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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre as ilhas e os condicionalismos naturais e económicos no contexto da política 
regional
(2006/2106(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os regulamentos que regem os Fundos Estruturais no período 2007-2013,

– Tendo em conta a Decisão do Conselho, de 6 de Outubro de 2006, relativa às orientações 
estratégicas comunitárias em matéria de coesão1,

– Tendo em conta as conclusões do Conselho Europeu de Sevilha, de 21 e 22 de Junho de 
2002,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 2 de Setembro de 2003, sobre as regiões 
estruturalmente desfavorecidas (ilhas, regiões de montanha, regiões com baixa densidade 
demográfica) no âmbito da política de coesão e das suas perspectivas institucionais2,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de 13 de Março de 2002, sobre o 
problema das regiões insulares na União Europeia no contexto do alargamento3,

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de 7 de Julho de 2005, sobre a revisão 
das orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional4,

– Tendo em conta o artigo 45º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Desenvolvimento Regional (A6-0000/2006),

A. Considerando que o Parlamento Europeu chamou frequentemente a atenção para a 
situação difícil das ilhas que sofrem de uma acumulação de dificuldades, e salientou a 
necessidade de as ajudar a vencer essas dificuldades e de reduzir as disparidades 
regionais,

B. Considerando que o artigo 158º do Tratado CE e a declaração relativa às regiões insulares 
anexa ao Tratado de Amesterdão implicam que as dificuldades e os condicionalismos das 
regiões ultraperiféricas e das regiões insulares devem ser tidos em conta em toda a 
legislação pertinente,

C. Considerando que a coesão é um dos objectivos fundamentais da União Europeia e que a 
sua finalidade é garantir um desenvolvimento harmonioso, mediante a redução das 
disparidades regionais e a eliminação dos obstáculos ao desenvolvimento, nomeadamente 
os obstáculos imputáveis às desvantagens naturais e geográficas,

  
1 JO L 291, 21.10.2006, p. 11.
2 JO C 76 E, 25.3.2004, p. 39.
3 COTER-002.
4 JO C 31, 7.2.2006, p. 25.



PE 382.326v01-00 4/11 PR\642250PT.doc

PT

D. Considerando que o princípio da coesão territorial foi novamente consolidado nos novos 
regulamentos que regem os Fundos Estruturais no período de 2007-2013, e faz parte 
integrante da política de coesão, que deve igualmente ser preservada no futuro,

1. Convida a Comissão, no quadro do programa de trabalho do Observatório em Rede do 
Ordenamento do Território Europeu (OROTE), a prestar uma atenção particular à situação 
das regiões que sofrem de desvantagens naturais, nomeadamente as regiões insulares;

2. Convida a Comissão, de novo no quadro do referido programa de trabalho, a actualizar os 
dados estatísticos que recolheu nos estudos realizados em 2003; considera que os 
trabalhos futuros deveriam orientar-se no sentido de uma definição de indicadores 
estatísticos que permitam uma compreensão satisfatória da situação das regiões afectadas, 
e nomeadamente as regiões que sofrem de dificuldades acumuladas, como as cadeias de 
montanhas e os arquipélagos; salienta que os referidos indicadores deveriam igualmente 
permitir uma melhor avaliação das diferenças entre essas regiões e o resto da União;

3. Aprova a abordagem intersectorial adoptada na execução das políticas comunitárias, tal 
como reflectido no Livro Verde da Comissão sobre a Política Marítima, e insiste em que a 
referida abordagem seja alargada a outras políticas a fim de que estas tenham em conta as 
circunstâncias específicas das regiões insulares;

4. Solicita à Comissão que crie um comité intersectorial a fim de garantir que as 
necessidades das regiões em situação de permanente desvantagem sejam sistematicamente 
tidas em conta na elaboração das políticas e nas medidas de execução;

5. Solicita à Comissão que, durante o período 2007-2013, estude a possibilidade de autorizar 
a concessão de ajudas de Estado permanentes às regiões insulares, nas quais os custos dos 
combustíveis e da energia comprometem manifestamente a competitividade das 
comunidades locais; considera que, na ausência de ajudas de Estado, o regime 
compensatório criado a favor das regiões ultraperiféricas deve ser alargado a todas as 
regiões insulares que não sejam Estados insulares ou ilhas interiores;

