
PR\642250SL.doc PE 382.326v01-00

SL SL

EVROPSKI PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Odbor za regionalni razvoj

ZAČASNO
2006/2106(INI)

1. 12. 2006

OSNUTEK POROČILA
o naravnih in gospodarskih omejitvah in omejitvah otokov v okviru regionalne 
politike
(2006/2106(INI))

Odbor za regionalni razvoj

Poročevalec: Francesco Musotto



PE 382.326v01-00 2/10 PR\642250SL.doc

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3

OBRAZLOŽITEV..................................................................................................................5



PR\642250SL.doc 3/10 PE 382.326v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o naravnih in gospodarskih omejitvah in omejitvah otokov v okviru regionalne politike
(2006/2106(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predpisov, ki urejajo strukturne sklade za obdobje 2007–2013,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta z dne 6. oktobra 2006 o strateških smernicah Skupnosti o 
koheziji1,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta iz Seville z dne 21. in 22. junija 2002,

– ob upoštevanju resolucije z dne 2. septembra 2003 o strukturno manj razvitih regijah 
(otoki, gorske regije, regije z majhno gostoto prebivalstva) v okviru kohezijske politike in 
institucionalnih izgledov2,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 13. marca 2002 o težavah otoških regij v 
Evropski uniji v okviru širitve3,

– ob upoštevanju menja Odbora regij z dne 7. julija 2005 o reviziji smernic za regionalno 
državno pomoč4,

– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A6-0000/2006),

A. ker je Evropski parlament pogosto opozarjal na težak položaj otokov, ki so prikrajšani na 
več področjih, ter poudaril, da jim je treba pomagati pri odpravi teh težav in zmanjšanju 
regionalnih neskladij,

B. ker člen 158 Pogodbe ES in izjava o otoških regijah iz Amsterdamske pogodbe določata, 
da je treba težave in omejitve najbolj oddaljenih ter otoških regij upoštevati v vsej ustrezni 
zakonodaji,

C. ker je kohezija eden od ključnih ciljev Evropske unije, katerega namen je zagotoviti 
usklajen razvoj z zmanjšanjem regionalnih neskladij in odpravo ovir za razvoj, vključno z 
ovirami, ki so povezane z naravnimi in geografskimi omejitvami,

D. ker je načelo teritorialne kohezije dodatno utrjeno v novih predpisih o strukturnih skladih 
za obdobje 2007–2013 in je sestavni del kohezijske politike, ki ga je treba ohraniti tudi v 
prihodnosti,

1. poziva Komisijo, da v okviru delovnega programa Evropskega omrežja za opazovanje 
prostorskega razvoja (ESPON) nameni posebno pozornost stanju regij, ki so v težkem 
položaju zaradi naravnih ovir, in zlasti otokom;

  
1 UL L 291, 21.10.2006, str. 11.
2 UL C 76 E, 25.3.2004, str. 39.
3 COTER-002.
4 UL C 31, 7.2.2006, str. 25.
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2. poziva Komisijo, da prav tako v okviru tega delovnega programa posodobi statistične 
podatke, ki jih je dobila na podlagi študij iz leta 2003; meni, da mora biti nadaljnje delo 
usmerjeno v opredelitev statističnih kazalcev, ki bodo primernejši za ustrezno 
razumevanje zadevnih regij, zlasti regij z nakopičenimi težavami, kot so gorovja in otočja; 
poudarja, da morajo ti kazalci omogočati tudi boljšo oceno razlik med temi regijami in 
ostalo Unijo;

3. podpira nadsektorski pristop k izvajanju politike Skupnosti, izražen v zeleni knjigi 
Komisije o pomorski politiki, in vztraja, da je treba ta pristop razširiti na druge politike, da 
bodo upoštevale posebne okoliščine otoških regij;

4. zahteva, da Komisija ustanovi skupni odbor za vse politike ter tako zagotovi, da se 
potrebe stalno prikrajšanih regij sistematično upoštevajo pri razvoju politike in izvedbenih 
ukrepih;

