανισότητες,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 158 της Συνθήκης ΕΚ και η δήλωση για τις νησιωτικές 
περιοχές της Συνθήκης του Άμστερνταμ συνεπάγονται ότι όλες οι σχετικές νομοθετικές 
πράξεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις δυσκολίες και τους περιορισμούς που 
αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες και οι νησιωτικές περιφέρειες,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνοχή είναι ένας από τους κύριους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αποσκοπώντας στην εξασφάλιση της αρμονικής ανάπτυξής της μέσω της 
μείωσης των περιφερειακών διαφορών και της άρσης των εμποδίων στην ανάπτυξη, 

  
1 ΕΕ 291 της10.2006, σελ.11.
2 ΕΕ C 76 E της 25.3.2004, σελ. 39.
3 COTER-002.
4 ΕΕ C 31 της 7.2.2006, σελ. 25.
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συμπεριλαμβανομένων εμποδίων που μπορούν να αποδοθούν σε φυσικές και 
γεωγραφικές μειονεξίες,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της εδαφικής συνοχής κατοχυρώθηκε περαιτέρω στους 
νέους κανονισμούς για τα διαρθρωτικά ταμεία 2007-2013 και συνιστά αναπόσπαστο 
μέρος της πολιτικής συνοχής που πρέπει να διατηρηθεί και στο μέλλον,

1. καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου 
Παρατηρητηρίων Χωροταξικού Σχεδιασμού (European Spatial Planning Observation 
Network - ESPON), να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση περιφερειών που 
χειμάζονται από φυσικά μειονεκτήματα, και ιδίως στα νησιά·

2. καλεί την Επιτροπή, και πάλι στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος εργασίας, να 
επικαιροποιήσει τα στατιστικά στοιχεία που συγκέντρωσε στο πλαίσιο των μελετών του 
2003· πιστεύει ότι οι περαιτέρω προσπάθειες πρέπει να προσανατολιστούν προς την 
κατεύθυνση της ανάπτυξης στατιστικών δεικτών καταλληλότερων για την ικανοποιητική 
κατανόηση της κατάστασης στις σχετικές περιοχές και ιδίως στις περιοχές όπου υπάρχουν 
συσσωρευμένες δυσκολίες, όπως οροσειρές και αρχιπελάγη· τονίζει ότι οι δείκτες αυτοί 
πρέπει να καθιστούν δυνατή τη βελτιωμένη εκτίμηση των διαφορών μεταξύ αυτών των 
περιφερειών και της υπόλοιπης επικράτειας της Ένωσης·

3. εγκρίνει τη διατομεακή προσέγγιση στην εφαρμογή των κοινοτικών πολιτικών, όπως 
αντικατοπτρίζεται στην πράσινη βίβλο της Επιτροπής για την θαλάσσια πολιτική, και 
επιμένει ότι η προσέγγιση αυτή πρέπει να επεκταθεί σε άλλες πολιτικές ώστε να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις των νησιωτικών περιφερειών·

4. ζητεί από την Επιτροπή να συγκροτήσει μια διατομεακή επιτροπή προκειμένου να 
εξασφαλιστεί ότι οι ανάγκες των μονίμως μειονεκτουσών περιφερειών λαμβάνονται
συστηματικά υπόψη στην ανάπτυξη πολιτικής και στην εφαρμογή μέτρων·

5. καλεί την Επιτροπή, την περίοδο 2007-2013, να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει 
μόνιμα τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε νησιωτικές περιφέρειες όπου το κόστος 
των καυσίμων και της ενέργειας σαφώς έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα 
των κοινοτήτων που κατοικούν εκεί· πιστεύει ότι, απουσία κρατικών ενισχύσεων, το 
αντισταθμιστικό καθεστώς που θεσπίστηκε προς όφελος των ιδιαίτερα απομακρυσμένων 
περιφερειών πρέπει να επεκταθεί σε όλες τις νησιωτικές περιφέρειες που δεν είναι 
νησιωτικά κράτη ή εσωτερικά νησιά·

6. ενθαρρύνει τις νησιωτικές κοινότητες να χρησιμοποιούν τις Ευρωπεριφέρειες ή 
παρεμφερείς δομές για τη διαχείριση της διαπεριφερειακής συνεργασίας και την 
ανταλλαγή ορθών πρακτικών καθώς και για την ανάπτυξη διασυνοριακών σχεδίων·

7. ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει την πολιτική της μη χορήγησης κρατικών 
ενισχύσεων για σχέδια υποδομής υπό το πρίσμα των αναγκών των νησιών να βελτιώσουν 
τις μεταφορικές συνδέσεις τους προκειμένου να εξασφαλίσουν πρόσβαση στην ενιαία 
αγορά επί ίσοις όροις με τις ηπειρωτικές περιφέρειες·