6. Incita as comunidades insulares a recorrerem às euro-regiões ou a estruturas semelhantes 
para gerir a cooperação inter-regional, o intercâmbio de boas práticas e o desenvolvimento 
de projectos transfronteiriços;

7. Solicita à Comissão que reveja a sua política de não concessão de ajudas de Estado aos 
projectos de infra-estruturas, tendo em conta as necessidades das regiões insulares em 
matéria de melhoria das ligações de transporte, a fim de acederem ao mercado único nas 
mesmas condições que as regiões do continente; 

8. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.



PR\642250PT.doc 5/11 PE 382.326v01-00

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

1. INTRODUÇÃO

À medida que a União se torna maior, alargando as suas fronteiras externas do Mar de Barents 
ao Mediterrâneo e do Oceano Índico ao Atlântico, torna-se clara a importância das ilhas no 
conjunto das principais políticas comunitárias. No entanto, apesar da posição de primeiro 
plano que estas regiões ocupam em termos de coesão territorial, de relações externas, de 
cooperação transfronteiriça, de turismo e de cultura, a União poucos esforços fez, até agora, 
para adaptar as suas políticas no sentido de ter em conta as dificuldades específicas que 
muitas, se não todas, as regiões insulares têm de enfrentar para serem tão competitivas como 
as regiões continentais. Estas dificuldades dividem-se em duas categorias distintas: em 
primeiro lugar, as que diferenciam as regiões insulares umas das outras. Assim, há cinco 
regiões insulares5 que têm uma população superior a 500.000 habitantes (a Sicília, a 
Sardenha, as Ilhas Canárias, as Ilhas Baleares e a Reunião) e representam 75% da população 
insular europeia6; entre as ilhas restantes, sete correspondem ao nível 3 das regiões NUT e 
têm uma população inferior a 100.000 habitantes. A dimensão relativa e a posição geográfica 
destas ilhas afectam pois claramente as possibilidades concretas de desenvolvimento 
económico e os tipos de actividades e produtos possíveis. Além disso, a repartição etária na 
sociedade local tem um impacto directo nos encargos sociais e nas estatísticas de desemprego. 
Por exemplo, na Ilha da Reunião a população cresce e os jovens com menos de 15 anos 
representam 35% da população, enquanto no norte do Mar Egeu 25% da população tem mais 
de 60 anos. Uma vez mais, enquanto a população de certas ilhas aumenta, outras ilhas, como 
as Ilhas Ocidentais da Escócia, registam um elevado índice de migração. As diferenças 
climáticas devidas à posição geográfica encorajam produções agrícolas extremamente 
diversificadas. Nestas circunstâncias, como podem ilhas com características tão diferentes ter 
pretensões a um tratamento distinto enquanto categorias de regiões que merecem uma atenção 
particular? A resposta encontra-se na segunda categoria de dificuldades partilhadas pela maior 
parte das ilhas, se não todas. Uma lista não exaustiva poderia ser a seguinte:
Ø Preços mais elevados devidos à interacção dos mercados cativos e custos de transporte 

suplementares,
Ø Salários baixos devidos à interacção de possibilidades de procura desfavoráveis,
Ø Dificuldade de acesso ao mercado único,
Ø Rarefacção das matérias-primas (recorrentemente importadas),
Ø Aumento dos custos energéticos,
Ø Relevo frequentemente difícil (montanhas),
Ø Infra-estruturas deficientes,
Ø Emigração e imigração,
Ø Pouca diversificação de actividades (frequentemente limitadas à agricultura, à pesca e 

ao turismo),
Ø Vulnerabilidade em relação aos riscos ambientais susceptíveis de afectar o turismo 

(tsunamis, ciclones, terramotos, marés negras, conflitos regionais).

