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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wysp oraz ograniczeń naturalnych i gospodarczych w kontekście polityki 
regionalnej
(2006/2106 (INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych w latach 2007-2013,

– uwzględniając decyzję Rady z dnia 6 października 2006 w sprawie strategicznych 
wytycznych Wspólnoty dla spójności1,

– uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej z Sewilli w dniach 21-22 czerwca 2002 r.,

– uwzględniając rezolucję z dnia 2 września 2003 r. w sprawie regionów z trudnościami 
strukturalnymi (wysp, regionów górskich, regionów o małej gęstości zaludnienia) w 
kontekście polityki spójności oraz ich perspektyw instytucjonalnych2,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie problemów 
regionów wyspiarskich w Unii Europejskiej w kontekście rozszerzenia3,

– uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie korekty 
wytycznych w sprawie regionalnej pomocy publicznej4,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego (A6-0000/2006),

A. mając na uwadze, że Parlament Europejski często zwracał uwagę na trudną sytuację wysp, 
których problemy się kumulują, a także podkreślał konieczność udzielenia im pomocy w 
celu przezwyciężenia tych trudności i zmniejszenia dysproporcji regionalnych,

B. mając na uwadze, że w świetle art. 158 traktatu WE oraz Deklaracji w sprawie regionów 
wyspiarskich dołączonej do traktatu amsterdamskiego całość właściwego prawa
wspólnotowego powinna uwzględniać trudności i ograniczenia regionów peryferyjnych i 
wyspiarskich,

C. mając na uwadze, że spójność jest jednym z głównych celów Unii Europejskiej, 
przyczyniającym się do zapewnienia jej harmonijnego rozwoju poprzez zmniejszanie 
dysproporcji pomiędzy regionami i usuwanie przeszkód w rozwoju, w tym związanych z 
niekorzystnymi warunkami przyrodniczymi i geograficznymi,

D. mając na uwadze, że zasada spójności terytorialnej została także włączona do nowych 
rozporządzeń w sprawie funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 i stanowi integralną 

  
1 Dz.U. L 291 z 21.10.2006, str 11.
2 Dz.U. C 76 E z 25.3.2004, str. 39.
3 COTER-002 
4 Dz.U. C 31 z 7.2.2006, str. 25.
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część polityki spójności, którą należy utrzymać również w przyszłości,

1. w kontekście programu prac Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Planowania 
Przestrzennego (ESPON) wzywa Komisję do przywiązywania szczególnej wagi do 
sytuacji regionów znajdujących się w niekorzystnych warunkach naturalnych, a w 
szczególności wysp; 

2. również w kontekście powyższego programu prac wzywa Komisję do uaktualnienia 
danych statystycznych uzyskanych podczas badań prowadzonych w 2003 r.; jest zdania, 
że dalsze prace powinny koncentrować się na określeniu wskaźników statystycznych, 
które w sposób bardziej adekwatny pomagałyby we właściwym zrozumieniu 
przedmiotowych regionów, a zwłaszcza regionów, których problemy się kumulują, takich 
jak pasma górskie i archipelagi; podkreśla, że wskaźniki te powinny także umożliwić 
lepszą ocenę różnic pomiędzy tymi regionami a pozostałym obszarem Unii;

3. popiera międzysektorowe podejście do wdrażania polityk wspólnotowych zawarte w 
zielonej księdze Komisji w sprawie polityki morskiej i nalega, aby podejście to zostało 
rozszerzone na inne polityki, tak aby uwzględniały one specyficzne uwarunkowania 
regionów wyspiarskich;

4. zwraca się do Komisji o ustanowienie komitetu ds. przekrojowej oceny polityk, tak aby na 
etapie opracowywania polityk i przy realizacji środków ich wdrażania zagwarantować 
systematyczne uwzględnianie potrzeb regionów znajdujących się trwale w niekorzystnych 
warunkach;

