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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o ostrovoch a prírodných a hospodárskych obmedzeniach v kontexte regionálnej 
politiky
(2006/2106(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na nariadenia, ktorými sa riadia štrukturálne fondy na obdobie rokov 2007 až 
2013,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 6. októbra 2006 o strategických usmerneniach 
Spoločenstva o súdržnosti1,

– so zreteľom na závery zasadnutia Európskej Rady v Seville zo dňa 21. a 22. júna 2002,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 2. septembra 2003 o štrukturálne znevýhodnených 
regiónoch (ostrovoch, horských regiónoch, regiónoch s nízkou hustotou obyvateľstva) v 
kontexte politiky súdržnosti a ich inštitucionálnych vyhliadok2,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 13. marca 2002 o problémoch ostrovných 
regiónov v Európskej únii v kontexte rozšírenia3,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. júla 2005 o preskúmaní usmernení o 
regionálnej štátnej pomoci4, 

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A6-0000/2006),

A. keďže Európsky parlament často upozorňoval na situáciu ostrovov trpiacich 
nahromadením nevýhod a zdôrazňoval potrebu pomôcť im prekonať tieto ťažkosti a znížiť 
regionálne disparity,

B. keďže článok 158 Zmluvy o ES a Deklarácia o ostrovných regiónoch Amsterdamskej 
zmluvy naznačujú, že ťažkosti a obmedzenia najvzdialenejších a ostrovných regiónov by 
sa mali vziať do úvahy vo všetkých príslušných právnych predpisoch,

C. keďže súdržnosť je jedným z hlavných cieľov Európskej únie zameraným na zaistenie jej 
harmonického rozvoja znížením regionálnych disparít a odstránením prekážok rozvoja 
vrátane prekážok, ktoré môžu byť charakterizované prírodnými a zemepisnými 
znevýhodneniami,

  
1 Ú. v. EÚ L 291, 21.10.2006, s. 11.
2 Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2004, s. 39.
3 COTER-002. 
4 Ú. v. EÚ C 31, 7.2.2006, s. 25.
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D. keďže zásada územnej súdržnosti bola ešte viac posilnená v nových nariadeniach 
o štrukturálnych fondoch pre roky 2007 až 2013 a tvorí neoddeliteľnú súčasť politiky 
súdržnosti, ktorá by sa tiež mala v budúcnosti zachovať, 

1. vyzýva Komisiu, aby v kontexte pracovného programu Monitorovacej siete pre európske 
územné plánovanie (ESPON) venovala osobitnú pozornosť situácii regiónov, ktoré sú 
obklopené prírodnými znevýhodneniami, najmä ostrovom;

2. vyzýva Komisiu, opäť v kontexte tohto pracovného programu, aby aktualizovala 
štatistické informácie získané počas štúdií v priebehu roka 2003; domnieva sa, že ďalšia 
snaha by mala byť zameraná na definovanie štatistických ukazovateľov vhodnejších na 
poskytnutie uspokojivého pochopenia príslušných regiónov a najmä regiónov, kde sú 
ťažkosti nahromadené, ako sú napríklad pohoria a súostrovia; zdôrazňuje, že tieto 
ukazovatele by mali umožniť aj zlepšené zhodnotenie rozdielov medzi týmito regiónmi a 
zvyšnou časťou Únie;

3. súhlasí s medziodvetvovým prístupom k realizácii politík Spoločenstva, ako sa to odráža v 
Zelenej knihe Komisie o námornej politike a trvá na tom, aby bol tento prístup rozšírený 
na ostatné politiky tak, aby zohľadnili osobitné okolnosti ostrovných regiónov;

4. žiada Komisiu, aby zriadila medzipolitický výbor na zaistenie toho, aby boli potreby 
trvalo znevýhodnených regiónov systematicky zohľadnené v rozvoji politík a v 
realizačných opatreniach;

