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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par salām, kā arī dabas un ekonomiskajiem ierobežojumiem reģionālās politikas 
kontekstā
(2006/2106(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā regulas, kas reglamentē struktūrfondus 2007.–2013. gadam, 

– ņemot vērā Padomes 2006. gada 6. oktobra lēmumu par Kopienas stratēģiskajām 
pamatnostādnēm par kohēziju1,

– ņemot vērā Seviļas Eiropadomes 2002. gada 21.–22. jūnija secinājumus,

– ņemot vērā 2003. gada 2. septembra rezolūciju par strukturāli mazāk attīstītajiem 
reģioniem (salām, kalnu reģioniem, reģioniem ar zemu iedzīvotāju blīvumu) kohēzijas 
politikas kontekstā un to institucionālajām perspektīvām2,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2002. gada 13. marta atzinumu par salu reģionu 
problēmām Eiropas Savienībā ES paplašināšanās kontekstā3,

– ņemot vērā Reģionu komitejas 2005. gada 7. jūlija atzinumu par reģionālā valsts atbalsta 
pamatnostādņu pārstrādāšanu4,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu (A6-0000/2006),

A. tā kā Eiropas Parlaments daudzkārt ir pievērsis uzmanību to salu nožēlojamajam 
stāvoklim, kas cieš no trūkumu pasliktināšanās, un ir uzsvēris vajadzību tām palīdzēt 
pārvarēt šīs grūtības un mazināt reģionu atšķirības, 

B. tā kā EK Līguma 158. pantā un Amsterdamas Līguma Deklarācijā par salu reģioniem ir 
noteikts, ka visos attiecīgajos tiesību aktos ir jāņem vērā attālāko reģionu un salu reģionu 
grūtības un ierobežojumi,

C. tā kā kohēzija ir viens no Eiropas Savienības pamatmērķiem, lai nodrošinātu tās 
harmonisku attīstību, mazinot reģionu atšķirības un novēršot attīstības šķēršļus, tostarp 
šķēršļus, kurus var attiecināt uz nelabvēlīgiem dabas un ģeogrāfiskiem apstākļiem,

D. tā kā teritoriālās kohēzijas princips ir konsolidēts jaunajās regulās par struktūrfondiem 
2007.–2013. gadam un ir kohēzijas politikas, kuru arī nākotnē ir jāsaglabā, neatņemama 
sastāvdaļa,

  
1 OV L 291, 21.10.2006., 11. lpp.
2 OV C 76 E, 25.03.2004., 39. lpp.
3 COTER-002 
4 OV C 31, 07.02.2006., 25. lpp.
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1. aicina Komisiju Eiropas zemes izmantošanas plānošanas novērojumu tīkla (ESPON) darba 
programmas kontekstā pievērst īpašu uzmanību situācijai tajos reģionos, kas saskaras ar 
nelabvēlīgiem dabas apstākļiem, un jo īpaši salās, 

2. aicina Komisiju atkārtoti minētās darba programmas kontekstā atjaunināt statistisko 
informāciju, ko tā ieguva 2003. gada pētījumos; uzskata, ka turpmākais darbs jāvērš uz 
tādu statistisko rādītāju definēšanu, kas būtu piemērotāki, lai nodrošinātu apmierinošu 
sapratni par attiecīgajiem reģioniem, jo īpaši par reģioniem, kuros ir nepārvarami šķēršļi, 
piemēram, kalni un arhipelāgi; uzsver, ka jābūt arī iespējai ar šo datu palīdzību uzlaboti 
novērtēt atšķirības starp minētajiem reģioniem un pārējo ES,

3. apstiprina starpnozaru pieeju Kopienas politiku īstenošanai, kā minēts Komisijas Zaļajā 
grāmatā par jūrniecības politiku, un pieprasa šo pieeju piemērot arī citām politikām, lai 
ņemtu vērā salu reģionu specifiskos apstākļus,

4. aicina Komisiju izveidot politikas komiteju, lai nodrošinātu, ka ilgstoši mazāk attīstīto 
reģionu vajadzības tiek sistemātiski ņemtas vērā, izstrādājot politikas un īstenojot 
pasākumus,

