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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

a regionális politika vonatkozásában a szigetekről , valamint a természetes és gazdasági 
korlátokról
(2006/2106(INI))

Az EurópaiParlament,

– tekintettel a strukturális alapokat  a 2007-2013 közötti időszakra szabályozó rendeletekre,

– tekintettel a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról szóló, 2006. 
október 6-i tanácsi határozatra1 ,

– tekintettel az Európai Tanács 2002. június 21-22-i sevillai ülésének következtetéseire,

– a kohéziós politika és intézményi kilátásainak keretében a szerkezetileg hátrányos 
helyzetű régiókról (szigetek, hegyvidéki és alacsony népsűrűségű régiók) szóló 2003. 
szeptember 2-i állásfoglalására 2,

– tekintettel a Régiók Bizottságának az Európai Unióban a bővítése vonatkozásában a 
szigeti régiók problémáiról szóló, 2002. március 13-i véleményére 3,

– tekintettel a Régiók Bizottsága regionális állami támogatásokról szóló iránymutatások 
felölvizsgálatáról szóló, 2005. július 7-i véleményére4,

– tekintettel eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A6-0000/2006),

A. mivel az Európai Parlament gyakran hívta fel a figyelmet a hátrányok 9sszeadódásától 
szenvedő szigetek helyzetére, és hangsúlyozta megsegítésük szükségességét e nehézségek
leküzdésére és a regionális egyenetlenségek csökkentésére,

B. mivel az EK Szerződés 158. cikke és az Amszterdami Szerződés szigeti régiókról szóló 
nyilatkozata szerint a legkülső és szigeti régiók nehézségeit és korlátait minden vonatkozó 
jogszabályban figyelembe kell venni,

C. mivel a kohézió az Európai Unió egyik fő célkitűzése, mely biztosítani igyekszik a 
harmonikus fejlődést a regionális egyenlőtlenségek csökkentésével és a fejlődés 
akadályainak elhárításával, beleértve azokat az akadályokat, melyek természeti és 
földrajzi hátrányoknak tulajdoníthatók,

D. mivel a területi kohézió elve további megerősítésre került a strukturális alapokról szóló új,
2007-2013-as rendeletekben, és mivel az olyan lényeges elemét képezi a kohéziós 

  
1 HL L 291, 2006.10.21., 11.o
2 HL C 76 E, 2004.3.5., 39.o
3 COTER-002 
4 HL C 31, 2006.2.7., 25.o
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politikának, amelyet a jövőben is meg kellene őrizni,

1. felhívja a Bizottságot, hogy az Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat (ESPON) 
munkaprogram 9sszefüggéseiben fordítson különös figyelmet a természeti hátrányoktól 
szorongatott régiók, különösen a szigetek helyzetére;

2. felhívja a Bizottságot – ismét annak a munkaprogramnak az összefüggéseiben –, hogy 
tegye naprakésszé a 2003-as tanulmányai során szerzett statisztikai információkat; úgy 
véli, hogy nagyobb hangsúlyt kell fektetni az érintett régiók megfelelő megértésének
biztosítására alkalmas statisztikai mutatók meghatározására, különösen a halmozott 
nehézségekkel küzdő régiók esetében, úgy mint a hegyvidékek és szigetek, hangsúlyozza, 
hogy ezeknek a mutatóknak lehetővé kell tenniük e régiók és az Unió többi része közötti 
különbségek jobb kiértékelését is;

3. jóváhagyja a közösségi politikák végrehajtásának ágazatokon átnyúló megközelítését, 
amint azt a Bizottság tengeri politikáról szóló zöld könyve tükrözi, és sürgeti, hogy ezt a 
megközelítést terjesszék ki más politikákra is, hogy azok vegyék figyelembe a szigeti 
régiók sajátos körülményeit;

4. kéri a Bizottságot, hogy állítson fel egy politikaközi bizottságot annak biztosítására, hogy 
a tartósan hátrányos helyzetű régiók szükségleteit következetesen vegyék figyelembe a 
politika kialakításakor és az intézkedések végrehajtásakor;