5. poziva Komisijo, da v obdobju 2007–2013 preuči možnost dodelitve stalne državne 
pomoči otoškim regijam, v katerih stroški za gorivo in energijo očitno škodljivo vplivajo 
na konkurenčnost skupnosti, ki živijo v njih; meni, da je treba, če se ne dodeli državna 
pomoč, kompenzacijski sistem za najbolj obrobne regije razširiti na vse otoške regije, ki 
niso otoške države ali celinski otoki;

6. spodbuja otoške skupnosti, da uporabijo evroregije ali podobne strukture za upravljanje 
medregionalnega sodelovanja in izmenjave dobre prakse ter za razvoj čezmejnih 
projektov;

7. poziva Komisijo, da pregleda politiko nedodeljevanja državne pomoči za infrastrukturne 
projekte z vidika potrebe otokov po boljših prometnih povezavah, ki jim bodo omogočile 
dostop do enotnega trga pod enakimi pogoji, kot ga imajo celinske regije;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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OBRAZLOŽITEV

1. UVOD:
Ker se Unija veča in širi zunanje meje, ki segajo od Barentsovega morja do Sredozemskega 
morja ter od Indijskega oceana do Atlantika, je jasno, da morajo biti otoki vključeni v vse 
glavne politike Skupnosti. Čeprav so otoki zelo izpostavljeni z vidika teritorialne kohezije, 
zunanjih odnosov, čezmejnega sodelovanja, turizma in kulture, si je Unija do zdaj le malo 
prizadevala za to, da bi s prilagoditvijo politike upoštevala edinstvene težave, ki jih imajo 
številni otokov ali morda celo vsi otoki, če želijo uspešno tekmovati z regijami na celini.
Te težave lahko razdelimo v dve ločeni skupini. V prvi skupini so težave, po katerih se otoki 
razlikujejo med sabo:
Pet otoških regij1 ima več kot 500 000 prebivalcev (Sicilija, Sardinija, Kanarski otoki, 
Balearski otoki in Réunion), ki predstavljajo 75 % prebivalstva na evropskih otokih2, sedem 
od ostalih otokov spada na raven NUTS 3, na šestih pa je manj kot 100 000 prebivalcev. 
Sorazmerna velikost in geografski položaj nedvomno vplivata na dejanske možnosti 
gospodarskega razvoja ter vrste proizvodov in dejavnosti, ki se lahko izvajajo. Poleg tega 
starostna porazdelitev lokalne družbe neposredno vpliva na socialne prispevke in statistiko 
brezposelnosti. Na otoku Réunion se na primer število prebivalcev povečuje in osebe, mlajše 
od 15 let, zajemajo 35 % prebivalstva, medtem ko je na otokih severnega Egejskega morja 
25 % prebivalstva starejšega od 60 let. Čeprav se število prebivalcev na nekaterih otokih 
povečuje, je za druge, kot so Zahodni otoki na Škotskem, značilna visoka stopnja 
preseljevanja. Podnebne razlike zaradi geografskega položaja prispevajo k veliki raznolikosti 
kmetijskih proizvodov.
Kako je torej mogoče otoke s tako različnimi značilnostmi uvrstiti v ločen razred regij, ki ga 
je treba posebej obravnavati? Odgovor ponuja druga skupina težav, s katerimi se srečujejo 
številni ali celo vsi otoki.
Te težave so na primer:

Ø višje cene zaradi vpliva omejenih trgov in dodatnih prevoznih stroškov,
Ø nizke plače, ker povpraševanje po delovnih mestih presega možnosti zaposlitve,
Ø težave pri dostopu do enotnega trga,
Ø pomanjkanje surovin (pogosto se uvažajo),
Ø višji stroški energije,
Ø pogosto zahteven teren (gore),
Ø pomanjkljiva infrastruktura,
Ø preseljevanje in priseljevanje,
Ø neraznolike dejavnosti (pogosto omejene na kmetijstvo, ribolov, turizem),
Ø ranljivost zaradi nevarnosti za okolje, ki lahko vplivajo na turizem (cunamiji, cikloni, 

potresi, razlitje nafte, regionalni spori).
Gospodarski pretresi na splošno močneje vplivajo na otoško gospodarstvo kot na celinske 
regije z enakimi težavami. Razlog za to je njihova odvisnost od omejenega števila dejavnosti 
zaradi pomanjkanja virov. Zato je njihova sposobnost, da se pozitivno odzovejo na 
gospodarske spremembe, zelo omejena, rešitev pa je pogosto katastrofalna. Nasprotno lahko 
nazadovanje v posameznem sektorju dejavnosti na celini pogosto preprosto nadomesti trg dela 
v sosednji regiji. Na otoku se vsaka resna kriza prevladujoče dejavnosti izraža v statistiki 
brezposelnosti ali z izseljevanjem. 
Veliko otokov, tudi tistih z visoko stopnjo brezposelnosti, mora morda zaposliti kadre za 

