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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: επιτεύγματα 
και μελλοντικές προοπτικές
(2008/2010(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 2007, με τίτλο 
«Στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές 
προοπτικές» (COM(2007)0507), της 12ης Μαΐου 2004 (CΟΜ(2004)0343) και της 23ης 
Αυγούστου 2004 (CΟΜ(2004)0543) με τίτλο «Για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση για τις 
ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες»,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 299, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ, το οποίο μετά τη θέση σε 
ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβώνας, πρόκειται να αντικατασταθεί από τα άρθρα 299 και 
311α, και που αφορά τις ιδιαιτερότητες των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών, 
καθώς και το άρθρο 87 παράγραφος 3, εδάφιο α),

– έχοντας υπόψη την παράγραφο 60 των συμπερασμάτων της προεδρίας του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου των Βρυξελλών της 14ης Δεκεμβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της 13ης Διάσκεψης των Προέδρων των ιδιαίτερα 
απομακρυσμένων περιφερειών που υπογράφηκε στη Μαδέρα στις 5 Οκτωβρίου 2007,

– έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες 
που ενέκρινε το 2001 και το 2005,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις 
γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Γεωργίας 
και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της 
Επιτροπής Αλιείας (A6-0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Αζόρες, τα Κανάρια, η Γουαδελούπη, η Γουιάνα, η Μαδέρα, η 
Μαρτινίκα και η Ρεϋνιόν πάσχουν από μόνιμα, έντονα και σωρευτικά εγγενή 
μειονεκτήματα, μεταξύ των οποίων η μεγάλη απόσταση από την ευρωπαϊκή ήπειρο, ο 
νησιωτικός ή περίκλειστος χαρακτήρας, η δύσκολη μορφολογία και το κλίμα, η 
στενότητα των αγορών,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Άγιος Μαρτίνος και ο Άγιος Βαρθολομαίος, νησιά χωρισμένα 
διοικητικά και πολιτικά από την Γουαδελούπη, αναφέρονται ονομαστικά στα άρθρα 299 
και 311α της Συνθήκης ΕΚ, όπως τροποποιείται από τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, ως 
νέες ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρθρωση των οικονομιών των ΙΑΠ, που χαρακτηρίζεται από 
στενό σύνδεσμο με τη γεωργία που αποτελεί, μαζί με τις υπηρεσίες, (τον τουρισμό
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ιδιαίτερα) οικονομική δραστηριότητα που συνιστά πολύ σημαντικό κοίτασμα 
απασχόλησης στις περιοχές αυτές,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άμεσο γεωγραφικό περιβάλλον των ΙΑΠ προσφέρει πολύ 
περιορισμένες ευκαιρίες αγοράς, ενώ οι αγορές των ΙΑΠ είναι πάρα πολύ ελκυστικές για 
όλες τις γείτονες τρίτες χώρες,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΙΑΠ τελούν σε κατάσταση απόλυτης εξάρτησης από τα μέσα 
συγκοινωνίας,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την τελευταία τριετία οι ΙΑΠ ένιωσαν τον άμεσο αντίκτυπο 
σημαντικών κοινοτικών μεταρρυθμίσεων, μεταξύ των οποίων η μεταρρύθμιση των 
δημοσιονομικών προοπτικών, της περιφερειακής πολιτικής 2007-2013, του Ευρωπαϊκού 
Αλιευτικού Ταμείου, του ΕΓΤΑΑ, των κρατικών ενισχύσεων, των ΚΟΑ ζάχαρης και 
μπανάνας, των ΡΟSΕΙ γεωργίας και αλιείας και ότι οι εξελίξεις αυτές συχνά είχαν βαριές 
συνέπειες για τις εν λόγω περιοχές,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, που πρέπει να έχουν 
συνοχή με τις ολοένα δεσμευτικότερες διεθνείς υποχρεώσεις που επιβάλλει η
παγκοσμιοποίηση, ιδίως δε έναντι του ΠΟΕ, έρχονται ενίοτε σε αντίθεση με τις ειδικές 
παρεμβάσεις υπέρ των ΙΑΠ,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το ειδικό βάρος των ΙΑΠ μειώθηκε αισθητά σε μια Ένωση που 
από 12μελής κατέστη 27μελής,