5. vyzýva Komisiu, aby v období rokov 2007 až 2013 preskúmala možnosti na pridelenie 
stálej štátnej pomoci ostrovným regiónom, kde náklady na pohonné látky a energiu 
jednoznačne nepriaznivo vplývajú na konkurencieschopnosť spoločenstiev, ktoré v nich 
žijú; domnieva sa, že v prípade absencie štátnej pomoci musí byť kompenzačný režim 
zriadený pre najokrajovejšie regióny rozšírený na všetky ostrovné regióny, ktoré nie sú 
ostrovnými štátmi alebo vnútrozemskými ostrovmi;

6. podporuje ostrovné spoločenstvá, aby použili euroregióny alebo podobné štruktúry na 
riadenie medziregionálnej spolupráce a na výmenu dobrých postupov, rovnako ako na 
vypracovanie cezhraničných projektov;

7. žiada Komisiu, aby preverila politiku neudelenia štátnej pomoci pre infraštruktúrne 
projekty na základe potrieb ostrovov zlepšiť dopravné spojenia, aby mohli využívať 
prístup na jednotný trh za rovnakých podmienok ako regióny na pevnine;

8. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.



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

Externý preklad

Externý preklad

SK

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. ÚVOD:
Keďže Únia sa zväčšuje a jej vonkajšie hranice sa rozprestierajú od Barentsovho mora až po 
Stredomorie a od Indického po Atlantický oceán, stále zreteľnejšie vystupuje do popredia 
dôležitosť ostrovov vo všetkých hlavných politikách Spoločenstva. Napriek kľúčovej pozícii, 
ktorú zastávajú ostrovy z hľadiska územnej súdržnosti, vonkajších vzťahov, cezhraničnej 
spolupráce, cestovného ruchu a kultúry, však Únia doteraz nevyvinula dostatočné úsilie na 
prijatie svojich politík na zohľadnenie výnimočných ťažkostí, ktorým musia čeliť mnohé (ak 
nie všetky) ostrovy, aby úspešne konkurovali svojim náprotivkom na pevnine. 
Tieto ťažkosti sa rozdeľujú do dvoch odlišných kategórií: po prvé sú to tie, ktorými sa 
odlišujú ostrovy medzi sebou: 
Päť ostrovných regiónov1 má populáciu presahujúcu 500 000 (Sicília, Sardínia, Kanárske 
ostrovy, Baleárske ostrovy a Réunion) a tvoria 75 % európskej ostrovnej populácie2. Zo 
zostávajúcich ostrovov patrí sedem do úrovne NUT 3 a šesť má počet obyvateľov menej ako 
100 000. Relatívna veľkosť a zemepisná poloha potom bude zreteľne ovplyvňovať nielen 
skutočné možnosti hospodárskeho rozvoja, ale aj druhy výrobkov a činnosti, ktoré je možné 
vykonávať. Rovnako má priamy vplyv na sociálne náklady a štatistiky nezamestnanosti 
vekové rozdelenie v miestnej spoločnosti. Napríklad na ostrove Réunion populácia rastie a 
deti do 15 rokov tvoria 35 % populácie, v severných regiónoch Egejského mora má 25 % 
obyvateľstva viac ako 60 rokov. Hoci na niektorých ostrovoch počet obyvateľov rastie, iné, 
ako sú napríklad západné ostrovy Škótska, trpia vysokou mierou sťahovania. Klimatické 
odlišnosti spôsobené zemepisnou polohou podnecujú produkciu nesmierne rozdielnych 
poľnohospodárskych výrobkov.
Takže, ako si môžu ostrovy s takými odlišnými charakteristikami robiť nároky na to, aby boli 
považované za samostatnú kategóriu regiónov, ktorá si zaslúži osobitnú pozornosť? Odpoveď 
nájdeme v druhej kategórii problémov, s ktorými zápasia takmer všetky ostrovy:
Neúplný zoznam uvedených problémov môžu tvoriť:
Ø vyššie ceny spôsobené súhrou obmedzených trhov a dodatočných dopravných 