  
1 Brez otoških držav.
2 Vir: Eurisles.
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storitve, ki jih lokalno prebivalstvo ne more zagotoviti. Zdravniki, medicinske sestre in 
inženirji bodo morali pomanjkljivosti zaradi življenja na otoku, ki vključujejo nižje plače, 
slabše zdravstvene storitve in izobraževalne ustanove, nadomestiti z nematerialnimi 
prednostmi, kot so podnebje, okolje in način življenja. Družbe na celini so lahko, potem ko 
preučijo prednosti in pomanjkljivosti, nenaklonjene naložbam na otoke, ne glede na nižje 
plače ali cenejša zemljišča, če te prednosti primerjajo z dodatnimi stroški, ki nastanejo zaradi 
dostopa do enotnega trga, z dostopom do raziskovalnih inštitutov in univerz ali s stikom s 
podobnimi ali povezanimi gospodarskimi dejavnostmi.

2. NAJBOLJ ODDALJENE REGIJE IN DRUGE REGIJE:
Razlikovati je treba med ukrepi za otoke na splošno in ukrepi, ki obravnavajo najbolj 
oddaljene regije. Evropski svet je na zasedanju v Sevilli1 leta 2002 pozval Evropsko komisijo, 
da pripravi predlog za usklajen in splošen pristop k reševanju posebnih težav najbolj 
oddaljenih regij (ki je bil po naključju predložen ob pristopu Španije in Portugalske)2. 
Komisija je pri pregledu strukturne politike po širitvi ohranila tri prednostna področja 
delovanja. Ta področja so konkurenčnost, dostopnost in nadomestilo za druge ovire. Zato novi 
predpisi določajo višje stopnje pomoči za te regije, k čemur je prispeval tudi Evropski 
parlament. S sprejetjem novega člena 299(2) je bil določen poseben pravni okvir za otoke in 
najbolj oddaljene regije, od katerih je 6 otokov. Opozoriti je treba, da se določbe, sprejete v 
Amsterdamu, niso nikoli uporabljale za otoke za razliko od najbolj oddaljenih regij. Po 
protestih je pogodba iz Nice ponovno potrdila potrebo po sprejetju posebnih ukrepov za 
otoške regije „v mejah razpoložljivih proračunskih sredstev“.
Ne glede na prizadevanje na področju regionalne politike se sorazmeren položaj otoških regij 
v razvrstitvi regionalnega BDP v zadnjih dvajsetih letih skoraj ni spremenil. Države članice so 
na splošno priznale posebno naravo teh ozemelj, kar izražajo tudi politični/upravni statusi, ki 
so jim dodeljeni. Poseben status ima 15 otoških regij.
Nekatere otoške regije so lahko zaradi posebnega položaja v ustavi matične države s pogajanji 
dosegle posebne pogoje ob pristopu matične države k Uniji. To velja za več francoskih, 
danskih, nizozemskih, španskih, portugalskih, finskih ali britanskih otokov. Druge otoške 
regije, ki niso imele na voljo potrebnih pravnih instrumentov, niso mogle vplivati na 
pogajanja. Zato so v nekaterih primerih popolnoma drugačne okoliščine v isti državi članici 
obravnavane zelo neenotno.
V zvezi s smernicami o državni regionalni pomoči za 2007–2013 je treba pozdraviti več 
sklicevanj na otoke in zlasti določbe o majhnih otokih (manj kot 5 000 prebivalcev). Vseeno 
je treba izraziti obžalovanje zaradi pomanjkanja prožnosti na področju pomoči za tekoče 
poslovanje in zlasti pomoči za tekoče poslovanje za nadomeščanje dodatnih prevoznih 
stroškov, posebej zato ker je sprejemljivo v redko poseljenih regijah.