Θ. εκτιμώντας ότι οι ΙΑΠ αποτελούν πολύτιμα προπύργια της Ευρώπης στην καρδιά της 
Καραϊβικής, γειτνιάζοντας με την Μερκοσούρ, στα ανοιχτά της Αφρικής μέσα στον 
Ινδικό και τον Ατλαντικό Ωκεανό, χάρη στα οποία η ΕΕ μπορεί να καυχηθεί ότι 
καθίσταται ο πρώτος παγκόσμιος ναυτικός χώρος, με 25 εκατομμύρια χιλιόμετρα 
αποκλειστικής οικονομικής ζώνης πλούσιας σε παντός είδους πόρους,

Απολογισμός της ενισχυμένης εταιρικής σχέσης για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες 
περιφέρειες

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, τρία έτη μετά την δημοσίευση 
πολιτικών εγγράφων τόσο φιλόδοξων όπως οι ανακοινώσεις σχετικά με «ενισχυμένη 
εταιρική σχέση για τις ΙΑΠ», η Επιτροπή παρουσιάζει νέα ανακοίνωση σχετικά με το 
θέμα αυτό·

2. ζητεί, λόγω του εύρους των εξεταζόμενων τομέων και του πολύπλοκου των σχετικών
πολιτικών, η διοικητική ενότητα ΙΑΠ να παραμείνει εντός της Επιτροπής, το δε 
οργανόγραμμά της να ενισχυθεί σημαντικά, ώστε να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την 
συνέχιση των αποστολών της·

3. σημειώνει ότι η ανακοίνωση παρουσιάζει ιδιαίτερα "κολακευτικά" τη δράση της 
Επιτροπής ενώ, στην πραγματικότητα, πολλά από τα μέτρα για τα οποία η Επιτροπή 
εκφράζει την ικανοποίησή της ανταποκρίνονται εν μέρει μόνο στις ανάγκες των ΙΑΠ 
(κυρίως στους τομείς των μεταφορών και της προσβασιμότητας, της έρευνας, της αλιείας 
ή της περιφερειακής συνεργασίας)· επιπλέον, η ανακοίνωση ουδόλως αναφέρεται στις 
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δυσχέρειες που απαντήθηκαν και στις προσπάθειες που κατέβαλαν οι ΙΑΠ, π.χ., κατά την 
ανανέωση των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων·

4. παρατηρεί ότι η παρέμβαση των διαρθρωτικών ταμείων συνεχίζει να συμβάλλει τα 
μέγιστα στην ανάπτυξη των ΙΑΠ· επιθυμεί, ωστόσο, η πολιτική συνοχής να συνδυάζεται 
καλύτερα με τις άλλες κοινοτικές πολιτικές, προκειμένου να αυξηθούν οι συνέργιες· ζητεί 
από την Επιτροπή να επιδείξει μεγαλύτερη ευλυγισία και να προσαρμόζεται ολοένα 
καλύτερα στις πραγματικότητες των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών·

5. σημειώνει τα ικανοποιητικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο των ΡΟSΕΙ 
(γεωργίας και αλιείας) και στους κλάδους του ζαχαροκάλαμου, του ρούμι και της 
μπανάνας· επιθυμεί να ληφθούν όντως υπόψη οι οικονομικές συνέπειες που θα 
μπορούσαν να προκύψουν γι’ αυτούς τους γεωργικούς κλάδους από τις εν εξελίξει 
διεθνείς διαπραγματεύσεις και τις δράσεις που ανελήφθησαν στο πλαίσιο του ΠΟΕ· 
επαγρυπνεί ενόψει της ενδιάμεσης αναθεώρησης των ΡΟSΕΙ και της αξιολόγησης των 
διαφοροποιημένων φορολογικών καθεστώτων·