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην 
Επιτροπή.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Καθώς η Ένωση διευρύνεται, και τα εξωτερικά σύνορά της εκτείνονται από τη Θάλασσα του 
Μπάρεντς ως τη Μεσόγειο και από τον Ινδικό Ωκεανό ως τον Ατλαντικό, καθίσταται σαφής 
η σημασία των νησιών στο πλαίσιο όλων των σημαντικών κοινοτικών πολιτικών. Ωστόσο, 
παρά την κυρίαρχη θέση των νησιών σε σχέση με την εδαφική συνοχή, τις εξωτερικές 
σχέσεις, τη διασυνοριακή συνεργασία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, η Ένωση μέχρι 
στιγμής έχει καταβάλει ελάχιστες προσπάθειες να προσαρμόσει τις πολιτικές της ώστε να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες δυσκολίες που πρέπει να υπερβούν πολλά – αν όχι όλα τα –
νησιά προκειμένου να ανταγωνιστούν με επιτυχία τους ομολόγους τους στις ηπειρωτικές 
περιοχές.
Οι δυσκολίες αυτές εμπίπτουν σε δύο κατηγορίες: Πρώτον, σε εκείνες που διαφοροποιούν τα 
νησιά μεταξύ τους:
Έτσι πέντε νησιωτικές περιφέρειες1 έχουν πληθυσμό άνω των 500.000 κατοίκων (η Σικελία,
η Σαρδηνία, οι Κανάριοι Νήσοι, οι Βαλεαρίδες Νήσοι και η Ρεϋνιόν) και αντιπροσωπεύουν 
το 75% του ευρωπαϊκού νησιωτικού πληθυσμού2. Από τα υπόλοιπα νησιά, επτά είναι σε 
επίπεδο NUTS 3 και έξι έχουν πληθυσμό κάτω των 100.000 κατοίκων. Το σχετικό μέγεθος 
και η γεωγραφική θέση επηρεάζουν επομένως σαφώς τόσο τις ρεαλιστικές δυνατότητες για 
οικονομική ανάπτυξη όσο και το είδος των προϊόντων που μπορούν να παραχθούν και των 
δραστηριοτήτων που μπορούν να αναληφθούν. Παρομοίως, η ηλικιακή κατανομή της τοπικής 
κοινωνίας έχει άμεσο αντίκτυπο στις επιβαρύνσεις κοινωνικής ασφάλισης και στα στατιστικά 
στοιχεία για την ανεργία. Για παράδειγμα, στη Ρεϋνιόν ο πληθυσμός αυξάνεται και η 
ηλικιακή ομάδα των κατοίκων κάτω των 15 ετών αντιπροσωπεύει το 35% του πληθυσμού, 
ενώ στο Βόρειο Αιγαίο το 25% του πληθυσμού είναι άνω των 60 ετών. Επίσης, ενώ σε 
ορισμένα νησιά ο πληθυσμός παρουσιάζει αύξηση, άλλα, όπως τα Western Isles της Σκοτίας 
πλήττονται από υψηλό ποσοστό μετανάστευσης. Οι κλιματικές διαφορές λόγω γεωγραφικής 
θέσης ευνοούν την παραγωγή πολύ διαφορετικών γεωργικών προϊόντων.
Πώς μπορούν επομένως νησιά με τόσο διαφορετικά χαρακτηριστικά να επιζητούν να 
αντιμετωπίζονται ως χωριστή κατηγορία περιφερειών που χρήζει ιδιαίτερης μεταχείρισης; Η 
απάντηση βρίσκεται στην δεύτερη κατηγορία δυσκολιών τις οποίες αντιμετωπίζουν τα 
περισσότερα – αν όχι όλα τα - νησιά:
Ενδεικτικά, τέτοιες δυσκολίες είναι οι ακόλουθες:

Ø Υψηλότερες τιμές λόγω της αλληλεπίδρασης δεσμευμένων αγορών και πρόσθετων 
μεταφορικών εξόδων,

Ø Χαμηλοί μισθοί λόγω των επιπέδων ζήτησης και ευκαιριών,
Ø Δυσκολία πρόσβασης στην ενιαία αγορά,
Ø Έλλειψη πρώτων υλών (συχνά εισαγόμενων),
Ø Αυξημένο ενεργειακό κόστος,
Ø Συχνά δύσκολη μορφολογία (βουνά),
Ø Ελλείψεις στις υποδομές,
Ø Εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση,
Ø Περιορισμένο φάσμα δραστηριοτήτων (συχνά περιορίζονται στη γεωργία, την αλιεία 

και τον τουρισμό),

  
1 εξαιρουμένων των νησιωτικών κρατών
2 Πηγή: Eurisles
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Ø Μεγαλύτερη ευαισθησία σε περιβαλλοντικούς κινδύνους που μπορούν να έχουν 
αντίκτυπο στον τουρισμό (τσουνάμι, κυκλώνες, σεισμούς, πετρελαιοκηλίδες, 
περιφερειακές συγκρούσεις).