5. aicina Komisiju laikposmā no 2007.–2013. gadam izpētīt iespēju atļaut pastāvīga valsts 
atbalsta sniegšanu salu reģioniem, kuros degvielas un energoresursu cenas nepārprotami 
negatīvi ietekmē šajos reģionos dzīvojošo kopienu konkurētspēju; uzskata, ka gadījumā, ja 
valsts atbalsts netiek piešķirts, kompensējošie režīmi, kas izveidoti nomaļāko reģionu 
vajadzībām, ir jāpiemēro visiem salu reģioniem, kuri nav salu valstis vai iekšzemes salas,

6. mudina salu kopienas izmantot eiroreģionus vai līdzīgas struktūras, lai pārvaldītu 
starpreģionu sadarbību un apmainītos paraugpraksēm, kā arī lai attīstītu pārrobežu 
projektus,

7. aicina Komisiju pārskatīt politiku, kas paredz nesniegt valsts atbalstu infrastruktūras 
projektiem, ņemot vērā salu vajadzības uzlabot transporta tīklus, lai varētu piekļūt 
vienotajam tirgum ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi ir kontinenta reģioniem,

8. uzdod tā priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

1. IEVADS:
Ņemot vērā, ka Eiropas Savienība kļūst lielāka, paplašinot savas ārējās robežas no Barenca 
jūras līdz Vidusjūrai un no Indijas okeāna līdz Atlantijas okeānam, top skaidrs salu 
nozīmīgums visās galvenajās Kopienas politikās. Tomēr par spīti salu pierobežas 
izvietojumam, raugoties no teritoriālās kohēzijas, ārējo attiecību, pārrobežu sadarbības, 
tūrisma un kultūra viedokļa, ES līdz šim ir nepietiekami centusies pieņemt savas politikas, lai 
ņemtu vērā īpašās grūtības, ar kādām jāsaskaras daudzām, iespējams, visām salām, lai 
veiksmīgi konkurētu ar saviem partneriem kontinentā.
Šīs grūtības var iedalīt divās atšķirīgās kategorijās: Pirmkārt, tās, kas padara salas atšķirīgas 
savā starpā:
Tādējādi piecos salu reģionos1 iedzīvotāju skaits pārsniedz 500 000 (Sicīlijā, Sardīnijā, 
Kanāriju salās, Baleāru salās un Reunionā), kas sastāda 75% no Eiropas salu iedzīvotājiem2; 
no atlikušajām salām septiņas ir NUTS 3 līmenī un sešās iedzīvotāju skaits ir mazāks par 
100 000. Relatīvā platība un ģeogrāfiskais izvietojums nepārprotami ietekmēs gan reālās 
iespējas ekonomiski attīstīties, gan ražojamo produktu un veicamos pasākumu veidus. Arī 
vecumsastāvam vietējā sabiedrībā ir tieša ietekme uz sociālajiem maksājumiem un bezdarba 
statistiku. Piemēram, Reunionā iedzīvotāju skaits pieaug un vecuma grupa zem 15 gadiem 
veido 35% no kopējā iedzīvotāju skaita, Ziemeļegejā 25% iedzīvotāju ir vecāki par 
60 gadiem. Kamēr dažās salās iedzīvotāju skaits pieaug, citās, piemēram, Skotijas ziemeļu 
salās ir augsts migrācijas līmenis. Klimata atšķirības, kas saistītas ar ģeogrāfisko izvietojumu, 
veicina ārkārtīgi atšķirīgu lauksaimniecības produktu ražošanu. 
Kā salas ar šādām atšķirīgām īpašībām var pretendēt uz atsevišķas reģionu klases statusu, 
kura būtu īpaši jāizskata? Atbilde rodama otrajā to grūtību kategorijā, ar kādām saskaras 
lielākā daļa salu, iespējams, pat visas salas.
Šo grūtību daļējs saraksts varētu būt:

Ø Augstākas cenas, kas saistīts ar slēgto tirgu mijiedarbību un papildu transporta 
izmaksām;

