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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om öarna och naturliga och ekonomiska hinder i samband med regionalpolitiken
(2006/2106(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av de förordningar som reglerar strukturfonderna för perioden 2007–2013,

– med beaktande av rådets beslut av den 6 oktober 2006 om gemenskapens strategiska 
riktlinjer för sammanhållningen1,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådet i Sevilla den 21–22 juni 2002,

– med beaktande av sin resolution av den 2 september 2003 om regioner med strukturella 
nackdelar (öar, bergsområden och glesbygder) inom ramen för sammanhållningspolitiken 
och de institutionella perspektiven2,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 13 mars 2002 om öregionernas 
problem i Europeiska unionen i samband med utvidgningen3,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 juli 2005 om översynen av 
riktlinjerna för nationellt regionalstöd4,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling (A6-…/2006), och av 
följande skäl:

A. Europaparlamentet har vid flera tillfällen uppmärksammat den svåra situationen för de öar 
som är missgynnade på flera olika sätt och har understrukit behovet av att hjälpa dem att 
ta sig igenom svårigheterna och minska de regionala skillnaderna.

B. Enligt artikel 158 i EG-fördraget och förklaringen om öregioner i Amsterdamfördraget 
måste all relevant gemenskapslagstiftning beakta de avlägset liggande öregionernas 
problem och nackdelar.

C. Sammanhållningen är ett av Europeiska unionens huvudmål och syftet är att säkra 
unionens harmoniska utveckling genom att minska regionala skillnader och undanröja 
hinder för utvecklingen, inklusive hinder som kan tillskrivas naturliga eller geografiska 
nackdelar.

D. Principen om territoriell sammanhållning har ytterligare konsoliderats i de nya 
förordningar som reglerar strukturfonderna 2007–2013 och den utgör en integrerad del av 

  
1 EUT L 291, 21.10.2006, s. 11.
2 EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 39.
3 COTER-002. 
4 EUT C 31, 7.2.2006. s. 25.
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sammanhållningspolitiken, som också bör bevaras i framtiden.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt uppmärksamma situationen i
regioner med naturliga nackdelar och speciellt öar i samband med arbetsprogrammet för 
ESPON (Observationsorgan i samverkan för europeisk regional utvecklingsplanering).

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, återigen i samband med det programmet, att
uppdatera den statistiska informationen från studierna 2003. Parlamentet anser att 
ytterligare arbete bör inriktas mot att definiera statistiska indikatorer som är bättre 
lämpade för att ge en tillfredsställande förståelse av de berörda regionerna, och framför 
allt regioner där det finns ackumulerade nackdelar, såsom bergsområden och skärgårdar. 
Parlamentet understryker att dessa indikatorer även bör medge en förbättrad utvärdering 
av skillnaderna mellan dessa regioner och resten av unionen.

3. Europaparlamentet instämmer i den sektorövergripande strategin i genomförandet av 
gemenskapens politik på det sätt som återspeglas i kommissionens grönbok om unionens 
framtida havspolitik, och insisterar på att denna strategi utvidgas till att även omfatta 
andra politiska områden, så att de tar hänsyn till öregioners speciella förutsättningar.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en tvärpolitisk kommitté som kan 
garantera att behoven hos permanent missgynnade regioner systematiskt beaktas i 
policyutveckling och i genomförandeåtgärder.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att under 
perioden 2007–2013 tillåta ett permanent statligt stöd till öregionerna, där bränsle- och 
energikostnaderna helt klart har en negativ inverkan på konkurrenskraften för de 
samhällen som finns på öarna. Parlamentet anser att de system som inrättats till förmån för 
de yttersta randområdena för att kompensera frånvaron av statligt stöd, måste utökas till 
att omfatta alla öregioner som inte är ö-stater eller isolerade regioner.