Οι οικονομικές κρίσεις γενικά πλήττουν περισσότερο τις νησιωτικές οικονομίες από ό,τι 
ηπειρωτικές περιφέρειες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 
ότι οι οικονομίες τους χαρακτηρίζονται από μια εξάρτηση από περιορισμένο αριθμό 
δραστηριοτήτων που αντικατοπτρίζει την ανεπάρκεια των πόρων τους. Το αποτέλεσμα είναι 
σοβαρός περιορισμός της ικανότητάς τους να αντιδρούν θετικά στις οικονομικές αλλαγές και 
η λύση είναι συχνά καταστροφική. Έτσι, στις ηπειρωτικές περιοχές ο μαρασμός ενός 
συγκεκριμένου τομέα δραστηριότητας μπορεί συχνά να αντισταθμιστεί εύκολα από την 
αγορά εργασίας μιας γειτονικής περιφέρειας. Σε ένα νησί, κάθε σοβαρή κρίση που πλήττει 
την κύρια δραστηριότητα αντικατοπτρίζεται στα στατιστικά στοιχεία για την ανεργία ή τη 
μετανάστευση. 
Βέβαια, πολλά νησιά, ακόμη και εκείνα που παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας, μπορεί 
να χρειάζεται να προσελκύουν εργαζόμενους από άλλες περιοχές για την παροχή υπηρεσιών 
που δεν είναι σε θέση να παράσχει ο τοπικός πληθυσμός. Γιατροί, νοσηλευτές, μηχανικοί 
πρέπει να αντισταθμίζουν τα μειονεκτήματα της νησιωτικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων 
των χαμηλότερων οικονομικών απολαβών, των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης 
κατώτερης ποιότητας, με άυλα οφέλη όπως το κλίμα, το περιβάλλον και ο τρόπος ζωής. 
Σταθμίζοντας τα υπέρ και τα κατά, εταιρείες που εδρεύουν σε ηπειρωτικές περιφέρειες 
μπορεί να είναι απρόθυμες να επενδύσουν σε νησιά, παρά το μικρότερο εργατικό κόστος ή τη 
μικρότερη αξία των ακινήτων, όταν αυτά σταθμίζονται με το πρόσθετο κόστος που απαιτείται 
για την πρόσβαση στην ενιαία αγορά ή την πρόσβαση σε ερευνητικά ιδρύματα ή
πανεπιστήμια ή τις επαφές με συναφείς κλάδους.

2. ΟΙ ΕΞΟΧΩΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ:
Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των μέτρων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
νησιών γενικά και εκείνων που αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Το 2002
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης1 κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια 
συνεκτική και συνολική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων των 
εξόχως απόκεντρων περιφερειών, (τα οποία συμπτωματικά είχαν έρθει στο προσκήνιο με την 
ένταξη της Ισπανίας και της Πορτογαλίας)2. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης της διαρθρωτικής 
πολιτικής της μετά τη διεύρυνση, η Επιτροπή διατήρησε τρεις τομείς προτεραιότητας για 
δράση. Οι τομείς αυτοί ήταν η ανταγωνιστικότητα, η προσβασιμότητα και η αντιστάθμιση 
άλλων περιορισμών. Έτσι, με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι νέοι κανονισμοί
προβλέπουν αύξηση των συντελεστών επιδότησης προς όφελος αυτών των περιφερειών. Με
την έγκριση του νέου άρθρου 299 παράγραφος 2, υπάρχει πλέον ένα διακριτό νομοθετικό 
πλαίσιο για τα νησιά και για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, έξι εκ των οποίων είναι 
νησιωτικές. Στην περίπτωση των νησιών, ως διαφορετική κατηγορία από τις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες, πρέπει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις που εγκρίθηκαν στο 
Άμστερνταμ δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Έπειτα από διαμαρτυρίες, η Συνθήκη της Νίκαιας 
επιβεβαίωσε την ανάγκη για συγκεκριμένα μέτρα προς όφελος των νησιωτικών περιφερειών,

  
1 21-22 Ιουνίου 2002
2 Πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ( POSEI)