3. DRUGE POLITIKE EU:
A. Prevoz in energetika: Liberalizacija zračnega in pomorskega prevoza v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja je zelo pomembna za otoke. Ustrezna zakonodaja izrecno priznava 
posebnosti otokov zlasti v zvezi z obveznostmi javnih storitev in, kadar je primerno, določa 
postopek javnega razpisa na ravni EU. Otoške organizacije nekoliko kritično ocenjujejo javni 
razpis, ker je po njihovem mnenju preveč odprt in ne omogoča neke stopnje protekcionizma 

  
1 21. in 22. junija 2002.
2 Program posebnih možnosti zaradi oddaljenosti in izoliranosti (POSEI);

POSEIDON (1989), POSEICAN (1991);
Izjava o najbolj oddaljenih regijah iz Maastrichtske pogodbe;
Člen 299(2) Amsterdamske pogodbe.
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za lokalne gospodarske dejavnosti1. Resnejša kritika je namenjena petletni omejitvi javnih 
naročil za storitve. To obdobje naj bi bilo prekratko, da bi se lahko družbam povrnila naložba 
(vendar to velja tudi v drugih okoliščinah). Zaradi sezonskega nihanja števila prebivalcev, ki 
je v veliko otoških regijah vedno pogostejše, je treba občutno izboljšati prometno 
infrastrukturo. To priznava zelena knjiga Komisije o pomorski politiki in je bilo glavno 
vprašanje pri predlogih za naložbe na primer za letališče v Palermu.
Na otoke neposredno vpliva nihanje stroškov energije. To velja za prevozne stroške, zaradi 
katerih se lahko zmanjša število turistov, ki želijo obiskati regijo v katerem koli letu, ter tudi 
proizvodne stroške malih in srednje velikih podjetij, ki želijo biti konkurenčna podobnim 
družbam na celini. Čeprav lahko enaka nihanja vplivajo tudi na slednje, je splošni negativni 
vpliv manjši. Razlog za to je dejstvo, da objekti za proizvodnjo električne energije na celini 
delujejo s skoraj polno zmogljivostjo običajno 12 mesecev, objekti na otokih pa lahko 
delujejo s polno zmogljivostjo le v turistični sezoni. Vseeno lahko te očitne pomanjkljivosti 
včasih nadomestijo prednosti, povezane z naravnimi pogoji. V zadnjih letih so bili energetski 
viri blizu otokov zelo pomembni zanje, na primer nafta v Severnem morju za Orkneyjske in 
Shetlandske otoke.
Možnost izkoriščanja naravnih prednosti otokov za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
je odvisna tudi od sorazmerne izpostavljenosti vetru, valovanja morja, izpostavljenosti soncu 
ter sorazmerno lahke oskrbe celine s proizvedeno energijo in sorazmerno nizkih stroškov 
takšne oskrbe. Pri oceni prednosti, ki jih ima postavitev takšne vrste objekta, je treba 
upoštevati mogoč okoljski vpliv kakršnega koli objekta na naravno lepoto območja, ki je 
predvideno za postavitev objekta, in sočasen vpliv na turizem.