nákladov,
Ø nízke platy spôsobené súhrou toho, že dopyt prevyšuje príležitosti,
Ø problém s prístupom na jednotný trh,
Ø nedostatok surovín (často sú dovážané),
Ø zvýšené energetické náklady,
Ø často ťažko dostupný terén (hory),
Ø nedostatok infraštruktúry,
Ø sťahovanie a prisťahovalectvo,
Ø obmedzená rôznorodosť činností (často obmedzená na poľnohospodárstvo, rybolov a 

cestovný ruch),

  
1 Bez ostrovných štátov.
2 Zdroj: systém Eurisles.
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Ø náchylnosť na environmentálne riziká, ktoré majú tendenciu ovplyvňovať cestovný 
ruch (prílivové vlny, cyklóny, zemetrasenia, úniky ropy, regionálne konflikty).

Všeobecne zasiahnu hospodárske otrasy ostrovné hospodárstva tvrdšie, ako by to bolo v 
prípade regiónov na pevnine trpiacich rovnakým problémom. Je to spôsobené tým, že ich 
hospodárstva sa vyznačujú závislosťou na obmedzenom počte činností, ktoré odrážajú malé 
množstvo ich zdrojov. Výsledkom je to, že ich schopnosť pozitívne reagovať na hospodársku 
zmenu je významne obmedzená a riešenie je často katastrofálne. Na pevnine môže byť 
úpadok určitého odvetvia činnosti často jednoducho nahradený pracovným trhom v susednom 
regióne. Na ostrove sa akákoľvek vážna kríza v prevládajúcej činnosti prejaví na štatistických 
údajoch nezamestnanosti alebo na vysťahovalectve. 
Mnohé ostrovy, dokonca aj tie, ktoré sú postihnuté vysokou mierou nezamestnanosti, však 
môžu potrebovať zamestnať pracovníkov v oblasti služieb, ktoré nie je miestne obyvateľstvo 
schopné poskytnúť. Lekári, zdravotné sestry a inžinieri si budú musieť vynahradiť nevýhody 
ostrovného života vrátane nižších platov, horších zdravotníckych služieb a vzdelávacích 
inštitúcií nehmotnými výhodami, akými sú napríklad podnebie, životné prostredie a životný 
štýl. Pri zvažovaní argumentov pre a proti nemusia byť spoločnosti z pevniny ochotné 
v týchto regiónoch investovať, a to ani napriek nižším mzdám alebo lacnejším pozemkom v 
porovnaní s dodatočnými nákladmi vzniknutými prístupom na jednotný trh alebo prístupom k 
výskumným inštitúciám, univerzitám alebo ku kontaktom s podobnými alebo súvisiacimi 
odvetviami priemyslu.

2. NAJVZDIALENEJŠIE A OSTATNÉ REGIÓNY:
Musí sa rozlišovať medzi opatreniami pre ostrovy všeobecne a pre najvzdialenejšie regióny. 
V roku 2002 vyzvala Európska rada v Seville1 Európsku komisiu, aby navrhla súdržný a 
globálny prístup na riešenie osobitných problémov najvzdialenejších regiónov (ktoré sa 
mimochodom zviditeľnili po pristúpení Španielska a Portugalska)2. Komisia ponechala v 
kontexte svojho preskúmania štrukturálnej politiky, ktoré nasledovalo po rozšírení, tri 
prioritné oblasti činnosti. Tými boli konkurencieschopnosť, dostupnosť a odškodnenie za iné 
obmedzenia. A tak, s podporou Európskeho parlamentu, zabezpečili nové nariadenia zvýšenú 
mieru intervencie v prospech týchto regiónov. Vďaka prijatiu nového článku 299 ods. 2 
existuje v súčasnosti odlišný právny rámec pre ostrovy a pre najvzdialenejšie regióny, z 
ktorých je 6 ostrovov. V prípade ostrovov, na rozdiel od najvzdialenejších regiónov, by sa 
malo poukázať na to, že ustanovenia prijaté v Amsterdame neboli nikdy uplatnené. Na 
základe námietok Zmluva z Nice znovu potvrdila potrebu osobitných opatrení pre ostrovné 
regióny „nepresahujúcich obmedzenia dostupných rozpočtových prostriedkov.“ 
Napriek snahám vykonaným prostredníctvom regionálnej politiky, sa relatívna pozícia 
ostrovných regiónov v klasifikácii regionálneho HDP v priebehu posledných dvadsiatich 
rokov takmer nezmenila. Členské štáty všeobecne uznali osobitný charakter týchto území a 