POSEIDON (1989) POSEICAN (1991)
Δήλωση της Συνθήκης του Μάαστριχτ σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Κοινότητας
Άρθρο 299 παράγραφος 2 της Συνθήκης του Άμστερνταμ.
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«εντός των ορίων των διαθέσιμων δημοσιονομικών πόρων».
Παρά τις προσπάθειες που έγιναν στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής, η σχετική θέση 
των νησιωτικών περιφερειών στην κατάταξη του περιφερειακού ΑΕγχΠ δεν έχει μεταβληθεί 
παρά ελάχιστα την τελευταία εικοσαετία. Τα κράτη μέλη γενικά έχουν αναγνωρίσει τον 
ειδικό χαρακτήρα αυτών των εδαφών και αυτό αντικατοπτρίζεται στο πολιτικό/διοικητικό 
καθεστώς που τους έχει παραχωρηθεί. Δεκαπέντε νησιωτικές περιφέρειες έχουν ειδικό 
καθεστώς.
Ορισμένες νησιωτικές περιφέρειες, λόγω της ιδιαίτερου καθεστώτος που απολαμβάνουν
βάσει του συντάγματος των μητρικών χωρών τους, μπόρεσαν να διαπραγματευθούν ειδικούς 
όρους κατά την προσχώρηση της χώρας τους στην Ένωση. Αυτό συνέβη στην περίπτωση 
πολλών γαλλικών, δανικών, ολλανδικών, ισπανικών, πορτογαλικών, φινλανδικών ή 
βρετανικών νησιών. Άλλες νησιωτικές περιφέρειες, οι οποίες δεν διέθεταν τα αναγκαία 
νομικά μέσα, δεν είχαν τη δυνατότητα να ασκήσουν επιρροή στις διαπραγματεύσεις. Το 
αποτέλεσμα είναι ένας μεγάλος βαθμός ετερογένειας, με τελείως διαφορετικές καταστάσεις 
σε σχέση με περιφέρειες του ίδιου κράτους μέλους.
Σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα για την περίοδο 2007-2013, είναι ευπρόσδεκτη η ύπαρξη πολυάριθμων αναφορών 
στα νησιά, ιδίως δε των διατάξεων για τα μικρά νησιά (κάτω των 5000 κατοίκων). Ωστόσο, η 
έλλειψη ευελιξίας στον τομέα των λειτουργικών ενισχύσεων, ιδίως των λειτουργικών 
ενισχύσεων που αποσκοπούν στην αντιστάθμιση του μεταφορικού κόστους, είναι εξαιρετικά 
λυπηρή, ιδίως δεδομένου ότι είναι αποδεκτή στην περίπτωση αραιοκατοικημένων περιοχών.

3. ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ:
A. Μεταφορές και ενέργεια: Η απελευθέρωση των αεροπορικών και των θαλάσσιων 
μεταφορών που πραγματοποιήθηκε τη δεκαετία του 1990 έχει μεγάλη σημασία για τα νησιά. 
Η σχετική νομοθεσία αναγνωρίζει συγκεκριμένα τις ιδιαιτερότητες των νησιών, ιδίως σε ό,τι 
αφορά τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, και όπου είναι δυνατό προβλέπει τη 
διενέργεια διαδικασίας υποβολής προσφορών σε επίπεδο ΕΕ. Η διαδικασία της ανοικτής 
πρόσκλησης για υποβολή προσφορών επικρίνεται από ορισμένες απόψεις από οργανώσεις 
των νησιών ως εξαιρετικά ευρεία διαδικασία, που δεν προβλέπει έναν βαθμό 
προστατευτισμού της τοπικής οικονομίας. 1 Σοβαρότερη είναι η κριτική που στρέφεται κατά 
του ορίου των πέντε ετών που επιβάλλεται στις δημόσιες συμβάσεις. Το διάστημα αυτό 
θεωρείται εξαιρετικά σύντομο προκειμένου οι εταιρείες να αποσβέσουν την επένδυσή τους
(αλλά και πάλι, αυτό ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις). Οι εποχικές διακυμάνσεις του 
πληθυσμού, οι οποίες αυξάνονται σε πολλές νησιωτικές περιφέρειες, καθιστούν αναγκαία μια 
τεράστια βελτίωση των υποδομών που σχετίζονται με τις μεταφορές. Αυτό αναγνωρίζεται 
στην πράσινη βίβλο της Επιτροπής για τη θαλάσσια πολιτική, και αποτέλεσε βασική 
συνιστώσα κατά την υποβολή πρότασης για επένδυση, για παράδειγμα, στο αεροδρόμιο του 
Παλέρμο.
Οι διακυμάνσεις στο κόστος της ενέργειας έχουν άμεσο αντίκτυπο στα νησιά. Αυτό δεν 
ισχύει μόνον για το κόστος των μεταφορών, το οποίο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
περιορισμό του αριθμού των τουριστών που προσελκύονται ένα δεδομένο έτος, αλλά και για 
το κόστος παραγωγής των ΜΜΕ που επιχειρούν να ανταγωνιστούν παρόμοιες εταιρείες που 
εδρεύουν σε ηπειρωτικές περιοχές. Αν και οι τελευταίες αυτές μπορεί να επηρεάζονται από 
τις ίδιες διακυμάνσεις, ο συνολικός αρνητικός αντίκτυπος σε αυτές είναι μικρότερος. Αυτό 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι γενικά στις ηπειρωτικές περιοχές οι εγκαταστάσεις 

  
1 Αυτή η κριτική μπορεί να διατυπωθεί από οποιαδήποτε περιφέρεια, ανεξαρτήτως της ιδιαίτερης φύσης της.