5. wzywa Komisję, aby w latach 2007-2013 przeanalizowała możliwość zezwolenia na 
przyznanie trwałej pomocy publicznej regionom wyspiarskim, w których koszty paliwa i
energii mają wyraźnie niekorzystny wpływ na konkurencyjność zamieszkujących je 
społeczności; jest zdania, że wobec braku pomocy publicznej system kompensacyjny 
ustanowiony na rzecz regionów ultraperyferyjnych musi zostać rozszerzony na wszystkie 
regiony wyspiarskie niebędące krajami wyspiarskimi ani wyspami śródlądowymi;

6. zachęca społeczności wyspiarskie do wykorzystywania euroregionów lub podobnych 
struktur do zarządzania współpracą międzyregionalną i wymiany dobrych praktyk, jak 
również opracowywania projektów transgranicznych;

7. zwraca się do Komisji o przeprowadzenie przeglądu polityki nieprzyznawania pomocy 
publicznej na projekty infrastrukturalne w świetle istniejących w regionach wyspiarskich
potrzeb udoskonalenia połączeń transportowych w celu korzystania z dostępu do 
jednolitego rynku na takich samych warunkach jak regiony położone na kontynencie;

8. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji.
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UZASADNIENIE

1. WSTĘP:
W miarę jak obszar Unii zwiększa się, a jej granice zewnętrzne rozciągają się od Morza 
Barentsa po Morze Śródziemne, od Oceanu Indyjskiego po Atlantyk, znaczenie wysp we 
wszystkich głównych politykach wspólnotowych staje się oczywiste. Jednak mimo 
pierwszoplanowego znaczenia wysp w kwestii spójności terytorialnej, stosunków 
zewnętrznych, współpracy transgranicznej, turystyki i kultury, jak dotąd Unia poczyniła 
niewielkie wysiłki, aby dostosować polityki w sposób uwzględniający szczególne trudności, 
jakich doświadcza wiele wysp, o ile nie wszystkie, chcąc z powodzeniem konkurować z 
regionami położonymi na kontynencie.
Trudności te można podzielić na dwie główne kategorie. Po pierwsze, są to czynniki, które 
odróżniają wyspy od siebie:
I tak, pięć regionów wyspiarskich1 ma liczbę ludności przekraczającą 500.000 (Sycylia, 
Sardynia, Wyspy Kanaryjskie, Baleary i Réunion), co stanowi łącznie 75% ludności  wysp 
europejskich2, siedem z pozostałych wysp zalicza się do poziomu NUTS 3, a sześć ma 
populacje poniżej 100.000. Względna wielkość i położenie geograficzne jednoznacznie 
wpływają zarówno na rzeczywiste możliwości rozwoju gospodarczego, jak i na rodzaje 
produktów możliwych do wytwarzania oraz działalności, jaką można prowadzić w tych 
regionach. Również rozkład wiekowy społeczności lokalnej ma bezpośredni wpływ na 
obciążenia społeczne i wielkość bezrobocia. Na przykład na wyspie Réunion liczba ludności 
rośnie, a osoby poniżej 15 roku życia stanowią 35% mieszkańców. W regionie Północnych 
Wysp Egejskich 25% ludności to osoby w wieku powyżej 60 lat. Jednak, chociaż na 
niektórych wyspach populacja się zwiększa, inne, jak Hebrydy, doświadczają wysokiego 
poziomu migracji. Różnice klimatyczne związane z położeniem geograficznym warunkują w 
znacznym stopniu odmienne produkty pochodzące z rolnictwa.
Jak więc wyspy o tak zróżnicowanych cechach można traktować jako odrębną kategorię 
regionów wymagającą szczególnego traktowania? Odpowiedź na to pytanie stanowi druga 
grupa czynników, wspólnych dla większości, jeśli nie wszystkich wysp:
Niektóre z tych czynników to:
Ø wyższe ceny spowodowane jednoczesnym występowaniem zmonopolizowanych

rynków i dodatkowych kosztów transportu,
Ø niskie wynagrodzenia związane z popytem przewyższającym możliwości,
Ø trudności z dostępem do jednolitego rynku,
Ø niedostatek surowców (często przywożonych),
Ø zwiększone koszty energii,
Ø często trudne warunki topograficzne (góry),
Ø braki w infrastrukturze,
Ø migracja i imigracja,
Ø ograniczone możliwości działalności zarobkowej (często jest to tylko rolnictwo, 

rybołówstwo i turystyka),
Ø narażenie na zagrożenia dla środowiska naturalnego mogące wpływać na turystykę

(tsunami, cyklony, trzęsienia ziemi, wycieki ropy naftowej, konflikty regionalne).