  
1 21. - 22. júna 2002.
2 Program možností vzťahujúcich sa osobitne na odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI),
POSEIDON (1989), POSEICAN (1991),
Vyhlásenie Maastrichtskej zmluvy o najvzdialenejších regiónoch.
Článok 299 ods. 2 Amsterdamskej zmluvy.
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prejavilo sa to na politických a administratívnych štatútoch, ktoré im boli priznané. Preto má 
15 ostrovov osobitný štatút.
Najskôr dokázali niektoré ostrovné regióny pre svoju špecifickú situáciu v rámci zloženia 
svojich materských krajín dohodnúť osobitné podmienky prístupu svojej krajiny do Únie.
Stalo sa to v prípade niekoľkých francúzskych, dánskych, holandských, španielskych, 
portugalských, fínskych alebo anglických ostrovov. Ostatné, ktoré nevlastnili potrebné právne 
nástroje, nedokázali rokovania ovplyvniť. Výsledkom je vysoký stupeň rôznorodosti, v 
niektorých prípadoch úplne odlišných situácií vznikajúcich v rovnakom členskom štáte. 
Pokiaľ ide o Usmernenia pre národnú regionálnu pomoc na roky 2007 – 2013, musí byť 
vítaná existencia niekoľkých zmienok o ostrovoch a najmä ustanovenia pre malé ostrovy 
(menej ako 5 000 obyvateľov). Avšak nedostatok pružnosti v oblasti prevádzkovej pomoci 
a najmä prevádzkovej pomoci na kompenzáciu dodatočných nákladov súvisiacich s dopravou, 
sa musí vnímať ako nešťastné, najmä odkedy je schválená v prípade riedko osídlených 
oblastí.

3. OSTATNÉ POLITIKY EÚ:
A. Doprava a energetika: Liberalizácia leteckej a námornej dopravy vykonaná v 90. rokoch 
je pre ostrovy rozhodujúcim bodom. Príslušné právne predpisy uznávajú konkrétne osobitosti 
ostrovov, najmä týkajúce sa záväzkov v oblasti verejných služieb a v prípade potreby, 
ustanovenia postupu vyhlásenia verejnej súťaže na úrovni EÚ. Otvorené vyhlásenie verejnej 
súťaže je ostrovnými organizáciami do istej miery kritizované, pretože ju považujú za príliš 
otvorenú a neumožňujúcu určitý stupeň ochrany miestnych priemyselných odvetví.1

Vážnejšou kritikou je to, že bol zavedený 5-ročný limit na zmluvy v oblasti verejných služieb. 
Považuje sa to za príliš krátke obdobie na to, aby sa spoločnosti zotavili zo svojich investícií 
(ale platí to aj kdekoľvek inde). Sezónne výkyvy obyvateľstva, ktoré sú v mnohých 
ostrovných regiónoch na vzostupe, vyžadujú obrovské zlepšenie infraštruktúry súvisiacej s 
dopravou. Uznáva sa to v Zelenej knihe Komisie o námornej politike a bolo to najdôležitejším 
kritériom pri navrhovaní investícií, napríklad do letiska v Palerme. 
Výkyvy v energetických nákladoch majú na ostrovy priamy dopad. Neplatí to len pre 
dopravné náklady, ktoré môžu mať obmedzujúci účinok na množstvo turistov nalákaných na 
návštevu v ktoromkoľvek určitom roku, ale tiež na výrobné náklady malých a stredných 
podnikov pokúšajúcich sa konkurovať podobným spoločnostiam na pevnine. Hoci výrobné 
náklady môžu byť ovplyvnené aj rovnakými výkyvmi, celkový negatívny dopad bude menší. 
Dokazuje to skutočnosť, že všeobecne budú zariadenia vyrábajúce energiu na pevnine 
pracovať na takmer plný výkon počas 12 mesiacov, zatiaľ čo ostrovné zariadenia môžu 
pracovať na plný výkon len počas turistickej sezóny. Avšak, tieto zdanlivé nevýhody môžu 
byť niekedy vyvážené podstatnými výhodami. V posledných rokoch sa energetické zdroje 
nachádzali blízko ostrovov, príkladom je ropa v Severnom mori, ktorá bola významným 
bonusom pre ostrovy Orkneje a Shetlandy.
Možnosť využívania prírodných výhod ostrovov pri výrobe obnoviteľnej energie tiež závisí 
od ich relatívneho vystavenia vetru, stúpania a klesania mora, množstva slnečného žiarenia a 
relatívnej jednoduchosti a nízkych nákladov dodávania vyrobenej energie na pevninu. Pri 