PE 382.326v01-00 8/12 PR\642250EL.doc
μετάφραση εξωτερικού συνεργάτη

EL

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν σχεδόν στο μέγιστο της παραγωγικής
ικανότητάς τους καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ενώ οι εγκαταστάσεις σε νησιά μπορεί να 
λειτουργούν στο μέγιστο της παραγωγικής ικανότητάς τους μόνο στη διάρκεια της 
τουριστικής περιόδου. Ωστόσο, τα προφανή αυτά μειονεκτήματα μπορούν σε ορισμένες 
περιπτώσεις να αντισταθμίζονται από εγγενή πλεονεκτήματα. Έτσι, τα τελευταία χρόνια τα 
κοιτάσματα ενεργειακών πόρων που ανακαλύφθηκαν κοντά σε νησιά, για παράδειγμα το 
πετρέλαιο στη Βόρεια Θάλασσα, έχουν προσδώσει σημαντικά οφέλη στα νησιά των Orkneys 
και Shetland.
Η δυνατότητα εκμετάλλευσης των φυσικών πλεονεκτημάτων των νησιών για την παραγωγή 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αποτελεί επίσης έναν παράγοντα, δεδομένης της έκθεσής 
τους στον άνεμο, στα κύματα της θάλασσας και τον ήλιο, και της σχετικής ευκολίας και του 
χαμηλού κόστους της προμήθειας της παραγόμενης ενέργειας στις ηπειρωτικές περιοχές. 
Κατά την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων της ανάπτυξης εγκαταστάσεων τέτοιου είδους, 
πρέπει να δοθεί έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει οποιαδήποτε 
τέτοια εγκατάσταση στη φυσική ομορφιά της τοποθεσίας και τον συνακόλουθο αντίκτυπό της 
στην τουριστική βιομηχανία.

B. Τουρισμός και πολιτισμός: Ο τουρισμός είναι η κυρίαρχη δραστηριότητα στα 
περισσότερα ευρωπαϊκά νησιά. Παρότι ο τουρισμός έχει τόσο άμεσες όσο και έμμεσες 
συνέπειες στην τοπική οικονομία (κατασκευαστικός κλάδος, προγράμματα υποδομών, καθώς 
και τουριστικά θέρετρα, ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ.), έχει επίσης άμεσο και έμμεσο 
αρνητικό αντίκτυπο στους φυσικούς πόρους του περιβάλλοντος1, ή και στις υπηρεσίες.2 Οι 
πρόσφατες τάσεις στον τουρισμό δείχνουν μια τάση για παραμονές συντομότερης διάρκειας 
σε κάθε περιοχή. Το αποτέλεσμα είναι ότι το μεταφορικό κόστος καθίσταται σημαντική 
συνιστώσα στην επιλογή του προορισμού. Η μείωση των μεταφορικών εξόδων είναι συνεπώς 
βασικό στοιχείο για τη δημιουργία των προϋποθέσεων προκειμένου οι νησιωτικοί προορισμοί 
να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Μία από τις σημαντικότερες ιδιότητες των ευρωπαϊκών 
νησιών που προσελκύει τουρισμό είναι η πολυμορφία των πολιτισμών τους. Αυτό δεν 
αντικατοπτρίζεται μόνο στα ιστορικά μνημεία και τα μοναδικά αρχιτεκτονικά 
αριστουργήματα που έχουν να προσφέρουν στον επισκέπτη αλλά και στον τρόπο ζωής και 
σκέψης ή επικοινωνίας που έχουν αναπτύξει οι κάτοικοί τους για να αντεπεξέλθουν στις 
ιδιαίτερες δυσκολίες και να εκμεταλλευθούν τα πλεονεκτήματα που δημιουργεί ο νησιωτικός 
χαρακτήρας της πατρίδας τους. Φυσικά τέτοιες ειδικές πολιτιστικές πτυχές υπάρχουν και σε 
πολλές ηπειρωτικές περιφέρειες, αλλά στα νησιά οι διαφορές από τον πολιτισμό των 
ηπειρωτικών περιοχών είναι περισσότερο έντονες ακριβώς λόγω της απόστασης που τα 
χωρίζει από αυτές. Είναι σημαντικό να διαφυλαχθούν οι διαφορές έναντι της ισοπεδωτικής 
ορισμένες φορές επιρροής των εποχικών επισκεπτών.
Με τη γενική γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού, παρατηρείται μια δεύτερη τάση που 
επιβαρύνει το κόστος των υπηρεσιών. Πρόκειται για τον πολλαπλασιασμό των 
δευτερευουσών κατοικιών. Αν και αυτές συχνά είναι επωφελείς για την τοπική κοινωνία, 
καθώς η κατασκευή και η συντήρησή τους δημιουργεί θέσεις εργασίας, ιδιοκτήτες τους είναι 
συχνά συνταξιούχοι. Η αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων σε μια μικρή κοινότητα 
αυξάνει τις απαιτήσεις όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας 
που πρέπει να είναι διαθέσιμες. Τα νησιά δύσκολα μπορούν να μοιραστούν το πρόσθετο αυτό 
κόστος με άλλες γειτονικές κοινότητες.