B. Turizem in kultura: Turizem je prevladujoča dejavnost na večini evropskih otokov. 
Čeprav turizem neposredno in posredno vpliva na lokalno gospodarstvo (gradbeništvo, 
infrastrukturni programi ter turistična središča, hoteli, restavracije itd.), neposredno in 
posredno negativno vpliva tudi na naravne vire v okolju2 ali na storitve3. V zadnjem času je na 
področju turizma mogoče opaziti, da se turisti vedno pogosteje odločajo za kratke obiske 
posameznih območij. Zato so prevozni stroški vedno pomembnejši dejavnik pri izbiri 
turističnega cilja. Zato je znižanje prevoznih stroškov ključno pri oblikovanju pogojev, v 
katerih bodo turistični cilji na otokih ostali konkurenčni. Ena od glavnih prednosti, ki 
privablja turiste na otoke v Evropi, je njihova raznolika kultura. Opaziti jo je mogoče v 
zgodovinskih spomenikih in edinstvenih arhitekturnih mojstrovinah, ki so na voljo 
obiskovalcu, ter tudi v načinu življenja in razmišljanja ali sporočanja, ki so ga prebivalci 
razvili, zato da so lahko preživeli v posebnih težavnih razmerah in izkoristili prednosti 
življenjskega okolja na otoku. Ti posebni kulturni vidiki so značilni tudi za veliko celinskih 
regij, vendar so te kulturne razlike na otokih pogosto izrazitejše, prav zaradi oddaljenosti 
otokov od celine. Pomembno je, da se te razlike zaščitijo pred vplivom sezonskih 
obiskovalcev, ki je včasih zelo izrazit.
K višjim stroškom storitev prispeva še en dejavnik, ki je povezan s splošnim staranjem 
evropskega prebivalstva. Ta dejavnik je vedno večje število sekundarnih bivališč. Čeprav so 
pogosto pozitivna za lokalno skupnost, ker se zaradi njihove gradnje in vzdrževanja ustvarjajo 
nova delovna mesta, so njihovi lastniki pogosto upokojene osebe. Zaradi večjega števila 
starejših oseb v majhni skupnosti se povečuje število zdravstvenih storitev, ki morajo biti na 
voljo, in izboljšuje njihova kakovost. V primeru otokov teh dodatnih stroškov ni mogoče 
preprosto deliti z drugimi sosednjimi skupnostmi.

  
1 Takšno kritiko lahko izrazi vsaka regija ne glede na svojo posebno naravo.
2 Kot je sladka voda.
3 Bolnišnice, zlasti za starejše, proizvodnja električne energije, telekomunikacije, večja urbanizacija, odlaganje 

odpadkov.
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C. Podnebne spremembe: Čeprav podnebne spremembe ogrožajo celoten planet, so prav 
otoki zaradi sorazmerne velikosti, geografskega položaja in pogosto tudi reliefa najbolj 
ogroženi zaradi dvigovanja morske gladine, cunamijev, uničenja morskih ekosistemov, 
poplav, pomorstva, ribogojstva in projektov ladijske strojegradnje, kot so naprave, ki 
izkoriščajo valovanje in plimovanje. Pričakuje se, da bo do leta 2020 izginila polovica 
mokrišč v Evropi. V zadnjih desetih letih so se odhodki za zaščito obale povečali za 33 %1. 
Komisija je leta 2006 predlagala direktivo o ocenjevanju in obvladovanju poplav2, o kateri je 
ta odbor predložil mnenje.

D. Notranje varnostne zadeve in zunanji odnosi: Če ne bi otokom priznali osrednje vloge 
pri obrambi zunanjih meja Evrope, bi zanikali zgodovino. Otoki lahko zaradi naravne lege 
ponudijo domači državi in celotni Uniji nepogrešljive storitve. Zato je za otoke pomembno 
spremljanje dogajanja na morju in v zraku prek meja celinske Evrope, kar velja predvsem v 
primeru najbolj oddaljenih ozemelj, ki odpirajo Uniji pot na druge celine in v druga morja ter 
omogočajo izkoriščanje glavnih možnih naravnih virov, kot je ribolov, nafta ali energija iz 
obnovljivih virov. 
Ker je veliko otokov na zunanji meji Unije, so zelo pomembni pri boju proti nezakonitemu 
trgovanju z mamili in ljudmi ter pranju denarja. Vsako slabitev osnovnih gospodarskih, 
socialnih ali političnih temeljev najbolj izpostavljenih regij bi neizogibno čutili na celini.