Em geral, os choques económicos afectam de uma forma mais grave as economias das regiões 
insulares que as das regiões continentais que se debatem com o mesmo tipo de problema. Tal 
fica a dever-se ao facto de as suas economias se caracterizarem pela dependência em relação a 

  
5 Sem incluir os Estados insulares.
6 Fonte: Eurisles 
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um número reduzido de actividades que reflectem a escassez de recursos. Daí resulta que a 
sua capacidade de reagir positivamente às mutações económicas fica extremamente reduzida e 
que a solução seja frequentemente desastrosa. Numa região continental, o declínio de um 
sector de actividade particular pode com frequência ser facilmente compensado pelo mercado 
do emprego de uma região vizinha. Numa região insular, uma crise grave que afecte a 
actividade predominante terá repercussões nas estatísticas de desemprego ou na emigração. 

Por outro lado, muitas ilhas, incluindo as que registam um elevado índice de desemprego, 
podem ter necessidade de recrutar mão-de-obra para serviços que a população local não pode 
assegurar. Médicos, enfermeiros, engenheiros devem assim compensar os inconvenientes 
relacionados com a vida insular - nomeadamente salários inferiores, serviços de saúde e de 
ensino deficientes - mediante vantagens intangíveis como o clima, o ambiente e o modo de 
vida. Ao pesar os prós e os contras, as empresas continentais podem hesitar em investir nestas 
regiões apesar dos salários inferiores e do custo menos elevado dos terrenos em comparação 
com os custos adicionais relacionados com o acesso ao mercado único ou a institutos de 
investigação ou a universidades, ou aos contactos com indústrias semelhantes ou conexas. 

2. AS REGIÕES ULTRAPERIFÉRICAS E AS OUTRAS

Há que fazer uma distinção entre medidas destinadas às regiões insulares em geral e medidas 
previstas para as regiões ultraperiféricas. Em 2002, o Conselho Europeu de Sevilha convidou 
a Comissão Europeia a propor uma abordagem global e coerente para tratar os problemas 
específicos das regiões ultraperiféricas (que, aliás, surgiram aquando da adesão da Espanha e 
de Portugal)7. No quadro da revisão da política estrutural após o alargamento, a Comissão 
considerou três domínios de acção prioritários, ou seja, a competitividade, a acessibilidade e a 
compensação por outros condicionalismos. Assim, graças ao apoio do Parlamento, a nova 
regulamentação prevê o aumento das taxas de intervenção a favor destas regiões. Com a 
adopção do novo artigo 299º, nº 2, existe agora um quadro legal distinto para as regiões 
insulares e as regiões ultraperiféricas, das quais seis são ilhas. No caso das regiões insulares, 
por oposição às regiões ultraperiféricas, há que observar que as disposições adoptadas em 
Amesterdão nunca foram aplicadas. Face aos protestos, o Tratado de Nice reafirmou a 
necessidade de prever medidas específicas a favor das regiões insulares, "dentro dos limites 
das disponibilidades orçamentais."

Apesar dos esforços envidados a nível da política regional, a posição relativa das regiões 
insulares na classificação dos PIB regionais quase não evoluiu ao longo dos últimos vinte 
anos. Os Estados-Membros reconheceram em geral a especificidade desses territórios, e esse 
facto reflecte-se nos estatutos políticos e administrativos que lhes foram concedidos. Assim, 
quinze regiões insulares beneficiam de um estatuto específico. Por um lado, devido à situação 
particular que ocupam na Constituição dos países a que pertencem, algumas regiões insulares 
puderam negociar condições especiais aquando da adesão dos seus países à União Europeia. É 
o caso de um determinado número de ilhas francesas, dinamarqueses, neerlandesas, 
espanholas, portuguesas, finlandesas ou britânicas. Outras, que não possuíam os instrumentos 
jurídicos necessários, não puderam influenciar as negociações. Desse facto resultou uma 
heterogeneidade muito grande, caracterizada, em determinados casos, por situações muito 
diferentes no mesmo Estado-Membro.

  
7 21-22 de Junho de  2002
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No que respeita às Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional própria 
para 2007-2013, há que saudar a existência de um certo número de referências às regiões 
insulares, nomeadamente as disposições a favor das pequenas ilhas (com uma população 
inferior a 5.000 habitantes). No entanto, há que lamentar vivamente a ausência de 
flexibilidade a nível das ajudas de funcionamento, nomeadamente as que se destinam a 
compensar os custos suplementares de transporte, uma vez que é aceite no caso das regiões de 
baixa densidade populacional.