Η φάση ωρίμανσης της ενισχυμένης εταιρικής σχέσης για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες 
περιφέρειες

6. θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι οι προτάσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο της φάσης 
ωρίμανσης αφορούν κατά το πλείστον ήδη υπάρχοντα μέτρα ή μέτρα που ευρίσκονται 
στην τελική τους φάση (προγράμματα ΤΕΝ-Τ, ΤΕΝ-Ε, 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την 
Καινοτομία και την Ανάπτυξη (ΡCRD) ή την περιφερειακή πολιτική)· αναμένει 
διευκρινίσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα και επιχειρησιακά μέσα που προσφέρονται στις 
ΙΑΠ για την εκμετάλλευση των ευκαιριών αυτών·

7. ανησυχεί για την ολοένα μεγαλύτερη σημασία που αποδίδει η Επιτροπή, ενόψει της 
εκπόνησης μιας μεθοδολογίας για την αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους που συνδέεται 
με την ιδιαίτερα απομακρυσμένη θέση των περιφερειών αυτών, στα εργαλεία 
αξιολόγησης των κοινοτικών πολιτικών και μέσων υπέρ των ΙΑΠ και στην εκτίμηση των 
"μετρήσιμων" συνεπειών των μειονεκτημάτων των περιφερειών αυτών ·

8. επιθυμεί όπως η τάση αυτή, δηλαδή να λαμβάνονται υπόψη αιτιολογήσεις των μέτρων οι 
οποίες βασίζονται ολοένα περισσότερο σε μετρήσιμα στοιχεία, να μην καταλήξει στην 
αμφισβήτηση ενός μέρους της πολιτικής της ΕΕ έναντι των ΙΑΠ ή στην αποθάρρυνση 
των θεσμικών και οικονομικών φορέων των ΙΑΠ, καθώς απαιτούνται απ’ αυτούς όροι 
στους οποίους είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθούν·

9. εκφράζει τη λύπη του για την απροθυμία που, εκ πρώτης τουλάχιστον όψεως, επιδεικνύει 
η ΓΔ Εμπορίου να λάβει υπόψη, κατά τη διαπραγμάτευση για τις ΣΟΕΣ, τις 
ιδιαιτερότητες των ΙΑΠ και ζητεί επίμονα από την Επιτροπή να συνεχίσει να αναζητεί 
συμβιβαστικές λύσεις που θα σέβονται τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων ΙΑΠ στο 
πλαίσιο των οριστικών συμφωνιών που θα συναφθούν με τις χώρες ΑΚΕ·

10. επιθυμεί η Επιτροπή να αποδείξει ότι όντως προτίθεται να ευνοήσει την περιφερειακή 
ένταξη των ΙΑΠ, προκειμένου να δώσει πραγματική υπόσταση στο «Σχέδιο δράσης για 
την ευρύτερη γειτνίαση», το οποίο υποσχέθηκε το 2004·



PE400.398v01-00 6/10 PR\702796EL.doc

EL

11. ανησυχεί λόγω ορισμένων μέτρων που πρότεινε η Επιτροπή στον τομέα των μεταφορών, 
ιδιαίτερα δε για την εκτίμηση των ειδικών αναγκών, ή το να λαμβάνει υπόψη τους 
περιβαλλοντικούς εξωγενείς παράγοντες· επιβεβαιώνει την ανάγκη διαφοροποιημένης 
προσέγγισης των ΙΑΠ για το θέμα αυτό, κυρίως δε για ό,τι αφορά την ένταξη της 
πολιτικής αεροπορίας στο σύστημα του ευρωπαϊκού προτύπου τηλεπικοινωνιών (ΕΤS),
προκειμένου να μην διακυβευθούν οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την 
αντιστάθμιση των δυσκολιών πρόσβασης·