  
1 όπως το πόσιμο νερό
2 Νοσοκομεία, ιδίως για τους ηλικιωμένους, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνίας, αυξημένη 

αστικοποίηση, διάθεση αποβλήτων
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Γ. Αλλαγή του κλίματος: Η αλλαγή του κλίματος συνιστά εξαιρετικά σημαντική απειλή για 
ολόκληρο τον πλανήτη. Ωστόσο, λόγω του σχετικού μεγέθους τους, της γεωγραφικής τους 
θέσης και συχνά της μορφολογίας τους, τα νησιά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους 
από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, τα τσουνάμι, την απώλεια θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων, τις πλημμύρες, τη ναυτιλία, τις υδατοκαλλιέργειες και τα έργα
θαλάσσιας μηχανικής, όπως τα συστήματα αξιοποίησης των κυμάτων και των
παλιρροιών. Οι μισοί υγρότοποι της Ευρώπης αναμένεται να εξαφανιστούν έως το 2020. Την 
τελευταία δεκαετία οι δαπάνες για την προστασία των ακτογραμμών έχουν αυξηθεί κατά
33%.1 Το 2006 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας για την αξιολόγηση των πλημμυρών2

επί της οποίας γνωμοδότησε η επιτροπή μας.

Δ. Ασφάλεια, εσωτερικές υποθέσεις και εξωτερικές σχέσεις: Θα ήταν σαν να 
παραβλέπαμε την ιστορία εάν υποκρινόμασταν ότι τα νησιά δεν έχουν να διαδραματίσουν 
σημαντικό ρόλο στην προάσπιση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Χάρη στη 
γεωγραφική θέση τους, τα νησιά προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στις χώρες στις οποίες 
ανήκουν και στην Ένωση συνολικά. Αναλαμβάνουν την παρακολούθηση του θαλάσσιου και 
του εναέριου χώρου που εκτείνεται πολύ πέρα από τα όρια της ηπειρωτικής Ευρώπης, κάτι 
ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των εξόχως απόκεντρων εδαφών που παρέχουν στην 
Ένωση πρόσβαση σε άλλες ηπείρους και θάλασσες, και τη δυνατότητα εκμετάλλευσης 
σημαντικών φυσικών πόρων, όπως η αλιεία, το πετρέλαιο ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Ως εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, πολλά νησιά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, ανθρώπων, ή της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τυχόν αποδυνάμωση των θεμελιωδών οικονομικών, 
κοινωνικών ή πολιτικών βάσεων των πλέον εκτεθειμένων περιφερειών θα γινόταν 
αναπόφευκτα αισθητή στις ηπειρωτικές περιοχές.

E. Παράνομη μετανάστευση: Η παράνομη μετανάστευση είναι μία από τις μεγαλύτερες 
δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει η Ένωση και φυσικά, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα, τα 
νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της άμυνας κατά αυτού του προβλήματος. Η 
Λαμπεντούσα, η Μάλτα, οι Κανάριοι Νήσοι, τα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου, στενάζουν
υπό το βάρος της παράνομης μετανάστευσης. Οι ισπανικές Κανάριοι Νήσοι δέχθηκαν φέτος 
μόνον 10.000 μετανάστες, αριθμό διπλάσιο του αντίστοιχου το 2005. Φυσικά η Ένωση 
αντιμετωπίζει το πρόβλημα με κοινές θαλάσσιες περιπολίες και πρέπει να επισημανθεί ότι 
έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος 
διαχείρισης των συνόρων της ΕΕ, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία του FRONTEX3 και τη 
θέσπιση του κοινοτικού κώδικα με τους κανόνες που διέπουν τη διασυνοριακή κυκλοφορία 
των προσώπων. Η φινλανδική Προεδρία πρότεινε πρόσφατα την έγκριση της στρατηγικής της 
ΕΕ για τη διαχείριση των συνόρων. 
Ωστόσο, η εξάλειψη της άμεσης πίεσης αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού, με 
παράλληλη διασφάλιση του σεβασμού των αρχών των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της 
ατομικής αξιοπρέπειας επιβαρύνουν σημαντικά τους περιορισμένους πόρους των νησιών 
αυτών. Σε πρώτο επίπεδο, η ευθύνη ανήκει σαφώς στα κράτη μέλη. Ωστόσο, όπως έχει 
αναγνωριστεί πλέον, δεν πρέπει να επιβαρύνονται υπερβολικά ορισμένα κράτη μέλη εξαιτίας 
της γεωγραφικής θέσης τους. Το πρόβλημα της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας είναι 
πρόβλημα της Ευρώπης συνολικά που χρήζει επίλυσης σε κοινοτικό επίπεδο. Για την επίλυσή 

  
1 Οι δαπάνες για τη θαλάσσια πολιτική βάσει της πράσινης βίβλου αυξήθηκαν από 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το
1986 σε 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2006. 
2 COM(2006)0015.
3 Frontex (Οργανισμός της ΕΕ για τα εξωτερικά σύνορα).
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του απαιτείται, όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Franco Frattini, «ενεργή 
αλληλεγγύη» και αυτή προϋποθέτει σημαντικούς πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζω την 
απόφαση της Επιτροπής να ιδρύσει τέσσερα ταμεία με σημαντική χρηματοδότηση1

παρέχοντας ουσιαστικό νόημα στην έννοια της «ενεργής αλληλεγγύης».