6. Europaparlamentet uppmanar ösamhällena att utnyttja Euroregions eller liknande 
strukturer för att hantera det interregionala samarbetet och utbytet av bästa praxis samt för 
att utveckla gränsöverskridande projekt.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att granska sin policy att inte bevilja statligt 
stöd för infrastrukturprojekt mot bakgrund av öarnas behov av att förbättra sina 
transportlänkar så att de får tillgång till den inre marknaden på samma villkor som 
fastlandsregionerna.

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

1. INLEDNING

När unionen nu växer och vidgar sina yttre gränser tills de sträcker sig från Barents hav till 
Medelhavet och från Indiska oceanen till Atlanten, blir öarnas betydelse inom alla 
gemenskapens viktigaste politikområden tydlig. Men trots den framskjutna position som 
öarna intar när det gäller territoriell sammanhållning, externa förbindelser, turism och kultur, 
har unionen hittills gjort mycket lite för att anpassa sin politik till de särskilda svårigheter som 
många, om inte alla, öar ställs inför när de skall försöka konkurrera framgångsrikt med andra 
regioner på fastlandet.

Svårigheterna kan delas upp i två kategorier. För det första har vi de svårigheter som skiljer 
olika öar åt: fem öregioner1 har en folkmängd som överstiger 500 000 (Sicilien, Sardinien, 
Kanarieöarna, Balearerna och Réunion) och svarar för 75 procent av den europeiska 
öbefolkningen2. Av de återstående öarna är sju på NUTS 3-nivå och sex har en folkmängd på 
mindre än 100 000 personer. Den relativa storleken och geografiska positionen kommer då 
uppenbarligen att påverka såväl de reella möjligheterna till ekonomisk utveckling som den typ 
av produkter och verksamheter som kan bli aktuella. På samma sätt har åldersfördelningen i 
lokalsamhället en direkt effekt på sociala kostnader och arbetslöshet. I Réunion ökar till 
exempel befolkningen, och personerna som är under 15 år utgör 35 procent av befolkningen. I 
norra Egeiska havet är 25 procent av befolkningen över 60 år. Medan befolkningen som sagt 
ökar i vissa öregioner, finns det andra, till exempel Western Isles i Skottland, där 
utvandringen ligger på en hög nivå. Klimatskillnader på grund av den geografiska positionen 
stimulerar fram vitt skilda jordbruksprodukter. Så hur kan man begära att öar med så vitt 
skilda egenskaper skall behandlas som en särskild typ av region som kräver speciell 
uppmärksamhet? Svaret ligger i den andra typ av svårigheter som de flesta, om inte alla, öar 
har gemensamt. De svårigheterna är, bland annat

Ø högre kostnader på grund av en kombination av konsumentgrupper utan valfrihet och 
extra transportkostnader,

Ø låga löner, eftersom efterfrågan på arbete är större än utbudet,
Ø svårigheter att få tillträde till den inre marknaden,
Ø brist på råmaterial (ofta importerade),
Ø höga energikostnader,
Ø svår terräng (berg),
Ø bristande infrastruktur,
Ø ut- och invandring,
Ø begränsat verksamhetsurval (ofta begränsat till jordbruk, fiske, turism),
Ø känslighet för miljörisker som kan påverka turismen (flodvågor, cykloner, 

jordbävningar, oljeutsläpp, regionala konflikter).
Ekonomiska chocker drabbar i regel verksamheten på öar hårdare än i fastlandsregioner med 
samma problem. Detta beror på att öarnas ekonomier utmärks av ett beroende av ett begränsat 
antal verksamheter, vilket i sin tur återspeglar deras knappa resurser. Resultatet blir att deras 

  
1 Exklusive ö-stater.
2 Källa: Eurisles. 
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förmåga att reagera positivt på ekonomiska förändringar begränsas allvarligt och att resultatet 
ofta blir katastrofalt. På fastlandet kan med andra ord nedgången på ett visst 
verksamhetsområde ofta kompenseras av arbetsmarknaden i en grannregion. På en ö kommer 
en allvarlig kris i den dominerande verksamheten att direkt återspeglas i arbetslöshetssiffrorna 
eller leda till utvandring. 