Kryzysy gospodarcze z reguły dotkliwiej dotykają gospodarki wyspiarskie niż regiony 
  

1 wyłączając kraje wyspiarskie
2 Źródło: Eurisles 
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położone na kontynencie. Dzieje się tak dlatego, że gospodarki wyspiarskie charakteryzują się 
uzależnieniem od ograniczonej działalności gospodarczej, co z kolei wiąże się z 
ograniczonym charakterem zasobów. Wskutek tego ich możliwości konstruktywnego 
reagowania na zmiany ekonomiczne są również znacznie ograniczone, a obierane rozwiązania 
kryzysowych sytuacji często mają skutki równie katastrofalne. Podczas gdy na kontynencie 
spadek zatrudnienia w danym sektorze działalności może być z łatwością równoważony 
rynkiem pracy w sąsiadującym regionie, natomiast na wyspie każdy poważny kryzys w 
dominującym sektorze gospodarki oznacza wzrost bezrobocia i emigrację. 
Z kolei na wielu wyspach, nawet tych z wysokim poziomem bezrobocia, często istnieje 
zapotrzebowanie na usługi, którego lokalna siła robocza nie jest w stanie zaspokoić. Lekarze, 
pielęgniarki czy inżynierowie chcący pracować w tych regionach muszą kompensować 
niedogodności wyspiarskiego życia (takie jak niższe wynagrodzenie, gorszej jakości usługi 
zdrowotne i edukacyjne) niewymiernymi korzyściami, jak np. klimat, środowisko naturalne 
czy styl życia. Rozważając zalety i wady inwestowania na wyspach, przedsiębiorstwa z 
kontynentu mogą być niechętne takim działaniom, pomimo niższych kosztów pracy czy 
zakupu terenu, jeśli wezmą pod uwagę dodatkowo ponoszone koszty dostępu do jednolitego 
rynku, do ośrodków badawczych, szkół wyższych, czy też koszty kontaktów z podobnymi lub 
pokrewnymi branżami przemysłu.

2. REGIONY PERYFERYJNE I POZOSTAŁE REGIONY:
Należy dokonać rozróżnienia pomiędzy środkami przyjmowanymi w stosunku do wysp 
ogółem a środkami przeznaczonymi dla regionów peryferyjnych. W 2002 r. Rada Europejska 
w Sewilli1 zwróciła się do Komisji o zaproponowanie spójnego i ogólnego podejścia do 
szczególnych problemów regionów peryferyjnych (które wysunęły się na pierwszy plan 
akurat po przystąpieniu Hiszpanii i Portugalii)2. W kontekście przeglądu polityki strukturalnej 
po rozszerzeniu Komisja utrzymała trzy priorytetowe obszary wymagające działania. Była to 
konkurencyjność, dostępność i kompensacja za inne ograniczenia. Tak więc przy wsparciu
Parlamentu Europejskiego nowe przepisy ustanawiają wzrost poziomów interwencji na 
korzyść przedmiotowych regionów. Wraz z przyjęciem nowego art. 299 ust. 2 istnieją obecnie 
odrębne ramy prawne dla wysp i regionów peryferyjnych, z których sześć to wyspy. W 
przypadku wysp niezaliczanych do regionów peryferyjnych należy zauważyć, że 
postanowienia przyjęte w Amsterdamie nigdy nie były stosowane. Na skutek protestów, w 
traktacie nicejskim ponownie potwierdzono potrzebę szczególnych środków na rzecz 
regionów wyspiarskich „w granicach dostępnych środków budżetowych.”
Pomimo wysiłków realizowanych w ramach polityki regionalnej względne miejsce regionów 
wyspiarskich w klasyfikacji na podstawie regionalnego PKB prawie nie uległo zmianie w 
ostatnich dwudziestu latach. Państwa członkowskie z reguły uznają szczególny charakter tych 
obszarów, co znajduje odzwierciedlenie w przyznawanym im statusie
politycznym/administracyjnym. 15 regionów wyspiarskich ma specjalny status.
Po pierwsze, niektóre regiony wyspiarskie ze względu na swoją szczególną sytuację
konstytucyjną w krajach, których są częścią, mogły negocjować dla siebie szczególne 
warunki przed przystąpieniem ich krajów do Unii. Było tak w przypadku szeregu wysp 