Ø Zemas algas, kas saistīts ar iespējas pārsniedzoša pieprasījuma mijiedarbību;
Ø Grūtības piekļūt vienotajam tirgum;
Ø Izejmateriālu trūkums (bieži tiek ievesti);
Ø Paaugstinātas energoresursu izmaksas;
Ø Daudzviet grūti apstrādājami apgabali (kalni);
Ø Infrastruktūras nepilnības;
Ø Migrācija un imigrācija;
Ø Ierobežoti nodarbošanās veidi (bieži tikai lauksaimniecība, zvejniecība, tūrisms);
Ø Pakļautība vides draudiem, kas var ietekmēt tūrismu (cunami, cikloni, zemestrīces, 

naftas noplūdes, reģionālie konflikti).

Ekonomiskie satricinājumi pārsvarā ietekmēs salu ekonomiku lielākā mērā, nekā tie ietekmētu 
kontinenta reģionus, kas cieš no tās pašas problēmas. Tas ir saistīts ar to, ka salu ekonomikai 
ir raksturīga atkarība no ierobežota skaita nodarbošanās jomu, kas atspoguļo salu resursu 
trūkumu. Rezultātā salu spēja veiksmīgi reaģēt uz pārmaiņām ekonomikā ir ievērojami 
ierobežota un bieži tas izvēršas katastrofā. Tādējādi kontinentā atsevišķas nodarbošanās jomas 

  
1 Izņemot salu valstis.
2 Avots: Eurisles.
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panīkumu bieži var kompensēt ar darba tirgu blakus reģionos. Uz salas jebkura dziļa krīze 
dominējošās nodarbošanās jomā izpaudīsies bezdarba statistikā vai emigrācijā. 
Daudzām salām, pat tām, kurās ir augsts bezdarba līmenis, var būt vajadzīgs pieņemt darbā 
speciālistus, kādi nav atrodami starp vietējiem iedzīvotājiem. Ārstiem, medicīnas māsām un 
inženieriem būs jākompensē trūkumi, kas saistīti ar dzīvi uz salas, tostarp zemākas algas, 
ierobežotākus veselības aprūpes pakalpojumus, ierobežotākas izglītības iespējas, ar tādiem 
nemateriāliem labumiem kā klimats, vide un dzīvesveids. Apsverot pozitīvos un negatīvos 
aspektus, kontinenta uzņēmumi var būt atturīgi pret iespēju ieguldīt par spīti zemākām algām 
vai lētāku zemi, kad tiek ņemtas vērā papildu izmaksas, kas saistītas ar iekļūšanu vienotajā 
tirgū vai piekļuvi pētniecības institūtiem un universitātēm, vai vienošanos ar līdzīgām vai 
saistītām nozarēm.