På många öar, även de med hög arbetslöshet, kan man behöva rekrytera till tjänster som 
lokalbefolkningen inte kan leverera. Läkare, sjuksköterskor och ingenjörer måste kompensera 
nackdelarna med att leva på en ö, inklusive lägre lön, sämre hälsovård och sämre möjligheter 
till utbildning, med immateriella fördelar såsom klimat, miljö och livsstil. När de väger för-
och nackdelar mot varandra kanske företagen på fastlandet är motvilliga att investera, trots 
lägre lön eller billigare mark, när detta vägs mot de extra kostnaderna för att nå den inre 
marknaden, få tillgång till forskningsinstitutioner eller få kontakt med liknande eller 
närliggande branscher.

2. DE YTTERSTA RANDOMRÅDENA OCH ÖVRIGA ÖREGIONER

En åtskillnad måste göras mellan åtgärder som riktar sig till öar i allmänhet och åtgärder som 
riktar sig till de yttersta randområdena. År 2002 uppmanade Europeiska rådet i Sevilla1

Europeiska kommissionen att lägga fram förslag på en sammanhängande och global strategi 
för att lösa de specifika problemen i de yttersta randområdena, (något som för övrigt kommit i 
förgrunden sedan Spanien och Portugal blev medlemmar av EU)2. I samband med sin 
revidering av strukturpolitiken efter utvidgningen behöll kommissionen tre prioriterade 
åtgärdsområden. Dessa var konkurrenskraft, tillträde och kompensation för övriga nackdelar. 
Tack vare stödet från Europaparlamentet omfattar de nya bestämmelserna ökade insatser för 
dessa regioner. Genom antagandet av den nya artikel 299.2 finns det nu en klar rättslig ram 
för öarna och de yttersta randområdena, av vilka sex är öar. När det gäller öarna bör man 
notera att de åtgärder som beslutades i Amsterdam aldrig har genomförts, i motsats till de 
yttersta randområdena. Efter protester bekräftade man i Nicefördraget behovet av särskilda 
åtgärder för öregionerna ”inom ramen för tillgängliga budgetresurser”.

Trots de insatser som gjorts via regionalpolitiken har öregionernas relativa placering i 
rangordningen för regional BNP knappast förändrats under de senaste tjugo åren. 
Medlemsstaterna har i allmänhet insett dessa territoriers specifika natur och detta återspeglas i 
den politiska/administrativa status de har fått. Följaktligen har 15 öar fått särskild status.
I första hand gäller detta vissa öregioner som på grund av sin särställning i moderlandets 
konstitution kunde förhandla fram särskilda villkor när moderländerna blev medlemmar av 
unionen. Detta gäller ett antal franska, danska, nederländska, spanska, portugisiska, finska och 
brittiska öar. Andra, som inte förfogade över de nödvändiga rättsliga instrumenten, kunde inte 
påverka förhandlingarna. Resultatet är en stor spridning, med i vissa fall helt olika situationer 
i en och samma medlemsstat.

  
1 Den 21–22 juni 2002.
2 POSEI-programmen för stöd till randområden och öregioner.
POSEIDON (1989), POSEICAN (1991).
Maastrichtfördragets förklaring om de yttersta randområdena.
Artikel 299.2 i Amsterdamfördraget.
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Vad gäller Riktlinjerna för nationellt regionalstöd för perioden 2007–2013 måste förekomsten 
av ett antal hänvisningar till öregionerna välkomnas, och framför allt de särskilda förmåner 
som beviljats små öar (mindre än 5 000 hektar). Men bristen på flexibilitet när det gäller 
operativt stöd, och framför allt det operativa stöd som skall kompensera för de extra 
kostnaderna i samband med transporter, är mycket beklagligt, framför allt eftersom det 
accepteras för glest befolkade områden.