  
1 Túto kritiku môže vzniesť ktorýkoľvek región bez ohľadu na svoj osobitný charakter.
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hodnotení výhod vybudovania takéhoto typu zariadenia sa musia zvážiť dopady na životné 
prostredie, ktoré môže mať ktorékoľvek zariadenie na prírodnú krásu príslušnej oblasti, 
v ktorej sa s ním počíta, a sprievodný dopad na cestovný ruch.
B. Cestovný ruch a kultúra: Cestovný ruch je dominantnou činnosťou na väčšine 
európskych ostrovov. Hoci má cestovný ruch priamy aj nepriamy dopad na miestne 
hospodárstvo (stavebný priemysel, infraštruktúrne programy, rovnako ako turistické strediská, 
hotely, reštaurácie atď.), zároveň má priamy a nepriamy nepriaznivý dopad na prírodné zdroje 
životného prostredia1 alebo tiež služby.2 Posledné trendy v cestovnom ruchu naznačujú 
tendenciu ku kratším pobytom v ktorejkoľvek vybranej oblasti. V dôsledku toho sa stávajú 
dopravné náklady hlavným prvkom pri výbere cieľového miesta. Zníženie dopravných 
nákladov je preto kľúčovým prvkom pri určovaní podmienok pre ostrovné miesta určenia, aby 
zostali konkurencieschopné. Jednou z hlavných vlastností, ktorá priťahuje cestovný ruch na 
európske ostrovy, je rozmanitosť ich kultúr. Neodráža sa to len v historických pamiatkach a 
jedinečných architektonických majstrovských dielach, ktoré možno návštevníkovi ponúkajú, 
ale tiež v spôsobe života, spôsobe myslenia alebo komunikácie, ktoré si obyvatelia vyvinuli 
na riešenie konkrétnych problémov a výhod, ktoré využili vo svojom ostrovnom prostredí. 
Samozrejme, tieto špecifické kultúrne hľadiská existujú aj v mnohých regiónoch na pevnine, 
ale na ostrovoch sú tieto odlišnosti s pevninskou kultúrou často zreteľnejšie práve pre 
vzdialenosť medzi nimi a pevninou. Dôležité je, aby boli tieto odlišnosti ochránené pred 
vplyvom sezónnych návštevníkov, ktorý je niekedy obrovský.
S celkovým starnutím európskeho obyvateľstva existuje druhá tendencia, ktorá zvyšuje ceny 
služieb. Tou je niekoľkonásobné zvyšovanie počtu dodatočných obydlí. Hoci sú často 
prospešné pre miestne spoločenstvo, pretože ich výstavba a údržba vytvára pracovné miesta, 
často ich vlastnia osoby na starobnom dôchodku. Zvýšenie počtu starších osôb v malom 
spoločenstve zvyšuje počet a kvalitu zdravotníckych služieb, ktoré musia byť dostupné. V 
prípade ostrovov nie je jednoducho možné podeliť sa o tieto dodatočné náklady s inými 
susednými spoločenstvami.
C. Klimatické zmeny: Klimatické zmeny sú najväčšou hrozbou pre celú planétu, avšak 
ostrovy sú pre svoju relatívnu veľkosť, zemepisnú polohu a reliéf, často prvou líniou 
v prípade zvýšenia úrovne morskej hladiny, prílivových vĺn, straty morských ekosystémov, 
záplav, lodnej dopravy, akvakultúry a morských inžinierskych projektov, akými sú napríklad 
vlnové a prílivové zariadenia. Očakáva sa, že do roku 2020 zmizne polovica európskych 
mokradí. Za posledných desať rokov zaznamenali výdavky na ochranu brehov nárast o 33 %.3
Komisia navrhla v roku 2006 smernicu o hodnotení povodní a povodňovom manažmente4, ku 
ktorej náš výbor poskytol stanovisko.
D. Bezpečnosť vnútorných záležitostí a vonkajšie vzťahy: Bolo by ignorovaním histórie 
tváriť sa, že ostrovy nezohrávajú ústrednú úlohu pri obrane vonkajších hraníc Európy. 