  
1 21-22 czerwca 2002 r.
2 Program specjalny ze względu na oddalenie i wyspiarski charakter (POSEI)

POSEIDON (1989) POSEICAN (1991)
Deklaracja dołączona do traktatu z Maastricht w sprawie regionów peryferyjnych
Art. 299 ust. 2 traktatu amsterdamskiego.
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francuskich, duńskich, holenderskich, hiszpańskich, portugalskich, fińskich i brytyjskich. Inne 
regiony, które nie posiadały potrzebnych instrumentów prawnych, nie mogły wpłynąć na 
negocjacje. Skutkiem tego jest duży stopień zróżnicowania, a w niektórych przypadkach
nawet całkowicie odmienne sytuacje wysp w obrębie jednego państwa członkowskiego.
W odniesieniu do Wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007-2013, 
należy z zadowoleniem przyjąć istnienie szeregu odniesień do wysp, a zwłaszcza 
postanowienia w stosunku do małych wysp (poniżej 5000 mieszkańców). Jednak brak 
elastyczności w dziedzinie pomocy operacyjnej, szczególnie tej mającej zrekompensować 
nadmierne koszty związane z transportem, należy przyjąć z ubolewaniem, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę fakt, że jest ona dopuszczona w odniesieniu do obszarów o małej gęstości 
zaludnienia.

3. INNE POLITYKI UE:
A. Transport i energia: Liberalizacja transportu lotniczego i morskiego przeprowadzona w 
latach 90. jest dla wysp istotną kwestią. Odnośne prawodawstwo w szczególny sposób uznaje 
szczególny charakter wysp, zwłaszcza jeśli chodzi o obowiązek świadczenia usług 
publicznych oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, ustanawia procedury przetargowe na 
szczeblu UE. Przetargi otwarte są w pewnym stopniu krytykowane przez organizacje 
wyspiarskie właśnie za zbytnią otwartość i brak określonego marginesu protekcjonizmu na 
rzecz przemysłu lokalnego.1 Poważniejsza krytyka odnosi się do pięcioletniego limitu 
nałożonego na zamówienia na usługi publiczne. Uważa się, że okres ten jest za krótki, aby 
przedsiębiorstwa mogły osiągnąć zwrot z inwestycji (jednak te same przepisy obowiązują 
również w innych przypadkach). Sezonowe wahania liczby ludności, które mają tendencję 
wzrostową w wielu regionach wyspiarskich, wymagają szeroko zakrojonego udoskonalenia 
infrastruktury okołotransportowej. Fakt ten został uznany w zielonej księdze Komisji w 
sprawie polityki morskiej, był również podstawowym kryterium proponowanej inwestycji np. 
w port lotniczy w Palermo.
Zmienność kosztów energii bezpośrednio wpływa na regiony wyspiarskie. Dotyczy to nie 
tylko kosztów transportu, które mogą ograniczać liczbę turystów odwiedzających wyspy w 
danym roku, lecz także kosztów produkcji ponoszonych przez MŚP, które chcą konkurować z 
podobnymi przedsiębiorstwami na kontynencie. Chociaż te ostatnie również mogą odczuwać 
wpływ zmiennych kosztów, ogólne negatywne skutki tego zjawiska będą w stosunku do nich 
mniejsze. Wskazuje na to fakt, że elektrownie na kontynencie zwykle pracują z prawie pełną 
mocą przez 12 miesięcy w roku, podczas gdy podobne instalacje na wyspach mogą pracować 
z pełną zdolnością produkcyjną jedynie w sezonie turystycznym. Jednak te oczywiste 
ograniczenia mogą być czasem równoważone przez zalety właściwe danemu regionowi. Na 
przykład w przypadku Orkadów i Szetlandów znaczącą zaletą w ostatnich latach jest bliskość 
źródła energii, jakim są złoża ropy naftowej na Morzu Północnym.
Możliwość korzystania z naturalnej przewagi wysp w dzisiejszej epoce energii ze źródeł 
odnawialnych jest związana z rejestrowaną na tych obszarach względnie dużą siłą wiatru, fal 
morskich, nasłonecznieniem, a także ze względną łatwością i niskimi kosztami przesyłu 
wytworzonej energii na ląd. Oceniając zalety zakładania instalacji tego typu, należy 
uwzględnić ich wpływ na naturalne walory przyrody na terenie planowanej inwestycji oraz 
związane z tym oddziaływanie na przemysł turystyczny.
B. Turystyka i kultura: Turystyka jest dominującą gałęzią gospodarki na obszarze 