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΑΕΓΧΠ:
Το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ και η ανεργία θεωρούνται ανεπαρκείς δείκτες για τη μέτρηση της 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των νησιωτικών περιφερειών. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι το ΑΕγχΠ κατανέμεται βάσει των κατηγοριών NUTS με αποτέλεσμα σημαντικές 
στρεβλώσεις. Δεν βασίζεται σε ομοιογενή εδάφη και εισάγει διακρίσεις σε βάρος των 
μικρότερων περιφερειών. Επιπλέον, «τιμωρεί» τις περιοχές που αντιμετωπίζουν αυξημένα 
προβλήματα μετανάστευσης και μεταφορών δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων.
Τα νησιά εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον δημόσιο τομέα. Σε περισσότερο από το ήμισυ 
των νησιών ο δημόσιος τομέας προσφέρει πάνω από το 25% των θέσεων εργασίας. Κατά 
συνέπεια, το κατά κεφαλήν κόστος των βασικών υπηρεσιών (υγεία, εκπαίδευση, μεταφορές, 
υποδομές) είναι σημαντικά υψηλότερο. Αν και η κατάσταση αυτή διασφαλίζει 
αποτελεσματικά μια κατανομή των μισθών και του πλούτου, τείνει να δημιουργεί 
προσκόμματα στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα. 
Ωστόσο, τα όρια αυτά αναγνωρίστηκαν επιτέλους από την Επιτροπή στην πράσινη βίβλο της 
για τη θαλάσσια πολιτική2 στην οποία αναφέρει:
«Παρόλο που το ΑΕΠ χρησιμοποιείται παραδοσιακά ως δείκτης των οικονομικών 
εκροών, θεωρείται σήμερα ευρέως ότι από μόνη της η αύξησή του δεν αντανακλά την 
κοινωνική ευημερία.» Και συνεχίζει: «Η Επιτροπή πιστεύει ότι πρέπει να εκπονηθεί 
εμπεριστατωμένη μελέτη για να αποκτήσουμε τέτοιου είδους εκτιμήσεις3»
Μέχρι πολύ πρόσφατα, η ακαταλληλότητα των δεικτών που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγηση των νησιωτικών οικονομιών συγκαλυπτόταν από το γεγονός ότι η μεγάλη 
πλειονότητά τους λαμβάνει μεγάλες ενισχύσεις ως περιφέρειες του στόχου 1. Ωστόσο, η 
συνεχιζόμενη διεύρυνση με τα συνακόλουθα στατιστικά αποτελέσματά της έχει καταστήσει 
εμφανή την ανάγκη για πιο στοχοθετημένους στατιστικούς δείκτες για τη μέτρηση των 
αναγκών των νησιωτικών περιφερειών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενήμερη για το 
πρόβλημα αυτό εδώ και καιρό και το 2003 ανέθεσε την εκπόνηση σειράς μελετών σχετικά με 
την κατάσταση των περιφερειών που χειμάζονται από φυσικές μειονεξίες. Δυστυχώς έκτοτε 
δεν έχει γίνεται περαιτέρω προσπάθεια είτε για την επικαιροποίηση είτε για την αξιοποίηση 
των στατιστικών στοιχείων. Βάσει των προαναφερθέντων, ο εισηγητής συνιστά το 
πρόγραμμα εργασίας ESPON να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των περιφερειών 
που αντιμετωπίζουν φυσικές μειονεξίες, και ιδίως των νησιών. Οι εργασίες πρέπει να 
προσανατολιστούν προς τις ακόλουθες κατευθύνσεις:

v ανάπτυξη στατιστικών δεικτών καταλληλότερων για την ικανοποιητική κατανόηση 
της κατάστασης στις σχετικές περιφέρειες, ιδίως σε περιπτώσεις σωρευμένων 
δυσκολιών όπως οροσειρές, αρχιπελάγη·

  
1 Ευρωπαϊκό ταμείο ένταξης, ευρωπαϊκό ταμείο επιστροφής, ευρωπαϊκό ταμείο προσφύγων, και ευρωπαϊκό 

ταμείο διαχείρισης εξωτερικών συνόρων.
2 COM(2006)0275.
3 Περιβαλλοντικές και κοινωνικο-οικονομικές στατιστικές ειδικά για τις παράκτιες περιοχές. βλέπε επίσης
πολιτική για την παράκτια ζώνη της Επιτροπής.
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v αξιολόγηση των διαφορών μεταξύ των περιφερειών αυτών και της υπόλοιπης 
Κοινότητας·

v παρακολούθηση του αντικτύπου των κοινοτικών πολιτικών στις τοπικές οικονομίες 
και κοινωνίες.