2. ATTĀLĀKIE REĢIONI UN PĀRĒJIE REĢIONI:
Ir jānošķir pasākumi, kas paredzēti salām kopumā un tie, kas attiecas uz attālākajiem 
reģioniem. 2002. gadā Seviļas Eiropadome1 uzaicināja Eiropas Komisiju ierosināt saskanīgu 
un globālu pieeju, lai risinātu īpašās attālāko reģionu problēmas (kas, starp citu, izvirzījās 
priekšplānā līdz ar Spānijas un Portugāles pievienošanos ES)2. Savas struktūrpolitikas 
pārskatīšanas kontekstā pēc paplašināšanās Komisija saglabāja trīs prioritārās darbības jomas. 
Tās bija konkurētspēja, pieejamība un citu ierobežojumu kompensēšana. Tādējādi ar Eiropas 
Parlamenta atbalstu jaunajā regulā ir paredzēts atbalsta apjoma pieaugums par labu šiem 
reģioniem. Šobrīd, kad ir pieņemts jaunais 299. panta 2. punkts, salām un attālākajiem 
reģioniem, no kuriem 6 ir salas, ir noteikta tiesiskā sistēma. Attiecībā uz salām, kas nav attāli 
reģioni, jāatzīmē, ka Amsterdamā pieņemtās normas nekad nav tikušas piemērotas. Protestu 
rezultātā Nicas Līgumā vēlreiz tika apstiprināta vajadzība pēc īpašiem pasākumiem salu 
reģionu atbalstam „pieejamo budžeta līdzekļu ietvaros”.
Par spīti centieniem, kas izdarīti ar reģionālās politikas palīdzību, salu reģionu relatīvā 
pozīcija reģionālo IKP klasifikācijā pēdējos divdesmit gados praktiski nav mainījusies. 
Dalībvalstis ir vispārēji atzinušas šo teritoriju īpašo raksturu, un tas ir atspoguļots 
politiskajos/administratīvajos statusos, kas šīm teritorijām piešķirti. Tādējādi 15 salu 
reģioniem ir īpašs statuss.
Pirmajā gadījumā daži salu reģioni spēja panākt īpašus nosacījumus attiecībā uz to valstu 
pievienošanos ES, ņemot vērā šo reģionu īpašo situāciju metropoļu konstitūcijas ietvaros. 
Runa ir par vairākām Francijas, Dānijas, Nīderlandes, Spānijas, Portugāles, Somijas vai Britu 
salām. Citas, kurām nebija vajadzīgie juridiskie instrumenti, nespēja ietekmēt sarunu gaitu. 
Rezultātā izveidojās plaša mēroga neviendabīgums, kas dažos gadījumos radīja pilnīgi 
atšķirīgas situācijas vienas dalībvalsts ietvaros.
Attiecībā uz pamatnostādnēm par valsts reģionālo atbalstu 2007.–2013. gadam ir jāiekļauj 
vairākas atsauces uz salām, jo īpaši normās, kas paredzētas mazām salām (mazāk par 
5000 hektāriem). Tomēr elastīguma trūkums darbības atbalsta jomā, jo īpaši tāda darbības 
atbalsta, kas paredzēts pārlieku augsto transporta izmaksu kompensēšanai, ir nožēlojams, 
sevišķi reti apdzīvotu apgabalu gadījumā.

  
1 2002. gada 21.–22. jūnijā.
2 Salu un sevišķi nomaļo reģionu īpašu iespēju programma (POSEI),
POSEIDON (1989. gads), POSEICAN (1991. gads).
Māstrihtas Līguma Deklarācija par attālākajiem reģioniem,
Amsterdamas Līguma 299. panta 2. punkts.
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3. CITAS ES POLITIKAS:
A. Transports un enerģētika: 1990 gados īstenotā gaisa un jūras transporta liberalizācija ir 
būtisks notikums salām. Attiecīgajos tiesību aktos ir īpaši atrunātas salu īpatnības, jo īpaši 
attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu saistībām, un nepieciešamības gadījumā, nodrošinot 
konkursa izsludināšanas procedūru ES līmenī. Salu organizācijas nedaudz kritizē atvērta 
konkursa izsludināšanu par to, ka tas ir pārāk atvērts un neļauj īstenot vietējo nozaru 
protekcionismu1. Nopietnāka kritika ir saistīta ar to, ka noteiktais 5 gadu termiņš sabiedrisko 
pakalpojumu līgumiem ir pārāk īss, lai uzņēmumi spētu atgūt savus ieguldījumus (bet tas pats 
ir attiecināms citos gadījumos). Sakarā ar sezonālām iedzīvotāju skaita izmaiņām, kas ir 
augšupejošas daudzos salu reģionos, ir vajadzīgi ievērojami ar transportu saistītās 
infrastruktūras uzlabojumi. Tas ir atzīts Komisijas Zaļajā grāmatā par jūrniecības politiku un 
bija galvenais apsvērums, ierosinot ieguldīt līdzekļus, piemēram, Palermo lidostā.
Energoresursu izmaksu svārstības tiešā veidā ietekmē salas. Tas attiecas ne tikai uz transporta 
izmaksām, kas var samazināt to tūristu skaitu, kuri vēlas ierasties salā attiecīgajā laikā, bet arī 
uz to MVU ražošanas izmaksām, kas cenšas konkurēt ar līdzīgiem kontinenta uzņēmumiem. 
Lai gan arī kontinenta uzņēmumus var ietekmēt tās pašas svārstības, vispārējais negatīvais 
efekts būs mazāks. To pierāda fakts, ka kopumā kontinenta spēkstacijas darbojas gandrīz ar 
pilnu jaudu visu gadu, bet salu iekārtas ar pilnu jaudu var darboties tikai tūrisma sezonā. 
Tomēr šos neapšaubāmos trūkumus dažkārt var kompensēt dabiskās priekšrocības. Tādējādi 
pēdējos gados energoresursi, kas atrodas salu tuvumā, piemēram, Ziemeļjūras nafta, ir bijuši 
ievērojams atvieglojums Orkneju un Šetlandes salām.
Iespēja izmantot salu dabiskās priekšrocības atjaunojamas enerģijas ražošanā arī ir saistīta ar 
šo salu salīdzinošu pakļautību vēja iedarbībai, jūras viļņiem, saules iedarbībai un salīdzinoši 
vieglo un lēto saražoto energoresursu piegādāšanu kontinentam. Novērtējot šāda veida iekārtu 
attīstīšanas priekšrocības, jāņem vērā jebkādu iekārtu vides ietekme uz tā apgabala dabisko 
ainavu, kas paredzēts šo iekārtu uzstādīšanai, un blakus ietekme uz tūrisma nozari.