5. felhívja a Bizottságot, hogy a 2007-2013 közötti időszakban tanulmányozza állandó 
állami támogatás engedélyezésének lehetőségét a szigeti régiók számára, amelyekben az 
üzemanyag- és energiaárak egyértelműen hátrányosan hatnak az ott élő közösségek 
versenyképességére; hiszi, hogy az állami támogatás hiányában a leginkább periférián 
lévő régiók javára felállított kompenzációs rendszert ki kell terjeszteni minden olyan 
szigeti régióra, mely nem szigetállam vagy belső sziget;

6. bátorítja a szigeti közösségeket, hogy használják az eurórégiókat vagy a hasonló 
struktúrákat a régiók közötti együttműködés építésére és a jó gyakorlatok kicserélésére, 
valamint határon átnyúló programok kidolgozására;

7. kéri a Bizottságot, hogy a szigetek szállítási kapcsolatai fejlesztésének szükségletére 
figyelemmel vizsgálja felül azt a politikát, mely szerint nem adnak állami támogatást 
infrastrukturális projektekre, hogy a szárazföldi régiókkal azonos feltételekkel 
hozzáféréssel rendelkezhessenek az egységes piachoz;

8. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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1. BEVEZETÉS:
Ahogy az Unió egyre növekszik, miközben külső határait a Barrents-tengertől a 
Mediterráneumig és az Indiai óceántól az Atlanti óceánig terjeszti, minden jelentős közösségi 
politikában egyértelművé válik a szigetek fontossága. A szigetek frontvonalbeli 
elhelyezkedése ellenére a területi kohézió, a külkapcsolatok, a határon átnyúló
együttműködés, a turizmus és a kultúra tekintetében az Unió mindeddig alig tett erőfeszítést
politikái olyan kialakítására, hogy azok számításba vegyék az egyedülálló nehézségeket, 
melyekkel sok, vagy éppen minden szigetnek szembe kell néznie, ha sikerrel kíván versenyre 
lépni szárazföldi társaival.
Ezek a nehézségek két különböző kategóriába tartoznak: Elsőként azok, melyek 
megkülönböztetik a szigeteket egymás között:
Így öt szigeti régióban1 haladja meg a népesség az 500 000 főt (Szicília, Szardínia, Kanári-
szigetek, Baleári-szigetek, Reunion-szigetek), az európai szigeti népesség2 75%-a él ezeken, a 
többi sziget közül hét NUTS 3 szintű és hat 100 000-nél alacsonyabb népességgel 
rendelkezik. A viszonylagos méret és a földrajzi fekvés a szigetek esetében egyértelműen 
meghatározza mind a gazdasági fejlődés valódi lehetőségeit, mind az előállítható termékek és 
a végezhető tevékenységek fajtáit. Ugyanígy a helyi társadalomban a kor szerinti 
megoszlásnak közvetlen hatása van a szociális terhekre és a munkanélküliségi rátára. Például 
a Reunion-szigeteken a népesség növekszik, és a 15 év alattiak a lakosság 35%-át teszik ki, 
míg az északi Égei-szigeteken a lakosság 25%-a 60 év feletti. Továbbá, míg néhány szigeten a 
népesség gyarapodóban van, mások – mint például Skócia nyugati szigetei – nagy mértékű
migrációtól szenvednek. A földrajzi helyzet miatti éghajlati különbségek nagyban eltérő
mezőgazdasági termékeknek kedveznek
Miként lehetne az ennyire különböző jellemvonásokkal bíró szigeteket a régiók egy különálló, 
különös bánásmódot igénylő csoportjaként kezelni? A válasz a nehézségek második 
kategóriájában található, melyek a legtöbb, vagy éppen minden sziget esetében közösek:
Ezek példálózó felsorolása a követekző lehet:

Ø magasabb árak a zárt piacok és a magasabb szállítási költségek kölcsönös hatása miatt,
Ø alacsony bérek a lehetőségeket túlszárnyaló kínálat miatt,
Ø nehézségek az egységes piachoz való hozzáférésben,
Ø nyersanyagok szűkössége (gyakori import),
Ø magasabb energiaköltségek,
Ø gyakran nehéz terep (hegyek),
Ø hiányosságok az infrastruktúrában,
Ø elvándorlás és bevándorlás,
Ø tevékenységek korlátozott köre (gyakran mezőgazdaságra, halászatra, és turizmusra 

korlátozódik),
Ø környezeti veszélyekkel szembeni sebezhetőség, melyek hatással vannak a turizmusra 

(szökőárak, ciklonok, földrengések, olajszennyezések, regionális konfliktusok).

A gazdasági sokkok általában erősebben sújtják a szigeti gazdaságokat, mint egy ugyanattól a 
  

1 A szigetállamok nélkül
2 Forrás: Eurisles 
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problémától szenvedő kontinentális régiót. Ez azért van, mert gazdaságaikat korlátozott 
számú tevékenységtől való függőség jellemzi, ami erőforrásaik hiányát tükrözi. Ennek
következménye, hogy a gazdasági változásra való pozitív reagálási képességük súlyosan
korlátozott és a végkifejlet gyakran katasztrofális. Míg a kontinensen  egy bizonyos
tevékenységi ágazat hanyatlását gyakran könnyen ellensúlyozhatja egy szomszédos régió
munkaerőpiaca, addig egy szigeten bármilyen, az elsődleges tevékenységben bekövetkező 
komoly válság tükröződni fog a munkanélküliségi statisztikákban vagy az elvándorlásban. 
Továbbá sok sziget – azok is melyek magas szintű munkanélküliségtől szenvednek –
kénytelenek toborozni olyan szolgáltatásokra, melyet a helyi lakosság képtelen ellátni.
Orvosoknak, ápolóknak, mérnököknek kell a szigeti élet hátrányait, köztük az alacsonyabb 
fizetést, szegényesebb egészségügyi ellátást és oktatási létesítményeket olyan elméleti 
előnyökkel kompenzálni, mint például az éghajlat, a környezet és az életmód. A kontinentális 
vállalatok az érvek és ellenérveket felmérésekor az alacsonyabb bérek és olcsóbb föld ellenére 
vonakodhatnak a beruházástól, ha ezt összevetik az egységes piacra jutás, a kutatási
intézményekkel, egyetemekkel, a hasonló vagy kapcsolódó iparágakkal való kapcsolattartás 
többletköltségeivel.

2. A LEGKÜLSŐ RÉGIÓK ÉS A TÖBBIEK:
Megkülönböztetést kell tenni azon intézkedések között, melyek általában a szigetekkel, és 
azok között, melyek a legkülső régiókkal foglalkoznak. 2002-ben az Európai Tanács1 sevillai 
ülése felkérte a Bizottságot, hogy álljon elő egy összefüggő és globális megközelítéssel a 
legkülső régiók sajátos problémáival kapcsolatban, (ami egyébként Spanyolország és 
Portugália csatlakozásakor került előtérbe) 2. A Bizottság a bővítést követően strukturális 
politikájának felülvizsgálata vonatkozásában a cselekvés három elsődleges területét emelte ki.
Ezek a versenyképesség, az elérhetőség és az egyéb korlátok ellentételezése volt. Így az 
Európai Parlament támogatásával az új szabályozások e régiók javára magasabb szintű 
beavatkozásról gondoskodnak. Az új 299. cikk (2) bekezdése alkalmazásával immár 
határozott jogi keretrendszer létezik a szigetek és a legkülső régiók számára, melyek közül 6 
sziget. A szigetek esetében– eltérően a legkülső régióktól – meg kell jegyezni, hogy az 
Amszterdamban elfogadott rendelkezéseket soha nem alkalmazták. A tiltakozásokat követően
a Nizzai Szerződés újra megerősítette a szigeti régiók javára a különös rendelkezések 
szükségességét „a rendelkezésre álló költségvetési források korlátain belül.”
A regionális politikán keresztül tett erőfeszítések ellenére alig változott a szigeti régiók 
viszonylagos helyzete a regionális GDP besorolásban az elmúlt húsz év folyamán. A 
tagállamok általában felismerték ezeknek a területeknek a sajátos jellegét, és ez tükröződik a
nekik adományozott politikai/közigazgatási jogállásban. Így 15 szigeti régió rendelkezik 
különleges jogállással.
Első lépésben néhány szigeti régió – országa uniós csatlakozásakor – képes volt különleges 
helyzete miatt egyedi feltételeket kiharcolni anyaországa alkotmányán belül. Ez történt sok
francia, dán, holland, spanyol, portugál, finn és brit sziget esetében. Mások, melyek nem 