3. OUTRAS POLÍTICAS DA UNIÃO EUROPEIA

A. Transporte e energia: A liberalização dos transportes aéreos e marítimos levada a cabo 
nos anos 90 é primordial para as regiões insulares. A legislação aplicável na matéria 
reconhece as particularidades das regiões insulares, nomeadamente no que respeita às 
obrigações para com os serviços públicos e, se necessário, prevendo um procedimento de 
concurso público a nível comunitário. Os concursos abertos são objecto de críticas por parte 
das organizações insulares que consideram que os mesmos são demasiado abertos e impedem
um certo grau de proteccionismo das indústrias locais8. Uma crítica mais séria tem a ver com
duração de cinco anos imposta aos contratos de serviços públicos, período considerado 
demasiado breve para que as empresas possam recuperar os seus investimentos (mas, uma vez 
mais, o mesmo sucede noutras instâncias). As flutuações sazonais da população, que 
aumentam em muitas regiões insulares, tornam necessária uma profunda melhoria das 
infra-estruturas de transporte. Este problema, que foi abordado no Livro Verde da Comissão 
sobre a Política Marítima, esteve no centro dos debates quando foram propostos 
investimentos, nomeadamente para o aeroporto de Palermo.

As flutuações a nível dos custos energéticos tiveram um impacto directo nas regiões insulares. 
Isto aplica-se não apenas aos custos de transporte, que podem contribuir para reduzir o 
número de turistas que prevejam visitar a num determinado ano, mas igualmente os custos de 
produção das PME que se esforçam por ser competitivas em relação às empresas similares do 
continente, que podem ser igualmente afectadas por essas flutuações, mas em menor medida. 
Esta situação pode ser demonstrada pelo facto de que, em geral, no continente, as centrais 
eléctricas funcionam a um nível próximo da capacidade plena durante todo o ano enquanto, 
nas regiões insulares, só funcionam por vezes com a capacidade plena durante a estação 
turística. No entanto, estas desvantagens aparentes podem por vezes ser compensadas com 
vantagens inerentes. Assim, durante os últimos anos, a presença de recursos energéticos perto 
das ilhas - como o petróleo no Mar do Norte - constituiu um potencial considerável para as 
ilhas Órcades e Shetland.

A possibilidade de explorar as vantagens naturais das regiões insulares no quadro da geração 
de energias renováveis depende da sua exposição ao vento, das marés, da exposição ao Sol, 
bem como da relativa facilidade e do custo relativamente baixo do aprovisionamento do 
continente em energia. A avaliação das vantagens da criação deste tipo de instalação deve ter 
em conta o seu impacto eventual na beleza natural da região e os seus efeitos concomitantes 
na actividade turística.

B. Turismo e cultura: O turismo representa a actividade essencial da maior parte das ilhas
europeias. Embora o turismo tenha efeitos tanto directos como indirectos na economia local 

  
8 Qualquer região pode formular esta crítica, independentemente da sua natureza específica.
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(sector da construção, programas de infra-estruturas, bem como de estâncias turísticas, hotéis, 
restaurantes, etc.), também tem um impacto negativo, directo ou indirecto, nos recursos 
naturais do ambiente9, ou a ainda nos serviços10. As recentes evoluções do turismo indicam 
uma tendência para estadias mais curtas numa determinada região, embora os custos de 
transporte se transformem num elemento essencial da escolha de um destino. A redução dos 
custos de transporte constitui portanto um elemento importante na determinação das 
condições que permitirão às regiões insulares de destino permanecer competitivas. Uma das 
particularidades essenciais das ilhas europeias que atraem o turismo é a variedade das suas 
culturas. Esta variedade não se traduz apenas nos monumentos históricos e no património
arquitectónico único que podem oferecer aos visitantes, mas igualmente nos estilos de vida e 
nos modos de pensar e de comunicar que os habitantes desenvolveram para gerir as vantagens 
e os inconvenientes específicos que o habitat insular lhes impõe. Obviamente, estas 
especificidades culturais existem também em muitas regiões do continente, mas as 
particularidades das culturas insulares relativamente às culturas continentais são 
frequentemente mais pronunciadas precisamente devido à distância que as separa do 
continente. É importante que estas diferenças sejam preservadas face à influência, por vezes 
esmagadora, dos visitantes sazonais.  