3. ÖVRIG EU-POLITIK

A. Transport och energi. Avregleringen av luft- och sjötransporter som genomfördes under 
1990-talet är av avgörande betydelse för öarna. I den relevanta lagstiftningen 
uppmärksammas öarnas speciella förutsättningar, framför allt skyldigheten att tillhandahålla 
offentliga tjänster och, i förekommande fall, det gemensamma upphandlingsförfarandet på 
EU-nivå. Det öppna anbudsförfarandet kritiseras i viss mån av öregionernas organisationer för 
att vara för öppet och medge ett visst mått av skydd för lokala industrier1. En tyngre kritik är 
den som riktas mot femårsgränsen för offentliga tjänstekontrakt. Detta anses vara en alltför 
kort tid för att företagen skall kunna få tillbaka sina investeringar (men återigen, samma sak 
gäller på andra håll). Säsongsmässiga ökningar av folkmängden i vissa öregioner kräver 
kraftiga förbättringar i transportrelaterad infrastruktur. Detta är något kommissionen har insett 
och som den tar upp i sin grönbok om havspolitik, och det var detta som var det viktigaste 
skälet när kommissionen föreslog investeringar i till exempel Palermos flygplats.

Ändrade energikostnader påverkar öarna direkt. Detta gäller inte enbart transportkostnaderna, 
som kan ha en begränsande effekt på antalet turister som är villiga att besöka en ö under ett 
visst år, utan också produktionskostnaderna för de små och medelstora företag som försöker 
konkurrera med liknande företag på fastlandet. Även om de senare också kan påverkas av 
samma ändringar i energipriserna, kommer de totala negativa effekterna att bli mindre. Detta 
visas av det faktum att energiproducerande anläggningar på fastlandet i regel kommer att 
köras med i det närmaste full effekt under tolv månader per år, medan anläggningarna på 
öarna kanske bara körs med full effekt under turistsäsongen. Dessa uppenbara nackdelar kan 
emellertid ofta uppvägas av inneboende fördelar. En sådan fördel är energiresurser i närheten 
av öar. Nordsjöoljan har till exempel medfört betydande fördelar för Orkney- och 
Shetlandsöarna.

Möjligheten att utnyttja öarnas naturliga fördelar när det gäller att skapa förnybar energi är 
också en faktor, tack vare deras relativa vindexponering, havsvågor, solexponering och den 
relativa enkelheten och de låga kostnaderna för att leverera den producerade energin till 
fastlandet. När man utvärderar fördelarna med att utveckla denna typ av installationer måste 
man beakta de miljöeffekter en viss installation kan få på naturvärdena i det område där 
installationen planeras och följdeffekterna för turismen.

B. Turism och kultur. Turism är den dominerande verksamheten på flertalet av de 
europeiska öarna. Samtidigt som turismen har såväl direkta som indirekta effekter på den 
lokala ekonomin (byggindustrin, infrastrukturprogram, turistorter, hotell, restauranger etc.), 
får den också direkta och indirekta negativa effekter på miljöns naturresurser2, eller tjänster1. 

  
1 Denna kritik kan framföras av alla regioner, oavsett deras specifika förutsättningar.
2 Till exempel sötvatten. 
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Aktuella trender inom turismen visar en tendens till kortare vistelser i ett visst område. 
Resultatet blir att transportkostnaderna ofta blir en avgörande faktor för valet av destination. 
Sänkta transportkostnader är därför en viktig faktor om en viss ö skall förbli 
konkurrenskraftig som resmål. En av de viktigaste faktorerna som attraherar turister till 
Europas öar är kulturell mångfald. Detta återspeglas inte bara i de historiska monument och 
unika arkitektoniska mästerverk de kan erbjuda besökarna, utan också i den livsstil och det 
sätt att tänka eller kommunicera som invånarna har utvecklat för att handskas med de 
speciella svårigheter och nackdelar som det innebär att vara bosatt på en ö. Dessa speciella 
kulturella aspekter föreligger naturligtvis också i många fastlandsregioner, men på öar blir 
ofta skillnaderna gentemot fastlandskulturen tydligare, just på grund av avståndet mellan dem 
och fastlandet. Det är viktigt att dessa skillnader skyddas mot den ofta överväldigande 
påverkan som säsongsturismen har.