  
1 2002. június 21-22.
2 Távolsággal és Szigetjelleggel Összefüggő Egyedi Opciós Program ( POSEI)

POSEIDON (1989) POSEICAN (1991)
Maastrichtt Szerződés Nyilatkozat a legkülső régiókról
Amszterdami Szerződés 299. cikk (2) bekezdés.
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rendelkeztek a szükséges jogi eszközökkel, nem tudták befolyásolni a tárgyalásokat. Az 
eredmény nagyfokú heterogenitás, mely bizonyos esetekben egy tagállamon belül teljesen 
különböző helyzethez vezet.
A 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó nemzeti regionális támogatásokról szóló 
iránymutatások vonatkozásában szigetekre történő számos utalás létét üdvözölni kell, 
különösen a kis szigetek (5000ha alatti) részére adott kedvezményeket. Mindazonáltal a 
működési támogatások területén tapasztalható rugalmatlanság – különösen a szállítással 
kapcsolatos költségek kiegyenlítésére szolgáló működési segélyek esetében – igen sajnálatos, 
főleg mivel ezek a gyéren lakott területek esetében elfogadottak.

3. MÁS EU POLITIKÁK:
A. Szállítás és energia: A légi és tengeri szállítás 90-es években véghez vitt liberalizációja 
kulcskérdés a szigetek számára. A vonatkozó jogalkotás különösen a közszolgálati 
kötelezettségekkel kapcsolatban ismeri el a szigetek sajátosságait és adott esetben EU szinten 
rendelkezik ajánlati felhívásról. A szigeti szervezetek némileg kritizálják a nyilvános ajánlati 
felhívást amiatt, hogy az túl nyitott és nem enged a helyi ipar számára bizonyos fokú 
védelmet1. Sokkal súlyosabb kritika éri a közszolgálati szerződésekre vonatkozó öt éves 
korlátot. Ezt túl rövid időnek tartják ahhoz, hogy a vállalatok visszanyerhessék befektetésüket 
(de ugyanez érvényes másutt is). A lakosság sok szigeti régióban egyre növekvő idényjellegű 
ingadozása a szállítással kapcsolatos infrastruktúra óriási fejlődését teszi szükségessé. Ez a 
felismerés jelenik meg a Bizottság tengeri politikáról szóló zöld könyvében, és ez volt az 
elsődleges megfontolás egyes befektetések, mint például a palermói repülőtér 
indítványozásakor.
Az energiaköltségek ingadozása közvetlen hatással van a szigetekre. Ez nem csak a szállítási 
költségekre igaz, ami korlátozó hatással lehet az egy adott évben látogatóba csábított turisták
számára, de hatással van azon KKV-k gyártási költségeire is, melyek versenyezni igyekeznek
a kontinens hasonló vállalataival. Míg ez utóbbiak ugyanazoktól az ingadozásoktól 
szenvednek, összességében kisebb negatív hatás éri őket. Ezt igazolja a tény, hogy míg
általában a kontinentális erőművek közel teljes kapacitáson működnek az év 12 hónapjában, 
addig a szigeti létesítmények csak a turistaidényben üzemelnek teljes kapacitáson.
Mindazonáltal ezeknél a nyilvánvaló hátrányoknál néha jelentősebbek lehetnek a természeti 
előnyök. Így az utóbbi években a szigetekhez közeli energia erőforrások, példaként az északi-
tengeri olajkincs jelentős előnyt jelentett az Orkneys és a Shetland szigeteknek.
Azon lehetőségnek, hogy a szigetek kihasználják természeti előnyeiket a megújuló energia 
termelésében, alapot ad a szigetek viszonylagos szelessége, a tenger hullámzása, a 
benapozottság és a termelt energia kontinensre szállításának viszonylagos egyszerűsége és 
olcsósága. Az ilyen létesítmények előnyeinek kiértékelésekor hangsúlyt kell fektetni azokra
környezeti hatásokra, amelyeket bármely létesítmény gyakorolhat a helyszínéül tervezett 
terület természeti szépségére, továbbá az idegenforgalomra gyakorolt kísérő hatásra.
B. Turizmus és kultúra: A legtöbb európai szigeten a turizmus az elsődleges tevékenység. 
Míg a turizmusnak közvetlen és közvetett hatásokat gyakorol a helyi gazdaságra, (építőipar, 
infrastrukturális programok akárcsak az üdülőhelyek, szállodák, éttermek, stb.), a környezet