Com o envelhecimento geral da população europeia, assistimos a uma segunda tendência, que 
agrava os custos dos serviços. Trata-se da multiplicação das residências secundárias. Ainda 
que estas representem frequentemente vantagens para a comunidade local, na medida em que 
a sua construção e a sua manutenção criam postos de trabalho, os seus proprietários são 
muitas vezes reformados. O aumento do número de pessoas idosas numa pequena 
comunidade traduz-se num aumento quantitativo e qualitativo dos serviços de saúde 
necessários. Ora, as regiões insulares não podem partilhar facilmente estes custos 
suplementares com outras comunidades vizinhas.

C. Alteração climática: A alteração climática representa uma ameaça essencial para todo o 
planeta. No entanto, devido à sua dimensão, à sua posição geográfica e, frequentemente, ao 
relevo, regiões insulares encontram-se mais expostas à subida do nível do mar, aos tsunamis, 
ao desaparecimento de ecossistemas marinhos, às inundações, ao transporte marítimo, à
aquacultura e a projectos de engenharia marítima, como as instalações que exploram a energia 
das ondas e das marés. Segundo as previsões, 50% das zonas húmidas da Europa 
desaparecerão antes de 2020. Durante a última década, as despesas consagradas à protecção 
das zonas costeiras aumentou 33%11. Em 2006, a Comissão propôs uma directiva relativa à 
avaliação e gestão das inundações12, sobre a qual a nossa comissão emitiu um parecer.
D. Segurança, assuntos internos e relações externas: Pretender que as regiões insulares não 
desempenham um papel fundamental na defesa das fronteiras externas da Europa seria ignorar 
a história. Pela sua situação geográfica, as ilhas oferecem serviços indispensáveis aos Estados 
a que pertencem e à União Europeia no seu conjunto. Assim, exercem um controlo do espaço
marítimo e aéreo que vai muito além dos limites da Europa continental, o que é 
particularmente importante no caso das regiões ultraperiféricas que oferecem à União 

  
9 Como a água potável 
10 Hospitais, especialmente para os idosos, geração de electricidade, telecomunicações, aumento da urbanização, 

eliminação de resíduos
11 Segundo o Livro Verde sobre a Política Marítima, a despesa passou de 2,5 mil milhões de euros em 1986 para 
3,2 mil milhões em 2006. 
12 COM(2006)0015.
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Europeia aberturas para outros continentes e para outros mares, bem como a possibilidade de 
explorar importantes recursos naturais potenciais, como os produtos da pesca, o petróleo ou as 
energias renováveis.

Enquanto fronteiras externas da União, muitas ilhas desempenham um papel significativo na 
luta contra o tráfico ilegal de estupefacientes, o tráfico de seres humanos e o branqueamento 
de capitais. Qualquer enfraquecimento das bases económicas, sociais ou políticas essenciais 
das regiões mais expostas cria inevitavelmente um impacto no continente.

E. Imigração clandestina: A imigração clandestina constitui uma das dificuldades mais 
graves com que a União Europeia se defronta e, naturalmente, como se viu recentemente, as 
ilhas constituem a primeira linha de defesa face a esse problema. As Ilhas de Lampedusa, 
Malta, as Ilhas Canárias e as Ilhas de Cabo Verde sofrem todas do flagelo da imigração 
clandestina. Só durante o ano em curso, as Ilhas espanholas das Canárias, receberam 10.000
migrantes, ou seja, duas vezes mais do que em 2005. É óbvio que a União luta contra o 
problema enviando patrulhas marítimas conjuntas e há que reconhecer que foram feitos 
progressos consideráveis na criação de um sistema integrado de gestão das fronteiras da UE, 
nomeadamente com a criação da Agência FRONTEX13 e com a elaboração de um código 
comunitário relativo à circulação transfronteiriça de pessoas. A Presidência finlandesa propôs 
recentemente a adopção de uma estratégia de gestão das fronteiras da UE.