12. εκτιμά ότι οι κοινοτικές παρεμβάσεις πρέπει να έχουν καταλυτικό αποτέλεσμα στο 
πνεύμα  πρωτοβουλίας ώστε να αναπτυχθούν από τις ΙΑΠ πόλοι αριστείας στηριζόμενοι 
σε τομείς που αξιοποιούν τα πλεονεκτήματά τους και την τεχνογνωσία τους, όπως η 
διαχείριση των απορριμμάτων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η κινητικότητα των 
σπουδαστών, η έρευνα στον τομέα του κλίματος ή, ακόμα, η διαχείριση των κρίσεων·

Συζήτηση σχετικά με το μέλλον της στρατηγικής της Ένωσης για τις ιδιαίτερα 
απομακρυσμένες περιφέρειες

13. συγχαίρει την Επιτροπή για την πρωτοβουλία της να κινήσει συζήτηση σχετικά με την 
μελλοντική ευρωπαϊκή στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες, υπό 
την μορφή δημόσιας διαβούλευσης, τα αποτελέσματα της οποίας θα συμβάλλουν στην 
εκπόνηση νέας πρότασης πριν το 2009·

14. επιμένει, ωστόσο, προκειμένου να μην περιοριστεί η συζήτηση στα τέσσερα κύρια 
ζητήματα τα οποία αναφέρει η ανακοίνωση (αλλαγή του κλίματος· δημογραφική εξέλιξη 
και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών· γεωργία· ναυτιλιακή πολιτική), έστω και αν 
τα θέματα αυτά είναι, φυσικώ τω λόγω, εξ ων ουκ άνευ·

15. ζητεί επίμονα το θέμα της εμβέλειας  του άρθρου 299, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ 
(και εν συνεχεία των άρθρων 299 και 311α),  που αποτελούν τα θεμέλια της πολιτικής της 
Ένωσης υπέρ των ΙΑΠ και τον στυλοβάτη της σημασίας που τους αποδίδουν οι υπηρεσίες 
της Επιτροπής, να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων, ώστε να δοθεί στα 
άρθρα αυτά το νομικό, θεσμικό και πολιτικό νόημα που απαιτούν·

16. καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τα κράτη μέλη που σχεδιάζουν να εφαρμόσουν την 
«ρήτρα παρέκτασης» του άρθρου 311α, παράγραφος 6·

17. ζητεί όπως η κοινοτική στήριξη στη γεωργία των ΙΑΠ, για την οποία γίνεται λόγος πιο 
συνοπτικά απ’ ό,τι για άλλα θέματα, αποτελέσει αντικείμενο εμπεριστατωμένου 
προβληματισμού σχετικά με τον εντοπισμό των πραγματικών διακυβευμάτων, την ανάγκη 
εξέλιξης προς μια τοπική αυτάρκεια, τη σημασία της περιβαλλοντικής διάστασης και την 
θεώρηση του αντίκτυπου του εμπορικού ανοίγματος που εφαρμόζεται μέσω των ΣΟΕΣ·

18. ζητεί, στο μέλλον, να μην παρακάμπτονται τα ζητήματα της κοινοτικής χρηματοδότησης 
της στρατηγικής της Ένωσης υπέρ των ΙΑΠ και της αντιστάθμισης των μειονεκτημάτων 
που συνδέονται με την άκρως περιφερειακή θέση·

19. ζητεί να αποτελέσουν επίσης πρωταρχικούς τομείς προβληματισμού τα μέσα υπέρβασης 
της στενότητας των τοπικών αγορών, του ολοένα ανοικτότερου περιβάλλοντος 
ανταγωνισμού, της δύσκολης πρόσβασης σε διεξόδους προς την ευρωπαϊκή ηπειρωτική 
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αγορά ή στις αντίστοιχες γεωγραφικές τους ζώνες, καθώς και η πραγματική συμμετοχή 
των ΙΑΠ στις ευρωπαϊκές πολιτικές καινοτομίας και καταπολέμησης του ψηφιακού 
χάσματος·

20. εκτιμά ότι η αξιοποίηση των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων των ΙΑΠ, ιδίως δε ως 
προπυργίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου, αποτελεί την καλύτερη 
στρατηγική για την εξασφάλιση της ενδογενούς και βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών 
αυτών·

ο

ο ο

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 
Επιτροπή, τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές των ΙΑΠ καθώς και στον 
προεδρεύοντα της Διάσκεψης των Προέδρων των ιδιαίτερα απομακρυσμένων 
περιφερειών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η νομική αναγνώριση των ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΙΑΠ), που έγινε σταδιακά και αργοπορημένα, εγγράφεται στο άρθρο 299 παράγραφος 2 της 
Συνθήκης ΕΚ.