B. Tūrisms un kultūra: Tūrisms ir pamatnodarbošanās vairumā Eiropas salu. Lai gan 
tūrismam ir gan tieša, gan netieša ietekme uz vietējo ekonomiku (būvniecības nozari, 
infrastruktūras programmām, kā arī tūrisma centriem, viesnīcām, restorāniem u.c.), tam ir arī 
tieša un netieša negatīva ietekme uz vides dabas resursiem2 vai pakalpojumiem3. Pēdējās 
tendences tūrisma nozarē liecina par tūristu tieksmi vienā apvidū palikt īsāku laiku. Rezultātā 
transporta izmaksas kļūst par pamatfaktoru, izvēloties ceļojuma mērķi. Tādējādi transporta 
izmaksu samazināšana ir galvenais elements ieviešot noteikumus, lai saglabātu galamērķa 
salu konkurētspēju. Viena no galvenajām īpatnībām, kas piesaista tūristus Eiropas salām, ir to 
kultūras dažādība. Tas ir attēlots ne tikai vēsturiskajos pieminekļos un unikālajos arhitektūras 
šedevros, ko salas var piedāvāt viesiem, bet tas parādās arī dzīvesveidā, kā arī domāšanas un 
komunikācijas veidā, kuru vietējie iedzīvotāji ir izkopuši, lai sadzīvotu ar īpašajām grūtībām 
un priekšrocībām, kuras raksturīgas viņu dzīvei uz salas. Protams, šie īpašie kultūras aspekti ir 
sastopami arī daudzos kontinenta reģionos, bet uz salām šīs atšķirības no kontinenta kultūras 
bieži ir izteiktākas, kas saistīts ar attālumu līdz kontinentam. Ir svarīgi aizsargāt šīs atšķirības 
pret dažkārt nomācošo sezonas iebraucēju ietekmi.
Līdz ar Eiropas iedzīvotāju vispārēju novecošanu, parādās otra tendence, kas palielina 
pakalpojumu izmaksas. Tā ir papildu dzīvesvietu skaita pieaugums. Lai gan bieži tas nāk par 

  
1 Šādu kritiku var izteikt jebkurš reģions neatkarīgi no tā īpašā rakstura.
2 Piemēram, saldūdeni. 
3 Slimnīcām, jo īpaši veciem cilvēkiem, elektrības ražošanu, telekomunikācijām, pieaugošu urbanizāciju, 

atkritumu apstrādi.
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labu vietējām kopienām, ņemot vērā, ka šo dzīvesvietu būvniecība un uzturēšana rada 
darbavietas, to īpašnieki bieži ir nestrādājoši pensionāri. Vecu cilvēku skaita pieaugums mazā 
kopienā palielina nodrošināmo veselības aprūpes pakalpojumu skaitu un kvalitāti. Salu 
gadījumā šīs papildu izmaksas nav viegli dalīt ar citām tuvējām kopienām.