No entanto, a tarefa de aliviar a pressão imediata da resolução deste problema, garantindo 
simultaneamente o respeito dos princípios dos direitos humanos e da dignidade humana, 
constitui um pesado encargo para os recursos limitados das ilhas em causa. É manifesto que 
essa responsabilidade cabe em primeira instância aos Estados-Membros, mas - facto 
recentemente reconhecido - alguns Estados-Membros não deveriam suportar um encargo 
demasiado pesado devido à sua situação geográfica. O problema espanhol, italiano e grego é
um problema europeu e exige uma resposta comunitária, ou, como afirmou Franco Frattini, 
vice-presidente da Comissão, uma “acção solidária”, o que implica recursos consideráveis. 
Neste contexto, o relator congratula-se com a decisão da Comissão de criar quatro fundos14,
dotados de um financiamento substancial, que conferem a esse conceito de “acção solidária”
uma realidade concreta.

4. DISPONIBILIDADE DE DADOS E UTILIZAÇÃO DE OUTROS INDICADORES QUE NÃO O PIB

O PIB per capita e a taxa de desemprego são considerados indicadores insuficientes para 
avaliar a situação socioeconómica das regiões insulares. A repartição do PIB com base nas 
categorias das regiões NUT dá efectivamente origem a significativas distorções. Os territórios 
que servem de base para o seu cálculo não são homogéneos e as regiões mais pequenas são 
discriminadas. Por outro lado, penalizam-se os territórios que registam fortes movimentos 
migratórios e transferências públicas e transferências de fundos privados. As regiões insulares 
sofrem de uma enorme dependência em relação ao sector público, que representa mais de 
25% dos postos de trabalho em mais de 50% das ilhas. Por conseguinte, o custo per capita
dos serviços vários (saúde, ensino, infra-estruturas de transportes) é nitidamente mais elevado. 
Ainda que esta situação garanta efectivamente a repartição dos salários e da riqueza, tende a 
entravar o desenvolvimento do sector privado.

  
13 Frontex (Agência das Fronteiras Externas da UE).
14 Fundo Europeu de Integração, Fundo Europeu de Regresso, Fundo Europeu para os Refugiados, Fundo 

Europeu para as Fronteiras Externas.
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Os seus limites foram no entanto finalmente admitidos pela Comissão no seu Livro Verde 
sobre a Política Marítima15, que precisa:

"Embora o PIB seja tradicionalmente utilizado como indicador da produção económica, é 
actualmente reconhecido que o seu aumento não é por si só revelador do bem-estar social; 
ou seja: “A Comissão considera que deveria efectuar-se um estudo exaustivo para tornar 
esses dados disponíveis16”.

Até muito recentemente, a inadequação dos indicadores utilizados para avaliar as economias 
das regiões insulares foi dissimulada pelo facto de uma grande maioria dessas economias 
beneficiarem da ajuda máxima concedida às regiões do objectivo 1. No entanto, o 
alargamento em curso e o seu impacto estatístico puseram em evidência a necessidade de 
recorrer a indicadores estatísticos mais precisos para medir as necessidades das regiões 
insulares. Há algum tempo que a Comissão Europeia se apercebeu deste problema, tendo, em 
2003, encomendado uma série de estudos sobre a situação das regiões que registam 
desvantagens naturais. Infelizmente, desde então não foi feito qualquer esforço suplementar 
para actualizar ou explorar as informações estatísticas. Face a estas considerações, o relator 
recomenda vivamente que o programa de trabalho do OROTE conceda uma atenção particular 
à situação das regiões que registam condicionalismos naturais, nomeadamente as ilhas. Os 
trabalhos poderiam seguir as seguintes orientações:

v A definição de indicadores estatísticos que melhor viabilizem uma compreensão 
satisfatória da situação real das regiões afectadas, nomeadamente nos casos em que se 
verifica uma acumulação de dificuldades, como as cadeias de montanhas, os 
arquipélagos; 

v A avaliação das disparidades entre estas regiões e o resto da União Europeia;

v O acompanhamento dos impactos das políticas comunitárias nas economias e 
sociedades locais.