Οι Αζόρες, τα Κανάρια, η Γουαδελούπη, η Γουιάνα, η Μαδέρα, η Μαρτινίκα και η Ρεϋνιόν, 
λόγω των πολυάριθμων ιδιαιτεροτήτων τους, θα δουν να προσαρμόζονται σ’ αυτές οι 
κοινοτικές πολιτικές, προκειμένου να ευνοήσουν την ένταξή τους στον ευρωπαϊκό χώρο.

Τα άρθρα 299 και 311α της Συνθήκης της Λισσαβώνας, που θα αντικαταστήσουν το άρθρο 
299 παράγραφος 2, συμπεριλαμβάνουν στην κατάσταση αυτή τον Άγιο Μαρτίνο και τον Άγιο 
Βαρθολομαίο, που χωρίστηκαν διοικητικά και πολιτικά από την Γουαδελούπη. Συνεπώς, οι 
δύο αυτές περιφέρειες θα αποτελέσουν νέες ΙΑΠ.

Το πρόβλημα των ΙΑΠ υπερβαίνει, ωστόσο, το πλαίσιο της υστέρησης της οικονομικής, 
κοινωνικής και εδαφικής τους ανάπτυξης. Αποτελεί επίσης πολιτική πρόκληση, και τούτο 
επειδή οι περιοχές αυτές επέλεξαν συνειδητά να αποτελέσουν συστατικό στοιχείο της ΕΕ και 
οι ελπίδες τους αυτές δεν πρέπει να αποδειχθούν φρούδες· επειδή, επίσης, προσδίδουν 
παγκόσμια διάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελούν προπύργιά της σε επαφή με 
άλλα μεγάλα οικονομικά σύνολα.

Η παρούσα ανακοίνωση της Επιτροπής αποσκοπεί να παρουσιάσει έναν πρώτο απολογισμό 
της «Ενισχυμένης εμπορικής σχέσης για τις ΙΑΠ» που ξεκίνησε το 2004, να διευκρινίσει τις 
ενέργειες που έγιναν μέχρι σήμερα σε μια δεύτερη φάση, τη λεγόμενη φάση ωρίμανσης, και 
να προετοιμάσει τη συζήτηση σχετικά με το μέλλον της στρατηγικής αυτής.

Απολογισμός της ενισχυμένης εταιρικής σχέσης για τις ΙΑΠ

Η Επιτροπή εκτιμά ότι ο απολογισμός της πρώτης φάσης της «Ενισχυμένης εταιρικής 
σχέσης» είναι πολύ θετικός: πολυάριθμα κοινοτικά μέτρα ελήφθησαν υπέρ των ΙΑΠ, σε μια 
προοπτική διαγώνια και συμπληρωματική, συμβάλλοντας στην βελτίωση της οικονομικής και 
κοινωνικής κατάστασης των περιοχών αυτών.

Οι τρεις άξονες της «ενισχυμένης εταιρικής σχέσης» (μείωση του ελλείμματος πρόσβασης, 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας και ενίσχυση της περιφερειακής ολοκλήρωσης) 
εξακολουθούν να είναι οι σωστοί διότι ανταποκρίνονται κατά τον δέοντα τρόπο στις 
προτεραιότητες των ΙΑΠ.

Η εισηγήτρια, από την πλευρά της, θεωρεί ότι ο απολογισμός αυτός παρουσιάζεται κατά 
τρόπο υπερβολικά «ρόδινο» ή, τουλάχιστον, μεροληπτικό. Το επιτευχθέν αποτέλεσμα, ναι 
μεν ξεκινά από αξιέπαινες προθέσεις αλλά είναι πολύ πιο σχετικό η δε ανακοίνωση ουδόλως 
αναφέρεται στις δυσχέρειες που απαντήθηκαν επιτόπου σε ορισμένα θέματα.