  
1 Krytyka ta może dotyczyć każdego regionu, bez względu na jego szczególną charakterystykę.
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większości wysp europejskich. Chociaż turystyka ma zarówno bezpośredni i pośredni wpływ 
na gospodarkę lokalną (przemysł budowlany, programy infrastrukturalne, kurorty turystyczne, 
hotele, restauracje itp.), wywiera także bezpośredni i pośredni negatywny wpływ na naturalne 
zasoby środowiska1, jak też na usługi.2 Ostatnia tendencja w turystyce to krótsze pobyty na 
danym obszarze. Wskutek tego koszty transportu stają się głównym argumentem 
decydującym o wyborze przez turystów miejsca przeznaczenia. Dlatego ograniczenie tych 
kosztów jest podstawowym elementem umożliwiającym wyspom utrzymanie 
konkurencyjności. Jedną z ważniejszych zalet przyciągających turystów na wyspy europejskie 
jest ich różnorodność kulturowa. Składają się na nią nie tylko dostępne dla turystów zabytki 
historyczne i unikalne dzieła architektury, ale też styl życia i mentalność czy sposób 
komunikowania się, który mieszkańcy tych wyspiarskich regionów wykształcili w 
odpowiedzi na złożone warunki, zarówno te korzystne, jak i niekorzystne, w jakich żyją. 
Oczywiście te szczególne kulturowe aspekty istnieją także w wielu innych regionach, jednak 
na wyspach są one niekiedy bardziej zarysowane w porównaniu do kontynentu, właśnie ze 
względu na odległość dzielącą je od stałego lądu. Ważne jest, aby chronić te różnice przed 
niejednokrotnie znacznym wpływem sezonowych turystów.
Biorąc pod uwagę starzenie się populacji europejskiej, zarysowuje się druga tendencja, która 
zwiększa koszt usług. Jest to rosnąca liczba letnich domów. Chociaż ich powstawanie często 
przynosi korzyści lokalnym społecznościom – ponieważ prace budowlane i późniejsze 
utrzymanie tych obiektów generują miejsca pracy – ich właścicielami są często emeryci. 
Wzrost liczby osób starszych w małej społeczności oznacza wzrost liczby i jakości usług 
zdrowotnych, jakie muszą być dostępne. Wyspy nie mogą łatwo dzielić takich dodatkowych 
kosztów z sąsiadującymi regionami.
C. Zmiany klimatu: Zmiany klimatu są poważnym zagrożeniem dla całej planety; jednak ze 
względu na powierzchnię, położenie geograficzne i często ukształtowanie terenu, wyspy są w 
pierwszym rzędzie zagrożone podnoszeniem poziomu morza, tsunami, zanikaniem 
ekosystemów morskich, powodziami, negatywnym oddziaływaniem żeglugi, akwakultury i 
przedsięwzięć inżynierii morskiej, takich jak systemy chroniące przed nadmierną falą i 
pływami morskimi. Przewiduje się, że połowa obszarów podmokłych Europy zaniknie do 
roku 2020. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wydatki na ochronę terenów przybrzeżnych 
wzrosły o 33%.3 W 2006 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie 
oceny zagrożenia powodziowego i zarządzania nim4, na temat której Komisja Rozwoju
Regionalnego wydała opinię.
D. Bezpieczeństwo wewnętrzne i stosunki zewnętrzne: Twierdzenie, że wyspy nie 
odgrywają głównej roli w ochronie zewnętrznych granic Europy byłoby ignorowaniem 
historii. Z racji swojego położenia geograficznego wyspy mają do zaoferowania niezbędne 
usługi krajom, którym podlegają, a także Unii jako całości. Prowadzą one monitoring 
przestrzeni morskiej i powietrznej wykraczający daleko poza obszar możliwy do kontroli z 
kontynentu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku terytoriów peryferyjnych, które niejako 
otwierają Unię na inne kontynenty i morza i dają jej możliwość korzystania z ważnych 
potencjalnych zasobów naturalnych, jak zasoby rybne, ropa naftowa czy odnawialne źródła 