I takt med att Europas befolkning åldras finns det också en andra tendens som ökar kostnaden 
för att tillhandahålla olika tjänster: det ökande antalet semesterbostäder. Även om dessa ofta 
är bra för lokalsamhället, eftersom uppförande och underhåll skapar arbetstillfällen, så ägs de 
ofta av pensionärer. Det stigande antalet äldre personer i små samhällen ökar antalet 
hälsotjänster som måste ställas till förfogande och även kravet på kvalitet ökar. När det gäller 
öar kan denna extra kostnad inte på ett enkelt sätt delas med andra grannkommuner.
C. Klimatförändringen. Klimatförändringen är ett stort hot mot hela planeten. Men på grund 
av deras relativa storlek, geografiska placering och ofta låga profil står öarna i främsta ledet 
när det gäller hoten från stigande havsnivåer, flodvågor, förlusten av marina ekosystem, 
översvämningar, sjöfart, vattenbruk och marina konstruktionsprojekt, såsom våg- och 
tidvattenanordningar. Hälften av Europas våtmarker beräknas vara försvunna före 2020. 
Under de senaste tio åren har vi sett hur kostnaderna för kustskydd har stigit med 33 procent2. 
Under 2006 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om bedömning och hantering av 
översvämningar3 som vårt utskott avgav ett yttrande om.
D. Säkerhet, inrikesfrågor och externa förbindelser. Det skulle vara att blunda för 
historien om man hävdade att öarna inte spelar en central roll för att försvara Europas yttre 
gränser. Tack vare sin konkreta placering erbjuder öarna sina hemländer och unionen som 
helhet omistliga tjänster. De kan med andra ord övervaka det marina territoriet och 
luftrummet långt bortom Fastlandseuropas gränser. Detta är särskilt viktigt när det gäller de 
yttersta randområden som ger Europeiska unionen öppningar mot andra kontinenter och hav, 
och en möjlighet att exploatera viktiga potentiella naturresurser såsom fiske, olja eller, 
återigen, förnybar energi. 

Eftersom de utgör EU:s yttre gräns spelar många öar en viktig roll i kampen mot den illegala 
handeln med narkotika och människor, och mot penningtvätt. All försvagning av den 
grundläggande ekonomiska, sociala eller politiska basen för de mest exponerade regionerna 
skulle oundvikligen drabba fastlandet.

E. Illegal invandring. Den illegala invandringen är ett av de allvarligaste problem som EU 

    
1 Sjukhus, framför allt för de äldre, elproduktion, telekommunikationer, ökad urbanisering, avfallshantering.
2 Enligt grönboken om havspolitiken har kostnaderna ökat från 2,5 miljarder euro 1986 till 3,2 miljarder euro 
2006. 
3 KOM(2006)0015.
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står inför, och öarna står naturligtvis, vilket vi har sett på senare tid, i frontlinjen i försvaret 
mot den illegala invandringen. Lampedusa, Malta, Kanarieöarna, Kap Verde-öarna; samtliga 
har problem på grund av den illegala invandringen. Kanarieöarna har tagit emot 
10 000 invandrare enbart i år, vilket är dubbelt så många som 2005. EU tar naturligtvis itu 
med problemet med gemensam havsövervakning och det måste sägas att betydande framsteg 
har gjorts i arbetet med att utveckla ett integrerat system för övervakning av EU:s gränser, 
inklusive införandet av Frontex1 och upprättandet av en gemenskapskodex för människors 
gränsöverskridande förflyttning. Det finska ordförandeskapet föreslog nyligen att en strategi 
för förvaltning av EU:s gränser skulle antas.