  
1 Napríklad čerstvá voda.
2 Nemocnice, najmä pre staršie osoby, výroba elektrickej energie, telekomunikácie, zvýšená urbanizácia, 

likvidácia odpadov.
3 Výdavky v Zelenej knihe o námornej politike sa zvýšili z 2,5 miliardy EUR v roku 1968 na 3,2 miliardy v roku 
2006.
4 KOM(2006) 15.
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Ostrovy ponúkajú svojim domovským krajinám a Únii ako celku nevyhnutné služby svojou 
fyzickou polohou. Vykonávajú sledovanie námorného a vzdušného priestoru presahujúce 
ďaleko za hranice pevninovej Európy, čo je dôležité najmä v prípade najvzdialenejších území, 
ktoré poskytujú Únii príležitosti vo vzťahu k iným kontinentom a moriam a možnosť 
využívania významných potenciálnych prírodných zdrojov, akými sú napríklad rybolov, ropa 
alebo obnoviteľné energie.
Ako vonkajšie hranice Únie zohrávajú mnohé ostrovy významnú úlohu v boji proti 
nelegálnemu obchodovaniu s drogami, ľudskými bytosťami a praniu špinavých peňazí. 
Akékoľvek oslabenie rozhodujúcej hospodárskej, sociálnej alebo politickej základne najviac 
nechránených regiónov by pevnina nevyhnutne pocítila.

E. Nelegálne prisťahovalectvo: Nelegálne prisťahovalectvo je jedným z hlavných 
problémov, ktorým musí Únia čeliť a samozrejme, ako bolo nedávno uvedené, ostrovy sú 
prvou líniou obrany proti tomuto problému. Lampedusa, Malta, Kanárske ostrovy, 
Kapverdské ostrovy – všetky trpia bremenom nelegálneho prisťahovalectva. Len španielske 
Kanárske ostrovy prijali tento rok 10 000 prisťahovalcov, čo je dvojnásobné číslo oproti roku 
2005. Samozrejme, Únia rieši tento problém spoločnými morskými hliadkami a musí sa 
spomenúť, že bol vykonaný významný pokrok v rozvoji integrovaného systému riadenia 
hraníc EÚ vrátane založenia agentúry FRONTEX1 a vytvorenia kódexu Spoločenstva o 
pravidlách, ktorými sa riadi pohyb osôb cez hranice. Fínske predsedníctvo nedávno navrhlo 
prijatie stratégie riadenia hraníc EÚ. 
Avšak zmiernenie priameho tlaku v oblasti riešenia tohto problému a zároveň zaistenie 
primeraného dodržiavania ľudských práv a osobnej dôstojnosti je veľkým záväzkom pre 
obmedzené zdroje príslušných ostrovov. Zreteľne je na počiatočnej úrovni zodpovednosti 
jeden z členských štátov. Ako však bolo nedávno uznané, určité členské štáty by nemali 
znášať prílišné bremeno len pre svoju zemepisnú polohu. Španielsky, taliansky či grécky 
problém sa stáva európskym problémom, ktorý vyžaduje odpoveď na úrovni Spoločenstva. 
Ako zdôraznil podpredseda Komisie, Franco Frattini, je potrebná „solidarita v akcii“. a to 
bude vyžadovať značné prostriedky. V tomto kontexte vítam rozhodnutie Komisie zriadiť 
štyri významne financované fondy2, ktoré dajú koncepcii „solidarita v akcii“ viditeľnú 
podstatu.