  
1 Np. wodę pitną.
2 Szpitale, w szczególności ze specjalizacją geriatryczną, wytwarzanie elektryczności, łączność, zwiększona 

urbanizacja, wywóz śmieci.
3 Zielona księga w sprawie polityki morskiej: wydatki wzrosły z poziomu 2,5 mld euro w 1986 r. do 3,2 mld w 
2006 r. 
4 COM(2006)0015.
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energii. 
Jako zewnętrzne krańce Unii, wiele wysp pełni ważną rolę w zwalczaniu nielegalnego handlu 
narkotykami, ludźmi czy prania pieniędzy. Każde osłabienie podstawowej tkanki 
ekonomicznej, społecznej czy politycznej tych najbardziej narażonych regionów byłoby z 
pewnością odczuwalne przez kontynent.
E. Nielegalna imigracja: Nielegalna imigracja jest jedną z głównych trudności, z jakimi 
zmaga się Unia i, co oczywiste, jak można było ostatnio zauważyć, wyspy znajdują się w 
pierwszej linii obrony przed tym zjawiskiem. Lampedusa, Malta, Wyspy Kanaryjskie, Wyspy 
Zielonego Przylądka w równym stopniu są dotknięte trudnym problemem nielegalnej 
imigracji. Hiszpańskie Wyspy Kanaryjskie tylko w tym roku przyjęły 10.000 migrantów, a 
jest to liczba dwa razy większa w porównaniu z danymi za 2005 r. Oczywiście Unia reaguje 
na ten problem wysyłając wspólne patrole morskie; należy także stwierdzić, że osiągnięto 
znaczny postęp w rozwoju zintegrowanego systemu zarządzania granicami UE, w tym 
poprzez ustanowienie agencji FRONTEX1 oraz wspólnotowego kodeksu zasad regulujących 
przepływ osób przez granice. Prezydencja fińska niedawno zaproponowała przyjęcie unijnej 
strategii zarządzania granicami. 
Jednak łagodzenie bezpośredniego obciążenia tym problemem przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu należnego poszanowania praw człowieka i godności ludzkiej jest wielkim 
zobowiązaniem odnośnych wysp, biorąc pod uwagę ograniczone środki, jakimi dysponują. 
Chociaż na wstępnym etapie odpowiedzialność ta należy do państw członkowskich, jednak 
obecnie uznaje się, że poszczególne państwa członkowskie nie powinny być obciążone 
nadmiernymi zobowiązaniami tylko dlatego, że wynikają one z ich szczególnego położenia 
geograficznego. Problem Hiszpanii, Włoch czy Grecji jest tak samo problemem całej Europy, 
wymagającym odpowiedzi na szczeblu wspólnotowym. Wymaga on, jak podkreślił 
wiceprzewodniczący Komisji Franco Frattini, „solidarności w działaniu”, co z kolei wiąże się 
ze znacznymi nakładami. W tym kontekście sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje 
decyzję Komisji o ustanowieniu czterech odpowiednio dotowanych funduszy2, nadających 
realny kształt koncepcji „solidarności w działaniu”.