  
1 Ezt a kritikát fogalmazhatja meg minden régió, egyedi jellegétől függetlenül
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természeti értékeire is vannak közvetlen és közvetett negatív hatásai1, illetve a 
szolgáltatásokra is2. A turizmus legfrisseb irányzatai az egy adott területen rövidebb 
tartózkodás felé mutatnak. Ennek eredménye az, hogy az utazási költség az úticél 
kiválasztásának lényeges elemévé válik. Ezért az utazási költségek csökkenése 
kulcsfontosságú a szigeti turista célpontok feltételeinek meghatározásában ahhoz, hogy 
versenyképesek maradhassanak. Az európai szigetek egyik legfontosabb vonzerejekultúráik
sokszínűsége. Ez nem csak a látogatóiknak ajánlott történelmi emlékekben és az egyedülálló 
építészeti mesterművekben tükröződik, hanem a lakók által arra kifejlesztett életmódban, 
gondolkodásmódban, kommunikációs módban is, hogy megbirkózzanak azokkal a különös 
nehézségekkel és előnyökkel, melyek elé szigeti lakhelyük állítja őket. Természetesen ezek a 
sajátos kulturális szempontok sok kontinentális régióban is léteznek, de a szigeteken ezek a 
különbségek a kontinentális kultúrával szemben gyakran sokkal határozottabban jelennek
meg, pontosan az azok és a kontinens között lévő távolság miatt. Fontos, hogy ezeket a 
különbségeket megóvják az idényjellegű látogatók néha elsöprő hatásával szemben.
Az európai lakosság általános elöregedése mellett jelentkezik egy másik tendencia is, amely
súlyosbítja a szolgáltatások költségeit. Ez a másodlagos lakhelyek megsokszorozódása. Míg 
ez gyakran üdvös a helyi közösségnek, mivel építésük és fenntartásuk munkahelyeket hoz 
létre, gyakran azonban visszavonult személyek birtokolják őket. Az idősebb emberek 
számának növekedése egy kicsi közösségben megnöveli azoknak az egészségügyi 
szolgáltatásoknak számát és minőségét, melyeket elérhetővé kell tenni. A szigetek esetében ez
az extra költség nem osztható meg egykönnyen más szomszédos közösségekkel.
C. Éghajlatváltozás: Az éghajlatváltozás jelentős fenyegetés az egész bolygó számára; 
mindazonáltal viszonylagos méretük, földrajzi helyzetük és gyakran domborzatuk miatt a 
szigetek az emelkedő tengerszint, a szökőárak, a tengeri ökoszisztémák összeomlása, az 
árvízvédelmi, hajózási, akvakultúra és tengeri mérnöki létesítmények, úgymint hullám és 
árapály eszközök pusztulása veszélyeinek frontvonalában vannak. Az előrejelzések szerint 
Európa vizes élőhelyeinek fele 2020 előtt eltűnik. Az elmúlt tíz évben a partmenti 
védekezésre fordított kiadások 33 százalékkal növekedtek.3 2006-ban a Bizottság javasolt egy
irányelvet az árvizek értékeléséről és kezeléséről4, melyet bizottságunk véleményezett.
D. Biztonsági belügyek és külkapcsolatok: A történelmet hagynánk figyelmen kívül annak
színlelésével, hogy a szigetek nem játszanak központi szerepet Európa külső határainak 
védelmében. A szigetek fizikai helyzetük folytán nélkülözhetetlen szolgálatot tesznek 
hazájuknak és az egész Uniónak. A kontinens, Európa határain messze túl végzik el a tenger 
és a légtér ellenőrzését, ez különösen fontos azon legkülső területek esetében, melyek az Unió
kapuját képezik más kontinensek és tengerek irányába, továbbá a jelentős természeti kincsek, 
mint például a halászat, kőolaj, vagy újból a megújuló energiák kiaknázásának lehetőségét. 
Mint az Unió külső határai, sok sziget jelentős szerepet játszik a kábítószerek és emberek 
illegális kereskedelme, valamint a pénzmosás elleni harcban. A kontinens elkerülhetetlenül 
megérezné a legvédtelenebb régiók gazdasági, társadalmi, politikai alapjainak bármely 