4. DOSTUPNOSŤ ÚDAJOV A POUŽITIE INÝCH UKAZOVATEĽOV AKO HDP:
HDP na hlavu a nezamestnanosť sú považované za nedostatočné na meranie sociálno-
ekonomickej situácie ostrovných regiónov. Je to preto, že HDP sa rozdeľuje na základe 
kategórií NUT, čo vedie k významným skresleniam. Nie je založené na homogénnych 
územiach a diskriminuje najmenšie regióny. Okrem toho penalizuje územia, ktoré zažívajú 
významné sťahovanie, verejné prevody a prevody súkromných prostriedkov.
Ostrovy trpia silnou závislosťou od verejného sektora. Na viac ako polovici ostrovov vytvára 
verejný sektor vyše 25 % pracovných miest. V dôsledku toho sú náklady na nevyhnutné 
služby (zdravotnícke, vzdelávacie služby, služby dopravnej infraštruktúry) na hlavu výrazne 

  
1 Frontex (Agentúra pre vonkajšie hranice EÚ).
2 Európsky fond pre integráciu, Európsky fond pre riadenie návratov, Európsky fond pre utečencov, Európsky 

fond pre riadenie vonkajších hraníc.
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vyššie. Hoci táto situácia účinne zaisťuje rozdeľovanie platov a bohatstva, má tendenciu 
brániť rozvoju súkromného sektora. 
Jeho limity však uznala minimálne Komisia vo svojej Zelenej knihe o námornej politike1, v 
ktorej sa uvádza:
„Hoci sa HDP tradične používa ako ukazovateľ hospodárskeho výkonu, v súčasnosti sa 
všeobecne uznáva, že jeho samotný rast neodráža sociálne blaho.“ Ďalej sa v nej tvrdí 
„Komisia sa domnieva, že by sa mala vykonať komplexná štúdia, aby sa sprístupnili takého 
odhady.2“
Ešte donedávna bola nevhodnosť ukazovateľov používaných na hodnotenie ostrovných 
hospodárstiev skrytá za skutočnosť, že väčšina z nich dostávala maximálnu pomoc ako 
regióny zaradené do cieľa 1. Avšak prebiehajúce rozšírenie so sprievodným štatistickým 
dopadom zdôraznilo potrebu cielenejších štatistických ukazovateľov na meranie potrieb 
ostrovných regiónov. Európska komisia si určitý čas tento problém uvedomovala a v roku 
2003 zadala vypracovanie niekoľkých štúdií o situácii regiónov obklopených prírodnými 
znevýhodneniami. Nanešťastie, odvtedy sa nevynaložilo žiadne ďalšie úsilie ani na 
aktualizáciu ani na využitie týchto štatistických informácií. Preto spravodajca dôrazne 
odporúča, aby pracovný program ESPON venoval osobitnú pozornosť situácii regiónov 
trpiacich prírodnými obmedzeniami, najmä ostrovom. Úsilie by mohlo byť orientované na 
nasledovné oblasti:
v vymedzenie štatistických ukazovateľov vhodnejších na uspokojivé pochopenie reality 

regiónov týkajúcej sa najmä prípadov nahromadených ťažkostí, akými sú napríklad 
pohoria a súostrovia,

v hodnotenie odlišností medzi týmito regiónmi a ostatnými regiónmi Spoločenstva,

v sledovanie účinkov politík Spoločenstva na miestne hospodárstva a spoločnosti.