4. DOSTĘPNOŚĆ DANYCH I WYKORZYSTANIE WSKAŹNIKÓW INNYCH NIŻ PKB:
PKB per capita i stopa bezrobocia są uważane za niewystarczające wskaźniki służące do 
pomiaru sytuacji społeczno-ekonomicznej w regionach wyspiarskich, ponieważ PKB jest 
analizowany w podziale na kategorie NUTS, co prowadzi do znacznych zniekształceń. 
Analiza z użyciem PKB nie opiera się na jednorodnych terytoriach i nierówno traktuje 
najmniejsze regiony. Niesprawiedliwie są także traktowane terytoria, na których ma miejsce 
znaczna migracja lub którym przekazywane są środki publiczne i prywatne. 
Wyspy są w znacznym stopniu zależne od sektora publicznego. W przypadku ponad połowy 
wysp sektor publiczny generuje powyżej 25% miejsc pracy. W konsekwencji koszt per capita 
niezbędnych usług (usługi zdrowotne, edukacyjne, w zakresie infrastruktury transportowej) 
znacznie wzrasta. Mimo że dzięki tej sytuacji wynagrodzenia i bogactwo są równo 
dystrybuowane, hamuje ona rozwój sektora prywatnego.
Ograniczenia stosowania wskaźnika, jakim jest PKB, zostały jednak zauważone przez 
Komisję w zielonej księdze w sprawie polityki morskiej3, w której zawarto stwierdzenie:

  
1 Frontex (europejska agencja ds. granic zewnętrznych).
2 Europejski Fundusz Integracji, Europejski Fundusz Powrotu Emigrantów, Europejski Fundusz na rzecz 

Uchodźców, Europejski Fundusz Granic Zewnętrznych.
3 COM(2006)0275.
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„Mimo że PKB jest tradycyjnie wykorzystywany jako wskaźnik nakładów gospodarczych,
istnieje obecnie szeroka zgoda co do tego, iż sam wzrost PKB nie odzwierciedla społecznego 
dobrobytu.” A także: „Komisja jest zdania, że powinno się zainicjować wszechstronne 
badanie, aby udostępnić takie szacunki1”.
Jeszcze do niedawna niedokładność wskaźników używanych do oceny wyspiarskich 
gospodarek maskował fakt, że duża ich większość otrzymywała maksymalną kwotę pomocy 
jako regiony Celu 1. Jednak trwający proces rozszerzenia z towarzyszącym efektem 
statystycznym uwidocznił konieczność korzystania z bardziej dostosowanych wskaźników 
statystycznych oceniających potrzeby regionów wyspiarskich. Komisja Europejska od 
pewnego czasu jest świadoma tego problemu, a w roku 2003 zleciła przeprowadzenie szeregu 
badań dotyczących sytuacji regionów znajdujących się w niekorzystnych warunkach
naturalnych. Niestety, od tego czasu nie podjęto dalszych wysiłków w celu uaktualnienia czy 
też wykorzystania dostępnych informacji statystycznych. Mając to na uwadze, sprawozdawca 
zdecydowanie zaleca szczególne uwzględnienie w programie prac ESPON sytuacji regionów 
dotkniętych naturalnymi ograniczeniami, w szczególności wysp. Prace te mogłyby skupiać się 
wokół następujących kwestii:

v definicja wskaźników statystycznych, które w sposób bardziej adekwatny pomagałyby 
we właściwym zrozumieniu przedmiotowych regionów, a zwłaszcza regionów, 
których problemy się kumulują, takich jak pasma górskie i archipelagi;

v ocena różnic pomiędzy tymi regionami a pozostałym obszarem Wspólnoty;

v monitorowanie oddziaływania polityk wspólnotowych na lokalne gospodarki i 
społeczności.