C. Klimata pārmaiņas: Klimata pārmaiņas ir visas planētas galvenais drauds; tomēr, ņemot 
vērā salu relatīvo platību, ģeogrāfisko izvietojumu un bieži arī reljefu, tām visvairāk draud 
jūras līmeņa celšanās, cunami, plūdi, jūras ekosistēmas, kuģniecības, akvakultūras un kuģu 
tehnoloģiju projektu, piemēram, viļņu spēka un paisuma/bēguma mērinstrumentu zaudēšana. 
Ir sagaidāms, ka līdz 2020. gadam izzudīs puse Eiropas mitrzemes. Iepriekšējos desmit gados 
izdevumi piekrastes aizsardzībai ir pieauguši par 33%1. 2006. gadā Komisija ierosināja 
direktīvu par plūdu novērtēšanu un pārvaldīšanu2, par kuru Reģionālās attīstības komiteja 
sagatavoja atzinumu.

D. Iekšlietu drošības jautājumi un ārējās attiecības: Tā būtu vēstures ignorēšana –
izliekties, ka salām nav galvenā loma Eiropas ārējo robežu aizsardzībā. Salas ar savu 
izvietojumu sniedz neaizstājamus pakalpojumus savām metropolēm un Kopienai kopumā. 
Tādējādi tās uzrauga jūras un gaisa telpu tālu aiz Eiropas kontinenta robežām. Tas ir īpaši 
svarīgi attālāko teritoriju gadījumā, kas sniedz ES pieeju citiem kontinentiem un jūrām un 
iespēju izmantot galvenos potenciālos dabas resursus, piemēram, zivis, naftu vai atjaunojamu 
enerģiju. 
Salas ir ES ārējās robežas, un daudzām no tām ir ievērojama loma cīņā pret narkotiku un 
cilvēku nelegālu tirdzniecību, kā arī naudas atmazgāšanu. Jebkura neaizsargātāko reģionu 
ekonomikas pamatelementu, sociālās vai politiskās bāzes pavājināšanās nenovēršami būtu 
jūtama kontinentā.
E. Nelegālā imigrācija: Nelegālā imigrācija ir viena no galvenajām ES grūtībām, un, 
protams, pēdējā laika notikumi parāda, ka salas ir svarīgs elements cīņā pret šo problēmu. 
Lampedūza, Malta, Kanāriju salas un Kaboverdes salas cieš no nelegālās imigrācijas. Spānijas 
Kanāriju salas šogad jau ir uzņēmušas 10 000 imigrantu, kas ir divreiz vairāk nekā 
2005. gadā. Protams, ES risina šo problēmu ar kopīgu jūras patruļu palīdzību un jāatzīst, ka ir 
sasniegts ievērojams progress, attīstot integrētu ES robežu pārraudzības sistēmu, tostarp 
FRONTEX3, izveidi, un Kopienas noteikumu kodeksa izstrādi, kas reglamentē personu 
kustību pāri robežām. Somijas prezidentūra nesen ierosināja pieņemt ES robežu pārvaldības 
stratēģiju. 
Tomēr mazināt tiešas grūtības, kas saistītas ar šīs problēmas risināšanu, vienlaicīgi nodrošinot 
cilvēktiesību un cilvēka cieņas principu ievērošanu, ir smaga nasta attiecīgo salu 
ierobežotajiem resursiem. Nepārprotami sākotnējā posmā atbildīga ir attiecīgā dalībvalsts. 
Tomēr, kā tagad ir atzīts, noteiktām dalībvalstīm nav jāuzņemas pārlieku lieli pienākumi tikai 
dēļ to ģeogrāfiskā izvietojuma. Spānijas, Itālijas un Grieķijas problēma ir arī Eiropas 
problēma, kurai vajadzīgs risinājums Kopienas līmenī. Kā uzsvēra Komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks Franco Frattini, tās risināšanai vajadzīga „vienota rīcība”, un tam būs vajadzīgi 
ievērojami līdzekļi. Šajā sakarā es atzinīgi vērtēju Komisijas lēmumu izveidot pastāvīgi 