Η φάση ωρίμανσης της ενισχυμένης εταιρικής σχέσης για τις ΙΑΠ

Η Επιτροπή εκτιμά ότι η στρατηγική υπέρ των ΙΑΠ πρέπει πλέον να εισέλθει σε μια δεύτερη 
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φάση, την φάση ωρίμανσης, ιδίως για ό,τι αφορά τις προσπάθειες συντονισμού του ΕΤΠΑ 
και του ΕΚΤ, την ένταξη των ΙΑΠ στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας ή, ακόμα, την προσαρμογή 
των Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ) στις ανάγκες των τοπικών 
αγορών.

Επομένως, επιθυμεί κάθε άξονας να επεκταθεί εις βάθος μέσω της έγκρισης ή της εφαρμογής 
τριάντα περίπου συμπληρωματικών μέτρων.

Το πιο ευαίσθητο από τα μέτρα αυτά είναι η χάραξη κατευθυντηρίων γραμμών για την 
εκτίμηση των μετρήσιμων επιπτώσεων συγκεκριμένων μειονεκτημάτων που χαρακτηρίζουν 
τις ΙΑΠ.

Μπορεί όλοι οι εταίροι να αναγνωρίζουν την ανάγκη απόκτησης μιας μεθοδολογίας για την 
μέτρηση του επιπλέον κόστους που συνεπάγεται η ιδιαίτερα απομακρυσμένη θέση, η 
εισηγήτρια όμως ζητεί να επαγρυπνήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μην 
αποδυναμωθεί με τεχνητό τρόπο ένα μέτρο που υποτίθεται ότι είναι ευεργετικό για τις ΙΑΠ.

Μια υπέρ το δέον συστηματική μεθοδολογία θα ήταν δυσανάλογη και δεν θα λάμβανε υπόψη 
τις ιδιαιτερότητες κάθε μιας από τις ΙΑΠ που, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν μπορούν να 
βρουν σημείο σύγκρισης στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Επίσης, η ολοένα αυξανόμενη σημασία που αποδίδεται στην εκτίμηση των κοινοτικών 
πολιτικών και μέσων, ναι μεν βασίζεται στην αρχή της ορθής διαχείρισης των ευρωπαϊκών 
ταμείων, η οποία προφανώς και είναι ορθή, ωστόσο δεν πρέπει να έχει ως συνέπεια την 
γενικευμένη αμφισβήτηση της δράσης της Ένωσης υπέρ των ιδιαίτερα απομακρυσμένων 
περιφερειών της.

Σ’ αυτό επίσης το πλαίσιο, η μεθοδολογία πρέπει ταυτόχρονα να σέβεται την αρχή της 
αναλογικότητας και να μην δημιουργεί περιττά στατιστικά εργαλεία που κινδυνεύουν να είναι 
πολύ δαπανηρά και ταυτόχρονα περιορισμένης χρησιμότητας.

Το μέλλον της στρατηγικής για τις ΙΑΠ

Η Επιτροπή ξεκίνησε μια συζήτηση σχετικά με το μέλλον της στρατηγικής, δίδοντας έμφαση 
σε τέσσερα σημεία: στην αλλαγή του κλίματος, στην δημογραφική εξέλιξη και την διαχείριση 
των μεταναστευτικών ροών, την γεωργία και τη ναυτιλιακή πολιτική.

Τα πορίσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα συμβάλουν στην εκπόνηση μιας νέας 
ανακοίνωσης για το μέλλον της εταιρικής σχέσης με τις ΙΑΠ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
αναλαμβάνει τις ευθύνες του στον τομέα αυτό και, μέσω της έκθεσης αυτής, εκδηλώνει το 
ενδιαφέρον του για αυτόν τον προβληματισμό.