5. ZARZĄDZANIE:
Wiele kwestii wspólnych dla wszystkich regionów UE wymaga odpowiedzi na wielu 
szczeblach zarządzania, począwszy od władzy krajowej poprzez regionalną aż do lokalnej. Z 
powodu izolacji wysp i ograniczonych rozmiarów ich zdolność odpowiedzi na powstające 
wyzwania musi być szczególnie szybka i skuteczna. W związku z tym sprawozdawca docenia 
uznanie przez Komisję Europejską faktu, że dominujące przez długi czas we wdrażaniu 
polityk wspólnotowych podejście sektorowe nie jest satysfakcjonujące i z zadowoleniem 
przyjmuje podejście międzysektorowe zawarte w zielonej księdze Komisji w sprawie polityki 
morskiej.
W tym kontekście proponuję ustanowienie międzywydziałowej grupy parlamentarnej 
odpowiedzialnej za wyspy. Grupa ta zajmowałaby się między innymi następującymi 
kwestiami:

• ulepszenie istniejących polityk wdrażanych w regionach wyspiarskich;
• koordynacja działań w celu zgłaszania poprawek legislacyjnych, gwarantujących

uwzględnienie szczególnych cech wysp.

6. POMOC PUBLICZNA:
Zgodnie z ogólną zasadą pomoc publiczna jest niezgodna z jednolitym rynkiem. Jednak, co
wskazano powyżej, niektóre regiony o trwałych uwarunkowaniach strukturalnych 

  
1 Statystyki środowiskowe i społeczno-ekonomiczne w ujęciu regionów przybrzeżnych. Patrz także: polityka 
Komisji dotycząca obszarów przybrzeżnych .
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hamujących ich rozwój mogą i powinny korzystać z pomocy umożliwiającej im skuteczne 
konkurowanie z najlepiej prosperującymi regionami na kontynencie. Jeżeli niekorzystne 
warunki mają charakter trwały (urwisty teren, odległość od lądu, dodatkowe koszty
transportu), pomoc finansowa w ramach funduszy strukturalnych również powinna być stała; 
nie powinna być udzielana na zasadzie tymczasowej i wygasać po danym okresie.  
Przykładem są regiony ultraperyferyjne.1 Szczególne trudności, jakich doświadcza każda 
wyspa, grupa wysp, czy też wszystkie wyspy traktowane jako grupa, muszą być rozpatrywane 
indywidualnie, a co ważniejsze, z rozróżnieniem na poszczególne polityki. W tym kontekście 
analiza możliwości przyznawania pomocy publicznej sektorowi transportowemu i
energetycznemu sprzyjałaby stymulowaniu gospodarek wyspiarskich, ponieważ niedawne 
wahania cen energii niekorzystnie wpłynęły na konkurencyjność produkcji na wyspach. W 
wytycznych na lata 2007-2013 uznano ważną rolę pomocy publicznej we wspieraniu 
regionów w przezwyciężaniu trwałych ograniczeń, z zastrzeżeniem, że pomoc taka nie może 
zakłócać konkurencji. W tym kontekście podkreśla się pozycję wysp i wzmacnia ich 
warunkową kwalifikowalność do pomocy publicznej. Jednak pomoc publiczna dla dużych 
projektów infrastrukturalnych wciąż nie jest dozwolona, pomimo przychylnego stanowiska 
Parlamentu w tej kwestii. W przypadku wysp konieczność zezwolenia na taką pomoc w celu 
udoskonalenia transportu i łączności jest oczywista.

7. WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA:
Jak wskazano we wcześniejszym sprawozdaniu tej komisji na temat euroregionów, większość 
europejskich wysp ze względu na położenie geograficzne zajmuje pierwszoplanową pozycję 
w stosunkach zewnętrznych UE. Działa to na ich korzyść, ponieważ mogą one w pełni 
uczestniczyć w projektach transgranicznych zarówno w ramach Unii, jak i poza nią. Zdaniem 
sprawozdawcy euroregiony pełnią ważną rolę w projektach lokalnej wymiany najlepszych 
praktyk oraz we współpracy transgranicznej, a także są szczególnie przydatnym instrumentem
w przypadku wysp. 

  
1 Por. §30 Wytycznych.