5. ΔΙΑΚΥΝΕΡΝΗΣΗ:
Πολλά ζητήματα που αφορούν όλες τις περιφέρειες της ΕΕ απαιτούν αντίδραση από πολλά 
επίπεδα διακυβέρνησης, από το εθνικό έως το περιφερειακό και το τοπικό. Λόγω της 
απομόνωσης και του περιορισμένου μεγέθους τους, η αντίδραση των νησιών πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα γρήγορη και αποτελεσματική. Από την άποψη αυτή, ο εισηγητής χαιρετίζει την 
αναγνώριση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του γεγονότος ότι η τομεακή 
προσέγγιση η οποία εδώ και πολύ καιρό επικρατούσε στην υλοποίηση κοινοτικών πολιτικών 
δεν είναι ικανοποιητική και καλωσορίζει την διατομεακή προσέγγιση που ενέκρινε η 
Επιτροπή στην πράσινη βίβλο της για τη θαλάσσια πολιτική.
Στο πλαίσιο αυτό προτείνω τη συγκρότηση μιας κοινοβουλευτικής διακομματικής ομάδας 
υπεύθυνης για τα θέματα των νησιών. Η ομάδα θα ασχολούνταν με ζητήματα όπως:

• η βελτίωση υφιστάμενων πολιτικών, όπως εφαρμόζονται σε νησιωτικές περιφέρειες·
• συντονισμός δράσεων προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις τροπολογιών στη 

νομοθεσία προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες 
των νησιών.

6. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ:
Ως γενικός κανόνας, οι κρατικές ενισχύσεις είναι ασύμβατες με την ενιαία αγορά. Ωστόσο, 
όπως αναλύθηκε πιο πάνω, ορισμένες περιφέρειες με μόνιμα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά 
που εμποδίζουν την ανάπτυξη μπορούν και πρέπει να ωφεληθούν από την ενίσχυση 
προκειμένου να μπορέσουν να ανταγωνιστούν επιτυχώς με τις πιο επιτυχημένες ηπειρωτικές 
περιφέρειες. Εάν οι μειονεξίες είναι μόνιμες (δύσκολη μορφολογία, απόσταση από την 
ηπειρωτική χώρα, πρόσθετο μεταφορικό κόστος) η οικονομική ενίσχυση που χορηγείται 
μέσω των διαρθρωτικών ταμείων πρέπει να είναι επίσης μόνιμη, και όχι προσωρινή και δεν 
πρέπει να μειώνεται σταδιακά στη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. Παράδειγμα 
αποτελεί η περίπτωση των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών.1 Οι ιδιαίτερες δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει κάθε νησί, ομάδα νησιών ή και όλα τα νησιά ως ομάδα πρέπει να 
εξετάζονται κατά περίπτωση και, ακόμη σημαντικότερο, χωριστά στο πλαίσιο κάθε 
πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, θα έδινε ώθηση στις νησιωτικές οικονομίες η εξέταση του 
ενδεχομένου χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στους τομείς των μεταφορών και της 
ενέργειας, καθώς οι πρόσφατες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας έχουν επηρεάσει 
αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των νησιωτικών προϊόντων. Οι κατευθυντήριες γραμμές για 
την περίοδο 2007-2013 αναγνωρίζουν τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν 
οι κρατικές ενισχύσεις στην παροχή βοήθειας σε περιφέρειες προκειμένου να υπερπηδήσουν 
τα εμπόδια των μόνιμων μειονεκτημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό υπογραμμίζεται η θέση των νησιών και ενισχύεται η υπό 
όρους επιλεξιμότητά τους. Ωστόσο, οι κρατικές ενισχύσεις για μεγάλα έργα υποδομής 
εξακολουθούν να μην είναι επιλέξιμες παρά την εκπεφρασμένη αντίθετη άποψη του 
Κοινοβουλίου. Σε σχέση με τα νησιά, η ανάγκη να επιτραπεί η παροχή τέτοιων ενισχύσεων
προκειμένου να βελτιωθούν οι μεταφορές και η συνδεσιμότητα είναι αυταπόδεικτη.

  
1 Βλέπε παράγραφο 30 των κατευθυντήριων γραμμών.
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7. ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:
Όπως επισημάνθηκε στην πρόσφατη έκθεση της επιτροπής αυτής σχετικά με τις
Ευρωπεριφέρειες, στην πλειονότητά τους τα ευρωπαϊκά νησιά, εξαιτίας της γεωγραφικής 
θέσης τους, διαδραματίζουν καίριο ρόλο στις εξωτερικές σχέσης της ΕΕ. Σε αυτή την 
περίπτωση αυτό αποβαίνει προς όφελός τους στον βαθμό που τους επιτρέπει να 
συμμετάσχουν πλήρως σε διασυνοριακά σχέδια τόσο εντός όσο και εκτός της Ένωσης. Κατά 
την άποψη του εισηγητή, οι Ευρωπεριφέρειες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο σε 
τοπικά σχέδια ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών όσο και στη διασυνοριακή συνεργασία και η 
χρησιμότητά τους είναι μεγάλη ιδίως σε σχέση με τα νησιά.