  
1 Zaļās grāmatas par jūrniecības politiku izdevumi ir pieauguši no EUR 2,5 miljardiem 1986. gadā līdz 
EUR 3,2 miljardiem 2006. gadā. 
2 COM(2006)0015.
3 Frontex (ES ārējo robežu aģentūra).
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finansētus fondus1, realizējot „vienotas rīcības” koncepciju.
4. DATU PIEEJAMĪBA UN TĀDU RĀDĪTĀJU IZMANTOŠANA, KAS NAV IKP:
IKP uz vienu iedzīvotāju un bezdarba rādītājs tiek uzskatīti par nepietiekamiem, lai novērtētu 
salu reģionu sociālekonomisko situāciju. Tas ir saistīts ar to, ka IKP ir sadalīts, pamatojoties 
uz NUTS kategorijām, kas rada nopietnas nobīdes. Tā pamatā nav viendabīgas teritorijas, un 
tas diskriminē mazākos reģionus. Turklāt tas tiek samazināts teritorijām, kurās notiek 
ievērojama migrācija, kā arī veikti valsts un privāto līdzekļu pārvedumi.
Salas ir ārkārtīgi atkarīgas no valsts sektora. Gandrīz pusē salu valsts sektors veido virs 25% 
darbavietu. Tā rezultātā būtisku pakalpojumu (veselības aprūpe, izglītība, transporta 
infrastruktūras pakalpojumi) izmaksas uz vienu iedzīvotāju ir ievērojami augstākas. Lai gan šī 
situācija efektīvi nodrošina darba samaksu un labklājību, tā kavē privātā sektora attīstību. 
Tomēr vismaz Komisija šīs nepilnības ir atzinusi savā Zaļajā grāmatā par jūrniecības 
politiku2, kurā minēts:
„Lai gan IKP parasti izmanto kā ekonomiskās atdeves rādītāju, šobrīd ir plaši atzīts, ka tā 
pieaugums pats par sevi neatspoguļo sociālo labklājību.” Un tālāk tekstā „Komisija uzskata, 
ka jāveic vispārējs pētījums, lai varētu izdarīt šādus aprēķinus3".
Līdz nesenam laikam to rādītāju neatbilstību, ko izmantoja, lai novērtētu salu ekonomiku, ir 
slēpis fakts, ka vairums šo salu saņēma maksimālu atbalstu kā 1. mērķa reģioni. Tomēr 
notiekošā ES paplašināšanās ar savu blakus ietekmi uz statistiku ir aktualizējusi vajadzību pēc 
mērķtiecīgākiem statistikas rādītājiem, lai novērtētu salu reģionu vajadzības. Eiropas 
Komisija ir apzinājusies šo problēmu jau labu laiku un 2003. gadā pasūtīja vairākus pētījumus 
par situāciju reģionos, kurus skar nelabvēlīgi dabas apstākļi. Diemžēl, kopš tā laika nav 
izdarīti nekādi centieni atjaunināt vai izmantot šo statistisko informāciju. Ņemot to vērā, 
referents viennozīmīgi iesaka ESPON darba programmas ietvaros pievērst īpašu uzmanību to 
reģionu un īpaši salu situācijai, kas cieš no dabiskajiem ierobežojumiem. Darbu varētu vērst 
šādos virzienos:

v Definēt tādus statistiskos rādītājus, kas būtu labāk piemēroti, lai sniegtu pietiekamu 
sapratni par attiecīgo reģionu patieso stāvokli, jo īpaši tādu nepārvaramu šķēršļu 
gadījumā kā kalni un arhipelāgi;

v Novērtēt atšķirības starp šiem reģioniem un pārējo Kopienu;

v Pārraudzīt Kopienas politiku ietekmi uz vietējo ekonomiku un sabiedrību.