5. RIADENIE:
Mnohé otázky ovplyvňujúce všetky regióny EÚ vyžadujú odpoveď na úrovni vlády, od 
národných cez regionálne a až po miestne úrady. Pre ich izoláciu a veľkostne obmedzené 
územie musí byť reakcia ostrovov obzvlášť rýchla a účinná. Z tohto hľadiska spravodajca 
oceňuje, že Európska komisia pochopila, že odvetvový prístup, ktorý dlho prevažoval pri 
realizácii politík Spoločenstva, nie je dostatočný a víta medziodvetvový prístup prijatý v 
Zelenej knihe Komisie o námornej politike.
V tomto kontexte navrhujem zriadenie parlamentnej medziskupiny zodpovednej za ostrovy. 
Táto skupina by riešila otázky nasledovného typu:

• zlepšenie existujúcich politík, ak sú realizované v ostrovných regiónoch,
• koordinovanie činností na predloženie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 

právnych predpisov, ktoré zabezpečia, že sa zohľadnia osobitosti ostrovov.

6. ŠTÁTNA POMOC:
  

1 KOM(2006) 275.
2 Environmentálne a sociálno-ekonomické štatistické údaje o pobrežnej štruktúre, pozri aj politiku pobrežnej 
zóny Komisie.
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Všeobecným pravidlom je, že štátna pomoc je nezlučiteľná s jednotným trhom. Vyššie sme 
však spomenuli určité regióny s trvalými štrukturálnymi charakteristikami, ktoré im bránia v 
rozvoji. Môžu a mali by mať úžitok z pomoci, aby mohli úspešne konkurovať najúspešnejším 
regiónom na pevnine. Ak sú tieto znevýhodnenia trvalé (členitý terén, vzdialenosť od 
pevniny, dodatočné dopravné náklady), finančná pomoc udelená prostredníctvom 
štrukturálnych fondov by mala byť tiež trvalá, nie prechodná a po určitom období postupne 
ukončená. Samozrejme, príklad je uvedený na prípade najokrajovejších regiónov.1 Určité 
ťažkosti, ktoré má každý ostrov, skupina ostrovov, alebo rozhodne všetky ostrovy vnímané 
ako skupina, musia byť posudzované jednotlivo a čo je dokonca ešte dôležitejšie, politiku po 
politike. V tomto kontexte by bolo pre stimulovanie ostrovných hospodárstiev prospešné 
preskúmanie možnosti udelenia štátnej pomoci v odvetviach dopravy a energetiky, pretože 
nedávne výkyvy v cenách energie nepriaznivo ovplyvnili konkurencieschopnosť ostrovnej 
výroby. Usmernenia pre obdobie rokov 2007 až 2013 uznávajú dôležitú úlohu, ktorú môže 
zohrávať štátna pomoc pri napomáhaní regiónom v prekonaní obmedzení nezmeniteľných 
nevýhod pod podmienkou, že nebude deformovať konkurenciu. V tomto kontexte sa 
zdôrazňuje postavenie ostrovov  a posilňuje ich podmienečná oprávnenosť. Štátna pomoc na 
veľké infraštruktúrne projekty však stále nie je oprávnená napriek tomu, že Parlament vyjadril 
toto prianie. V kontexte ostrova je nutnosť povoliť takúto pomoc na zlepšenie dopravy 
a prepojiteľnosti samozrejmá.

7. CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA:
Ako bolo zdôraznené v poslednej správe tohto výboru o euroregiónoch, väčšina európskych 
ostrovov zastáva pozíciu prvej línie vo vonkajších vzťahoch EÚ pre svoju zemepisnú polohu. 
Tentoraz to hrá v ich prospech, pretože im to umožňuje plne sa zúčastňovať na cezhraničných 
projektoch nielen v rámci Únie, ale aj mimo nej. Z hľadiska spravodajcu zohrávajú 
euroregióny dôležitú úlohu nielen pri miestnych výmenných projektoch najlepších postupov 
a cezhraničnej spolupráce, ale sú obzvlášť užitočné v súvislosti s ostrovmi. 

  
1 Pozri § 30 Usmernení.
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