Att lätta på trycket när det gäller att hantera detta problem, samtidigt som man garanterar 
vederbörlig respekt för principerna om mänskliga rättigheter och personlig värdighet medför 
en enorm belastning på de berörda öarnas begränsade resurser. Inledningsvis är naturligtvis 
detta medlemsstaternas ansvar. Men som man nyligen har konstaterat bör inte vissa 
medlemsstater tvingas bära en orimligt stor börda enbart på grund av sin geografiska 
placering. Spaniens, Italiens, Greklands problem är också EU:s problem, och kräver ett svar
på gemenskapsnivå. Det kräver, som kommissionens vice ordförande Franco Frattini har 
understrukit ”solidaritet i handling” och detta kommer att kräva rejäla resurser. I det 
sammanhanget välkomnar jag kommissionens beslut att inrätta fyra väl finansierade fonder2

för att ge begreppet ”solidaritet i handling” ett konkret innehåll.

4. TILLGÅNGEN PÅ DATA OCH ANVÄNDNINGEN AV ANDRA INDIKATORER ÄN BNP
BNP per person och arbetslöshetssiffror anses vara otillräckligt för att mäta öregionernas 
socioekonomiska situation. Detta beror på att BNP ofta bedöms uitfrån NUTS-kategorier, 
vilket leder till en betydande snedvridning. Systemet bygger inte på homogena territorier och 
är diskriminerande mot de minsta regionerna. Dessutom är systemet orättvist mot territorier 
som upplever en betydande migrering, offentliga transfereringar och överföring av privata 
medel.

Öarna är kraftigt beroende av den offentliga sektorn. I mer än hälften av öregionerna svarar 
den offentliga sektorn för över 25 procent av alla arbetstillfällen. Följaktligen är kostnaden 
per person för viktiga tjänster (hälsa, utbildning, transportinfrastruktur) betydligt högre. 
Samtidigt som denna situation effektivt garanterar en fördelning av löner och förmögenhet 
leder den ofta till att den privata sektorns utveckling hindras.

Dessa begränsningar har emellertid äntligen erkänts av kommissionen, som säger följande i 
sin grönbok ”Unionens framtida havspolitik: En europeisk vision för oceanerna och haven”3:
”Även om BNP traditionellt använts som en indikator för ekonomisk produktivitet, erkänner 
man nu allmänt att enbart en stigande BNP inte i sig återspeglar ett socialt välstånd”, och 
fortsätter: ”Kommissionen anser att en heltäckande undersökning bör genomföras för att ställa 
sådana beräkningar4 till förfogande.”

  
1 Frontex (Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens 
medlemsstaters yttre gränser).
2 Europeiska integrationsfonden, Europeiska fonden för återvändande, Europeiska flyktingfonden och Fonden 

för förvaltning av Europas yttre gränser.
3 KOM(2006)0275.
4 Miljöstatistik och socioekonomisk statistik i kustformat. Se också kommissionens politik för kustområden.
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Tills helt nyligen har bristen på tillräckligt goda indikatorer för att utvärdera öarnas 
ekonomier dolts av det faktum att en stor majoritet av öarna har mottagit maximalt stöd som 
Mål 1-regioner. Den pågående utvidgningen med dess inneboende statistiska effekter har 
emellertid understrukit behovet av bättre riktade statistiska indikatorer för att mäta 
öregionernas behov. Europeiska kommissionen har känt till problemet under viss tid, och 
2003 beställde kommissionen ett antal studier om situationen i regioner med naturliga 
nackdelar. Dessvärre har inga ytterligare försök gjorts sedan den dagen för att antingen 
uppdatera eller utnyttja den statistiska informationen. Mot bakgrund av detta vill 
föredraganden starkt rekommendera att man tar särskild hänsyn till situationen i regioner med 
naturliga nackdelar, och framför allt öar, i arbetsprogrammet ESPON. Arbetet skulle kunna 
bedrivas i följande riktningar:

v Att fastställa vilka statistiska indikatorer som är bättre lämpade för att skapa en 
tillfredsställande förståelse för den berörda regionens realiteter, framför allt när det 
gäller ackumulerade svårigheter, såsom t.ex. i bergsområden, skärgårdar.

v Att utvärdera skillnaderna mellan dessa regioner och övriga gemenskapen.

v Att granska gemenskapspolitikens effekter på lokala ekonomier och lokalsamhällen.