E. Nezakonito priseljevanje: Nezakonito priseljevanje je ena od glavnih težav, ki jih mora 
obravnavati Unija, pomembno vlogo v boju proti nezakonitemu priseljevanju pa imajo otoki, 
kot je bilo očitno v zadnjem času. S tem se spopadajo Lampedusa, Malta, Kanarski otoki in 
Zelenortski otoki. Španski Kanarski otoki so le letos sprejeli 10 000 priseljencev, kar je 
dvakrat več kot leta 2005. Unija obravnava to težavo s skupnimi patruljami na morju, 
opozoriti pa je treba na znaten napredek pri razvoju integriranega sistema EU za upravljanje 
meja, vključno z ustanovitvijo agencije FRONTEX3 in pripravo zakonika Skupnosti o 
pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja. Finsko predsedstvo je nedavno predlagalo, da se 
sprejme strategija EU za upravljanje meja. 
Vseeno tudi manjši neposredni pritisk na zadevne otoke, da morajo rešiti te težave ter hkrati 
zagotoviti spoštovanje načel varstva človekovih pravic in osebnega dostojanstva, pomeni 
veliko breme za zadevne otoke in njihova omejena sredstva. Na začetni stopnji so nedvomno 
odgovorne države članice. Vseeno se zdaj priznava, da posamezne države članice ne smejo 
prevzeti prevelikega bremena le zaradi svojega geografskega položaja. Španska, italijanska ali 
grška težava je evropska težava, ki jo je treba reševati na ravni Skupnosti. Kot je poudaril 
podpredsednik Komisije Franco Frattini, je potrebno „solidarno ukrepanje“, za kar bodo 
potrebna precejšnja sredstva. V zvezi s tem pozdravljam odločitev Komisije o ustanovitvi 
štirih finančno dobro podprtih skladov4, ki vidno uresničujejo zamisel „solidarnega 
ukrepanja“.

4. DOSTOPNOST PODATKOV IN UPORABA KAZALCEV, RAZEN BDP:
BDP na prebivalca in brezposelnost nista dovolj za merjenje socialno-ekonomskega stanja v 
otoških regijah. Razlog za to je dejstvo, da je BDP razdeljen na podlagi skupin NUTS, kar 
povzroča precejšnja odstopanja. Ne temelji na homogenih ozemljih in diskriminira najmanjše 
regije. Razen tega postavlja v slabši položaj ozemlja, za katera so značilni veliko 

  
1 V skladu z zeleno knjigo o pomorski politiki so se odhodki povečali z 2,5 milijarde EUR leta 1986 na 

3,2 milijarde EUR leta 2006. 
2 KOM(2006)0015.
3 Frontex (Agencija EU za zunanje meje).
4 Evropski sklad za vključevanje, Evropski sklad za vračanje, Evropski sklad za begunce, Evropski sklad za 

upravljanje zunanjih meja.
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preseljevanje, javni transferji in transferji zasebnih sredstev.
Otoki so zelo odvisni od javnega sektorja. Na več kot polovici otokov zagotavlja javni sektor 
več kot 25 % delovnih mest. Zato so stroški za osnovne storitve na prebivalca (zdravstvo, 
izobraževanje, prevozne storitve) precej višji. Čeprav takšno stanje učinkovito zagotavlja 
porazdelitev plač in bogastva, zaustavlja razvoj zasebnega sektorja. 
Vseeno je omejitve BDP Komisija končno priznala v zeleni knjigi o pomorski politiki1, v 
kateri navaja:
„Čeprav se BDP običajno uporablja kot kazalec gospodarskih rezultatov, je zdaj splošno 
priznano, da le rast ne izraža socialne blaginje“. V nadaljevanju je navedeno: „Komisija 
meni, da je treba izvesti celovito študijo, da bodo dostopne takšne ocene2“.
Do nedavnega je neustreznost kazalcev, ki se uporabljajo za oceno otoških gospodarstev, 
zakrivalo dejstvo, da je velika večina teh gospodarstev prejemala najvišjo pomoč kot regije, ki 
jih zajema cilj 1. S širitvijo in njenim vplivom na statistiko pa je postalo jasno, da je treba 
določiti bolj ciljno usmerjene statistične kazalce za merjenje potreb otoških regij. Evropska 
komisija že pozna to težavo in leta 2003 je naročila več študij o stanju regij, ki so v težkem 
položaju zaradi naravnih ovir. Od takrat se žal niso nadaljevala prizadevanja za posodobitev 
ali uporabo statističnih podatkov. Ob upoštevanju navedenega poročevalec močno priporoča, 
da delovni program ESPON posebej obravnava stanje regij z naravnimi ovirami in zlasti 
otokov. Delo bi lahko bilo usmerjeno na naslednja področja:

v opredelitev statističnih kazalcev, ki bodo primernejši za ustrezno razumevanje 
dejanskih okoliščin v zadevnih regijah, zlasti v primeru regij z nakopičenimi težavami, 
kot so gorovja in otočja;

v ocena razlik med temi regijami in ostalo Skupnostjo;

v spremljanje vplivov politike Skupnosti na lokalno gospodarstvo in družbo.