  
1 úgy mint a friss víz 
2 Korházak, különösen az idősek számára, villamos energia termelés, tűvközlés, növekvő városiasodás, 

hulladékelhelyezés
3 A tengerpolitikáról szóló zöld könyvhöz kapcsolódó kiadások 1986 és 2006 között 2,5 milliárd euróról 3,2 
milliárd euróra növekedtek. 
4 COM(2006)0015.
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meggyengülését.
E. Illegális bevándorlás: Az illegális bevándorlás az egyik legjelentősebb nehézség, mellyel 
az Uniónak szembe kell néznie, és természetesen –amint azt mostanában láthatjuk– a szigetek
a probléma elleni védekezés frontvonalában vannak. Lampedusa, Málta, a Kanári-szigetek, a 
Zöldfoki-szigetek mind szenvednek az illegális bevándorlás súlya alatt. A Spanyolországhoz 
tartozó Kanári-szigetekre 10 000 bevándorló érkezett csak ebben az évben, ami a tavalyi szám 
kétszerese. Természetesen az Unió közös tengeri őrjáratokkal igyekszik kezelni a problémát, 
és el kell mondani, hogy jelentős haladást értek el egy egységes EU határigazgatási rendszer
kifejlesztésében, beleértve a FRONTEX1 létrehozását és a személyek határokon keresztüli 
mozgására vonatkozó szabályokról rendelkező közösségi jog létrehozását. A finn elnökség 
nemrég javasolta az EU határigazgatási stratégia elfogadását. 
Mindazonáltal e probléma azonnali nyomásának enyhítése, és ugyanakkor az emberi jogok és 
személyes méltóság elvei iránti tisztelet biztosítása óriási kihívást jelent az érintett szigetek 
korlátozott erőforrásai miatt. Világos, hogy kezdeti szinten a felelősség valamelyik tagállamé. 
Mindazonáltal – amint azt most felismerték – nem kellene egyes tagállamoknak pusztán
földrajzi pozíciójuk miatt túlzott terhet hordozniuk. A spanyol, olasz, görög probléma egy 
olyan európai kérdés, mely közösségi szinten igényel választ. Ez „szolidaritást követel a 
cselekvésben”, amint azt a Bizottság elnökhelyettese, Franco Frattini hangsúlyozta, és ez
jelentős erőforrásokat követel. Ebben az összefüggésben üdvözlöm a Bizottság négy 
jelentősen támogatott alap2 létrehozásáról szóló döntését, mely látható valóságot adott a 
“szolidaritás a cselekvésben” koncepciójának.