Η εισηγήτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία της Επιτροπής, θεωρεί 
όμως ότι τα θέματα που επελέγησαν δεν καλύπτουν όλες τις μείζονες ανησυχίες των ΙΑΠ και 
τούτο απειλεί να περιορίσει τον αντίκτυπο της μελλοντικής στρατηγικής.

Η εμβέλεια του άρθρου 299 παράγραφος 2 (και εν συνεχεία των άρθρων 299 και 311α της 
Συνθήκης της Λισσαβώνας), η διατήρηση της παραδοσιακής γεωργίας, η ενισχυμένη 
υποστήριξη της ανάπτυξης των διαρθρωτικών τομέων που είναι οι κλάδοι ζαχαροκάλαμο, 
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ρούμι και μπανάνα, το ζήτημα των κρατικών ενισχύσεων, η διατήρηση των 
διαφοροποιημένων φορολογικών καθεστώτων, οι όροι αξιολόγησης των μέτρων, η 
αντιστάθμιση του επιπλέον κόστους και η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων, μεταξύ άλλων, 
είναι κατά την εισηγήτρια θέματα προβληματισμού τα οποία δεν είναι δυνατόν να 
παρακαμφθούν.

Το άρθρο 311α παράγραφος 6 προβλέπει μια νέα διάταξη που επιτρέπει σε ορισμένες χώρες 
και υπερπόντια εδάφη να καταστούν ΙΑΠ κατόπιν αποφάσεως του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 
Η εισηγήτρια επιθυμεί η Επιτροπή να στρατευθεί στο πλευρό των ενδιαφερόμενων κρατών 
μελών για να προετοιμάσει τις κατάλληλες αλλαγές σε όσο το δυνατόν πρωιμότερη φάση, 
προκειμένου να διευκολύνει την μετάβαση των περιοχών αυτών στο νέο τους καθεστώς.

Συμπέρασμα

Να εξασφαλισθούν οι προϋποθέσεις για οικονομική ανάπτυξη των ΙΑΠ και με τον τρόπο 
αυτό να εξασφαλισθεί η πραγματική ευημερία για τους υπερπόντιους πληθυσμούς· να 
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών τους και των εδαφών τους· να καταστεί 
πεποίθηση ότι το μέλλον της Ευρώπης διέρχεται επίσης από τα απομακρυσμένα εδάφη της: 
αυτοί είναι οι στόχοι της παρούσας έκθεσης πρωτοβουλίας.

Με τον τρόπο αυτό πρέπει να ενισχυθεί η ιδέα ότι οι ισχύοντες κανόνες πρέπει να γίνουν όσο 
το δυνατόν πιο ευέλικτοι, θέτοντας σε εφαρμογή τα πλέον κατάλληλα μέσα για την επίλυση 
των συγκεκριμένων προβλημάτων των ΙΑΠ και κάνοντας χρήση, εάν είναι απαραίτητο, των 
κατάλληλων παρεκκλίσεων για την πραγματικότητα των ενδιαφερόμενων περιοχών, χωρίς 
τούτο να φτάσει να αποτελεί απειλή για το γενικό κοινοτικό συμφέρον.

Μετά τις προηγούμενες φάσεις της κάλυψης της διαρθρωτικής υστέρησης, η νέα γενεά 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων πρέπει να προετοιμάσει το άνοιγμα στην απαραίτητη 
διαφοροποίηση των οικονομιών των ΙΑΠ και να μην αρκείται στη διατήρηση των 
κεκτημένων της ανάπτυξης που έχει επιτευχθεί, κατά μεγάλο μέρος, χάρη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Η αξιοποίηση των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων των ΙΑΠ αποτελεί τη μόνη στρατηγική που 
μπορεί να εξασφαλίσει την ενδογενή και διαρκή ανάπτυξη των ιδιαίτερα απομακρυσμένων 
περιφερειών: τώρα πλέον δεν ζητούμε μόνο να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε αλλά 
να προσελκύσουμε, να ακτινοβολήσουμε, να συνεργαστούμε.
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