5. UPRAVLJANJE:
Na veliko vprašanj, ki vplivajo na vse regije EU, se mora odzvati več državnih ravni od 
nacionalne do regionalne in lokalne. Zaradi osamljenosti in omejenega ozemlja morajo biti 
otoki sposobni zelo hitrega in učinkovitega odziva na spremembe. V zvezi s tem poročevalec 
pozdravlja priznanje Komisije, da sektorski pristop, ki je dolgo prevladoval pri izvajanju 
politike Skupnosti, ni dovolj, in pozdravlja nadsektorski pristop, ki je bil sprejet v zeleni 
knjigi Komisije o pomorski politiki.
V zvezi s tem predlagam oblikovanje parlamentarne skupine, pristojne za otoke. Skupina bi 
preučevala naslednja vprašanja:

• izboljšanje sedanje politike, ki se izvaja v otoških regijah;
• usklajevalne ukrepe za predložitev predlogov sprememb zakonodaje, ki zagotavljajo, 

da se upoštevajo posebnosti otokov.

6. DRŽAVNA POMOČ:
V skladu s splošnim pravilom državna pomoč ni združljiva z enotnim trgom. Kot je navedeno 
zgoraj, nekatere regije s trajnimi strukturnimi ovirami za razvoj lahko vseeno prejemajo 
pomoč in jo morajo prejemati, da bodo lahko uspešno tekmovale z najuspešnejšimi celinskimi 
regijami. Če so ovire trajne (zelo razgiban teren, oddaljenost od celine, dodatni prevozni 

  
1 KOM(2006)0275.
2 Okoljska in socialno-ekonomska statistika, prikazana za obalo. Glej tudi politiko Komisije v zvezi z obalno 

cono.



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

SL

stroški), se finančna pomoč iz strukturnih skladov ne bi smela dodeljevati začasno ali se 
postopoma ukiniti, ampak bi morala biti trajna. Primer so najbolj obrobne regije.1 Posebne 
težave posameznega otoka, skupine otokov ali vseh otokov kot skupine je treba preučiti za 
vsak primer posebej in, še pomembneje, glede na posamezno politiko. V zvezi s tem bi k 
spodbuditvi otoškega gospodarstva prispevala preučitev možnosti, da se dodeli državna 
pomoč v prevoznem in energetskem sektorju, ker je zadnje nihanje cen energije negativno 
vplivalo na konkurenčnost otoške proizvodnje. Smernice za obdobje 2007–2013 priznavajo, 
da lahko državna pomoč pomembno pomaga regijam odpraviti ovire zaradi stalnih 
pomanjkljivosti, če ne izkrivlja konkurence. V zvezi s tem je poudarjen položaj otokov, 
njihova pogojena upravičenost pa je večja. Vseeno veliki infrastrukturni projekti še vedno 
niso upravičeni do državne pomoči, ne glede na to, da je Parlament večkrat izrazil željo, da se 
ta ureditev spremeni. S stališča otokov je očitno, da je za boljši prevoz in povezanost nujno 
dovoliti dodelitev takšne pomoči.

7. ČEZMEJNO SODELOVANJE:
Kot je poudarjeno v zadnjem poročilu o evroregijah, ki ga je pripravil ta odbor, ima večina 
evropskih otokov zaradi svojega geografskega položaja pomembno vlogo na področju 
zunanjih odnosov EU. Za zdaj je to zanje prednost, če jim omogoča popolno sodelovanje pri 
čezmejnih projektih v Uniji in zunaj nje. Poročevalec meni, da so evroregije pomembne za 
projekte izmenjave lokalne najboljše prakse in čezmejno sodelovanje ter so zlasti uporabne v 
zvezi z otoki. 

  
1 Glej odstavek 30 Smernic.
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