5. GOVERNANÇA

Muitos problemas que afectam todas as regiões da União Europeia exigem uma resposta a 
muitos níveis governamentais e à escala nacional, regional e local. Tendo em conta o seu 
isolamento e a superfície reduzida do seu território, a capacidade de resposta das regiões 
insulares deve ser particularmente rápida e eficaz. A este respeito, o relator aprecia o 
reconhecimento, por parte da Comissão Europeia, do carácter pouco satisfatório da 
abordagem sectorial, que durante muito tempo prevaleceu na aplicação das políticas 
comunitárias, e saúda a adopção de uma abordagem inter-sectorial no Livro Verde da 
Comissão sobre a Política Marítima.

Neste contexto, o relator propõe a criação de um intergrupo parlamentar responsável pelas 
regiões insulares. Esse grupo trataria nomeadamente questões como:

  
15 COM(2006)0275.
16 Estatísticas ambientais e socioeconómicas das zonas costeiras. Cf. igualmente a política da Comissão para as 
zonas costeiras.
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• a melhoria das políticas existentes tal como aplicadas nas regiões insulares;
• a coordenação das acções tendo em vista a apresentação de alterações à legislação que 

garantam que as especificidades das ilhas sejam tidas em consideração.

6. AJUDAS DE ESTADO

De uma forma geral, as ajudas de Estado são incompatíveis com o mercado único. No 
entanto, como já foi referido mais acima, determinadas regiões dotadas de características 
estruturais permanentes que entravam o desenvolvimento podem, e devem, beneficiar da 
ajuda a fim de poderem competir com êxito com as regiões continentais mais prósperas. Se as 
desvantagens são permanentes (relevo acidentado, afastamento do continente, custos de 
transporte suplementares), a concessão de uma ajuda financeira mediante os fundos 
estruturais deveria ser igualmente permanente, e não temporária e escalonada ao longo de um 
determinado período. As regiões ultraperiféricas são disso exemplo17. As dificuldades 
particulares de cada ilha, grupo de ilhas ou mesmo de todas as ilhas consideradas como um 
grupo, devem ser abordadas caso a caso e, mais importante ainda, política a política. Neste 
contexto, o estudo da possibilidade de conceder ajudas de Estado aos sectores dos transportes 
e da energia contribuiria para estimular as economias das regiões insulares, na medida em que 
as recentes flutuações dos preços da energia prejudicaram gravemente a competitividade dos 
produtos destas regiões. As orientações para o período 2007-2013 reconhecem o papel 
importante que as ajudas de Estado podem desempenhar em matéria de assistência às regiões 
nos seus esforços para vencer os condicionalismos relacionados com as desvantagens 
permanentes, desde que não provoquem distorções de concorrência. Assim, a situação 
particular das regiões insulares é posta em evidência e a sua elegibilidade condicional 
reforçada. No entanto, as ajudas de Estado destinadas a vastos projectos de infra-estruturas 
ainda não são elegíveis apesar dos votos que o Parlamento expressou em sentido contrário. No 
caso das regiões insulares, é óbvia a necessidade de autorizar essa ajuda destinada a melhorar 
os transportes e as conexões.

7. COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA

Tal como foi salientado no recente relatório desta comissão sobre as euro-regiões, a maior 
parte das ilhas europeias ocupam, devido à sua posição geográfica, uma posição de vanguarda 
em matéria de relações externas da UE. Desta vez, este factor joga a seu favor, na medida em 
que lhes permite participar plenamente em projectos transfronteiriços tanto no interior como 
no exterior da União Europeia. O relator considera que as euro-regiões desempenham um 
papel importante nos projectos locais de intercâmbio de melhores práticas e na cooperação 
transfronteiriça, sendo particularmente úteis no caso das regiões insulares.

  
17 Cf. ponto 30 das Orientações.