4. AZ ADATOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA ÉS A GDP-N KÍVÜLI MUTATÓK HASZNÁLATA:
Az egy főre jutó GDP-t és a munkanélküliséget elégtelennek tartják a szigeti régiók 
társadalmi-gazdasági helyzetének jellemzésére. Ez azért van, mert a GDP-t a NUTS
kategóriái alapján bontják le, és ez jelentős torzításokhoz vezet. Ez nem egynemű területeken 
alapul és hátrányosan megkülönbözteti a legkisebb régiókat. Továbbá bünteti az olyan 
területeket, melyeken jelentős a migráció, az állami transzferek és a magán pénzeszközök 
transzfere.
A szigetek az állami szektortól való súlyos függőségtől szenvednek – a szigetek több mint 
felén az állami szektor a foglalkoztatás több mint 25 százalékát adja. Következésképpen az 
alapvető szolgáltatások egy főre eső költsége (egészségügyi, oktatási, szállítási 
infrastrukturális szolgáltatások) jóval magasabb. Míg ez a helyzet hatásosan biztosítja a 
fizetések és a vagyon szétosztását, egyben gátolja a magánszektor fejlődését. 
A Bizottság végül felismerte ennek korlátait tengerpolitikáról szóló zöld könyvében3, 
melyben megállapítja:
”Bár a gazdasági termelés indikátoraként hagyományosan a GDP-t használják, mára széles 
körben felismerték, hogy ennek növekedése önmagában nem tükrözi a társadalmi jólétet.”
majd folytatja “A Bizottság úgy véli, átfogó tanulmányt kell készíteni, hogy ilyen becslések4

elérhetővé váljanak”
  

1 Frontex (az EU külső határaiért felelős ügynökség).
2 Az Európai Integrációs Alap, az Európai Hazatelepítési Alap, az Európai Menekültügyi Alap, az Európai Külső 

Határigazgatási Alap.
3 COM(2006)0275.
4 Környezeti és társadalmi-gazdasági statisztikák partmenti formátumban. lásd még a Bizottság partmenti 
zónákra vonatkozó politikáját.
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Egészen a legutóbbi időkig a szigeti gazdaságok kiértékelésére használt mutatók 
alkalmatlanságát elfedte az a tény, hogy nagy többségük az első célkitűzés alá tartozó 
régióként maximális segítséget kapott. Mindazonáltal a folyamatos bővítés az azt kísérő 
statisztikai hatásokkal megmutatta, hogy célzottabb statisztikai mutatókra van szükség a 
szigeti régiók igényeinek felmérésére. Az Európai Bizottság egy ideje tudatában volt a 
problémának és 2003-ban több tanulmányra adott megbízást a természeti hátrányokkal küzdő 
régiók helyzetéről. Sajnos azóta nem tettek további erőfeszítést sem a statisztikai információk
frissítésére, sem annak felhasználására. Ezt figyelembe véve az Önök előadója nyomatékosan 
javasolja, hogy az ESPON munkaprogram fordítson különleges figyelmet a természeti 
hátrányoktól szenvedő régiók helyzetére, különös tekintettel a szigetekre. A munka a 
következő célok felé irányulhatna:

v a statisztikai mutatók fogalommeghatározása legyeen alkalmasabb a különösen a 
halmozott nehézségekben érintett régiók valóságának kielégítő megértésére, például a 
hegyvidékek, szigetvilágok esetében;

v e régiók és a közösség többi része közötti különbségek értékelése;

v a helyi gazdaságokra és társadalmakra vonatkozó közösségi politikák hatásainak 
nyomon követése.