5. PĀRVALDĪBA:
Daudziem jautājumiem, kas ietekmē ES reģionus, ir vajadzīga daudzu valsts pārvaldes posmu 
iesaistīšanās, sākot ar valsts līmeni un beidzot ar reģionālo un vietējo līmeni. Ņemot vērā salu 
izolētību un platības ziņā ierobežoto teritoriju, tām jāspēj reaģēt īpaši operatīvi un efektīvi. 
Šajā sakarā referents novērtē Eiropas Komisijas fakta atzinumu, ka nozaru pieeja, kas jau sen 
dominē Kopienas politiku īstenošanā, ir neapmierinoša un augstu vērtē starpnozaru pieeju, 
kuru Komisija pieņēma Zaļajā grāmatā par jūrniecības politiku.
Šajā sakarā es gribētu ierosināt izveidot parlamentāro darba grupu, kas būtu atbildīga par 

  
1 Eiropas Integrācijas fondu, Eiropas Atgriešanās fondu, Eiropas Bēgļu fondu, Eiropas Ārējo robežu pārvaldības 

fondu.
2 COM(2006)0275.
3 Vides un sociālekonomiskā statistika piekrastes formātā. Skatīt Komisijas piekrastes zonas politiku.



PE 382.326v01-00 10/10 PR\642250LV.doc

LV                          Ārējais tulkojums

salām. Šī darba grupa nodarbotos ar šādiem jautājumiem:

• pašreizējo politiku uzlabošanu, par cik tās tiek īstenotas salu reģionos;
• darbību saskaņošanu, lai iesniegtu tiesību aktu grozījumus, nodrošinot, ka salu 

īpatnības tiek ņemtas vērā.

6. VALSTS ATBALSTS:
Parasti valsts atbalsts ir nesaderīgs ar vienoto tirgu. Tomēr, kā iepriekš minēts, atsevišķi 
reģioni ar strukturālajām iezīmēm, kas kavē attīstību, var izmantot un viņiem ir jāizmanto 
palīdzība, lai ļautu tiem veiksmīgi konkurēt ar veiksmīgākajiem kontinenta uzņēmumiem. Ja 
nelabvēlīgi dabas apstākļi ir pastāvīgi (grūti pārvarams apvidus, attālums līdz kontinentam, 
papildu transporta izmaksas), arī finanšu palīdzībai, kas tiek nodrošināta struktūrfondu 
ietvaros, jābūt pastāvīgai, nevis īslaicīgai un tādai, kura pamazām samazinās attiecīgajā laika 
periodā. Patiesi, minētais piemērs ir nomaļāko reģionu gadījumā1. Īpašās grūtības, kas 
saistītas ar to, ka katra sala, salu grupa vai visas salas ir jāapskata kopīgi, ir jāapsver attiecībā 
uz katru lietu atsevišķi, pat vēl svarīgāk – attiecībā uz katru politiku atsevišķi. Šajā sakarā salu 
ekonomikas stimulēšanas nolūkā būtu vērtīgi izpētīt iespēju piešķirt valsts atbalstu transporta 
un enerģijas sektoram, ņemot vērā, ka nesenās energoresursu cenu svārstības negatīvi 
ietekmēja salu produkcijas konkurētspēju. Pamatnostādnēs 2007.–2013. gadam atzīta valsts 
atbalsta īpašā loma, palīdzot reģioniem pārvarēt pastāvīgo trūkumu radītos ierobežojumus, ar 
nosacījumu, ka tas nekropļo konkurenci. Šajā sakarā tiek uzsvērta salu nostāja un to atbilstība 
nosacījumiem tiek stiprināta. Tomēr valsts atbalsts liela mēroga infrastruktūras projektiem 
joprojām ir nepiemērots par spīti Parlamenta izteiktajai vēlmei sasniegt pretēju rezultātu. Salu 
kontekstā ir pašsaprotama vajadzība ļaut šādai palīdzībai uzlabot transporta sistēmu un 
savienojamību.

7. PĀRROBEŽU SADARBĪBA:
Kā minēts Reģionālās attīstības komitejas pēdējā ziņojumā par eiroreģioniem, lielākā daļa 
Eiropas salu ieņem galveno lomu ES ārējās attiecībās, kas saistīts ar šo salu ģeogrāfisko 
izvietojumu. Šoreiz tas nāk salām par labu, ļaujot tām pilnībā piedalīties pārrobežu projektos 
gan ES ietvaros, gan ārpus tās. Referents uzskata, ka eiroreģioniem ir svarīga loma gan 
vietējos paraugprakšu apmaiņas projektos, gan pārrobežu sadarbībā un tie ir īpaši noderīgi 
salu kontekstā. 

  
1 Skatīt pamatnostādņu 30. pantu.
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