5. STYRELSEFORMER

Många av de problem som påverkar samtliga EU:s regioner kräver ett svar på många nivåer, 
från nationella, via regionala och ner till lokala myndigheter. På grund av deras isolering och 
territoriets begränsade storlek måste förvaltningen på öarna kunna reagera särskilt snabbt och 
effektivt. I det sammanhanget uppskattar föredraganden att Europeiska unionen inser att den 
sektorsvisa strategi som länge har dominerat genomförandet av gemenskapens politik inte är 
tillfredsställande och föredraganden välkomnar den sektorsövergripande strategi som antagits 
i kommissionens grönbok om havspolitiken.

I det sammanhanget föreslår jag att det inrättas en interparlamentarisk grupp med ansvar för 
öarna. Gruppen skulle behandla frågor såsom

• ett effektivare genomförande av den befintliga politiken i öregionerna,
• samordnade åtgärder för att lägga fram ändringsförslag till lagstiftningen som 

garanterar att öarnas speciella förutsättningar beaktas.

6. STATLIGT STÖD

Statligt stöd är som en allmän regel oförenligt med den inre marknaden. Men som vi har sett 
ovan kan och bör vissa regioner med permanenta strukturella egenskaper som hindrar 
utvecklingen komma i åtnjutande av stöd för att de skall kunna konkurrera med de mest
framgångsrika fastlandsregionerna. Om nackdelarna är permanenta (svårtillgänglig terräng, 
avstånd från fastlandet, extra transportkostnader) bör det finansiella stöd som ges via 
strukturfonderna även vara permanent, inte tillfälligt och utfasat under en viss tidsperiod. 
Detta gäller till exempel för de allra ytterst belägna randområdena1. De speciella svårigheterna 
för varje ö, grupp av öar eller samtliga öar betraktade som en grupp, måste beaktas från fall 

  
1 Se § 30 i riktlinjerna.
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till fall och, vilket är ännu viktigare, från politikområde till politikområde. I det 
sammanhanget skulle det kunna bidra till att stimulera öarnas ekonomier om man undersökte 
möjligheterna att bevilja statligt stöd inom transport- och energisektorn, eftersom de stigande 
energipriserna på senare tid har påverkat konkurrenskraften för öarnas produkter negativt. I 
riktlinjerna för perioden 2007–2013 framhålls den viktiga roll som det statliga stödet kan 
spela för att hjälpa regionerna att hantera sina permanenta begränsningar, under förutsättning 
att det statliga stödet inte snedvrider konkurrensen. I riktlinjerna framhävs öarnas position och 
möjligheten att ge stöd på grund av deras förutsättningar stärks. Statligt stöd för stora 
infrastrukturprojekt är emellertid fortfarande otillåtliga, trots Europaparlamentets uttryckliga 
önskan om motsatsen. När det gäller öregionerna är nödvändigheten av att tillåta sådant stöd 
för att förbättra transporter och konnektivitet uppenbar.

7. GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE

Som nyligen påpekades i utskottets betänkande om Euroregioner, intar huvuddelen av de 
europeiska öarna på grund av sin geografiska position en plats i främsta ledet för EU:s externa 
förbindelser. För en gångs skull är detta en faktor till deras förmån, eftersom det gör att de kan 
delta fullt ut i gränsöverskridande projekt såväl inom som utom unionen. Föredraganden anser 
att Euroregionerna spelar en viktig roll, såväl i lokala projekt för utbyte av bästa praxis som 
vid gränsöverskridande samarbete och att de är särskilt väl lämpade för öar. 