5. KORMÁNYZÁS:
Az EU minden régióját érintő sok kérdés igényel választ a kormányzatok egész sorától , a 
nemzetitől a regionálison keresztül egészen a helyi kormányzatokig. Elszigeteltségük és
korlátozott méretük miatt a szigetek válaszkapacitásának különösen gyorsnak és hatásosnak 
kell lennie. Erre figyelemmel az előadó értékeli az Európai Bizottság felismerését, mely 
szerint a közösségi politikák végrehajtását régóta uraló ágazati megközelítés nem kielégítő, és 
üdvözli a Bizottság tengerpolitikáról szóló zöld könyvében elfogadott, ágazatokon átnyúló
megközelítést.
Ebben az összefüggésben javasolnám a szigetekért felelős parlamenti csoport felállítását. A 
csoport ilyen kérdésekkel foglalkozna:

• a létező politikák szigeti régiókban történő végrehajtásának javítása;
• intézkedések összehangolása jogszabályok módosítása érdekében annak biztosításával,

hogy a szigetek sajátosságait számításba vegyék.

6. ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK:
Főszabályként az állami támogatások összeegyeztethetetlenek az egységes piaccal. 
Mindazonáltal, amint azt fentebb láttuk, a fejlődésüket gátló egyes tartós szerkezeti 
jellemvonásokkal rendelkező egyes régióknak javára válhat és javára is kell válnia a
segítségnek, hogy sikeresen versenyezhessenek a legsikeresebb kontinentális régiókkal. Ha a 
hátrányok tartósak (nehéz terepviszonyok, kontinenstől való távolság, magasabb szállítási 
költségek), a strukturális alapokon keresztül nyújtott pénzügyi támogatásnak állandónak kell 
lennie, nem ideiglenesnek és egy adott időszak után megszűnőnek. Valójában a példa adott a 
leginkább periférián lévő régiók esetében1. A különleges nehézségeket, melyet minden egyes 

  
1 Lásd az iránymutatások 30 § -át
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szigetnek, szigetcsoportnak, és valóban minden egyes csoportnak tekintett szigetnek el kell 
szenvednie, esetenként, vagy ami még fontosabb, politikánként kell megvizsgálni. Ebben a 
vonatkozásban előremutató lenne a szigeti gazdaságok serkentése érdekében tanulmányozni 
az állami támogatások nyújtásának lehetőségét a szállítási és az energiaágazatban, látva a 
legutóbbi energiaár-ingadozások szigeti termelés versenyképességére gyakorolt hátrányos 
hatását. A 2007-2013 időszakra vonatkozó iránymutatások elismerik, hogy az állami 
támogatások milyen fontos szerepet játszhatnak a régiók megsegítésében, hogy legyőzhessék 
a megváltoztathatatlan hátrányok korlátait, azzal a kikötéssel, hogy ne torzítsák a versenyt. 
Ebben az összefüggésben a szigetek helyzete kiemelésre, feltételes támogathatóságuk pedig 
megerősítésre kerül. Mindazonáltal állami támogatások a nagy infrastrukturális projektek
esetében nem adhatók, a Parlament kifejezett ellenkező kívánsága ellenére. A szigetek
összefüggésében nyilvánvaló a szállítás és a kapcsolódás fejlesztését célzó ilyen segítség 
megengedésének szükségessége.

7. HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS:
Amint azt a bizottság eurorégiókról szóló legutóbbi jelentése kiemelte, az európai szigetek 
többsége földrajzi helyzete miatt frontvonalbeli pozíciót foglal el az EU külkapcsolataiban. Ez 
most a javukra szolgál, mivel lehetővé teszi a számukra, hogy teljes mértékben részt vegyenek 
a határon átnyúló projektekben, az Unión belül vagy azon kívül is. Az előadó szerint az 
eurorégiók fontos szerepet játszanak a helyi gyakorlatok csereprogramjaiban és a határon 
átnyúló együttműködésben, és rendkívül hasznosak a szigetek összefüggésében. 


