ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκό 21εο/2022, ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ
πκβνπιίνπ, ην άββαην 23 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ 2022, κε ηειεδηάζθεςε ζηηο αίζνπζεο
ζπλεδξηάζεσλ ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ.
Αρηζ. Απόθαζες 126-21/23-07-2022
ΠΔΡΗΛΖΨΖ: Οινθιεξσκέλε λεζησηηθή πνιηηηθή ζε Δπξσπατθό θαη Δζληθό επίπεδν.
ήκεξα, εκέξα άββαην 23 ηνπ κελόο Ηνπιίνπ 2022 θαη ώξα 10:00 π.κ. ζπλήιζαλ ζε
ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, κε ηειεδηάζθεςε ζηηο αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ ησλ
Πεξηθεξεηαθώλ Δλνηήησλ, ηα κέιε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθέξεηαο
Ηνλίσλ Νήζσλ πνπ αλαδείρζεθαλ θαηά ηηο εθινγέο ηεο 2εο Ηνπλίνπ 2019 θαη
αλαθεξύρζεθαλ κε ηελ ππ΄ αξηζκ.739/2019 απόθαζε ηνπ Πνιπκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Κέξθπξαο, ησλ ππ’ αξηζκ. 200/2019 θαη 201/2019 απνθάζεσλ ηνπ Σξηκεινύο
Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Ησαλλίλσλ θαζώο θαη κε ηηο θαηαηεζείζεο δειώζεηο
απνπνίεζεο εθινγήο Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ, θαηόπηλ ηεο ππ΄ αξηζ. πξση.:
νηθ.58523/53/15-07-2022 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ
Ηνλίσλ Νήζσλ, ζύκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα απόθαζε θαη κε ηα πξνβιεπόκελα
ησλ άξζξσλ 167 θαη 169 ηνπ Ν.3852/2010 όπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύνπλ.
Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ:
1. Νηθόιανο Μνπδαθίηεο ηνπ ππξίδσλνο, Πξόεδξνο Π..
2. Οιπκπία (Οιίβηα) Καξδαθάξε ηνπ Νηθνιάνπ, Γξακκαηέαο Π..
3. ηαύξνο Σξαπιόο ηνπ Παλαγή
4. Αλδξέαο Κηελάο ηνπ Γεσξγίνπ
5. Κσλζηαληίλνο Ενξκπάο ηνπ Γεκεηξίνπ
6. Αηθαηεξίλε Μνζσλαίνπ ηνπ Γηνλπζίνπ
7. Γεώξγηνο ηαζηλόπνπινο ηνπ Ησάλλε
8. Ακαιία – Διέλε Αλδξηώηε – θνξδίιε ηνπ ηεθάλνπ
9. Κσλζηαληίλνο Καπνδίζηξηαο ηνπ Γεκεηξίνπ
10. Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο ηνπ ππξίδσλνο
11. Ησάλλεο Αξκεληάθνο ηνπ Γεσξγίνπ
12. Δκκαλνπήι Οξθαλνπδάθεο ηνπ Γεσξγίνπ
13. Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο ηνπ Απνζηόιε
14. ππξίδσλ Γαιηαηζάηνο ηνπ Μηραήι-σηεξίνπ
15. Θεόδσξνο Υαιηθηάο ηνπ Ησάλλε
16. Σειέκαρνο Γαβαιάο ηνπ ππξίδσλνο
17. ππξίδσλ πύξνπ ηνπ Πέηξνπ
18. ππξίδσλ Ησάλλνπ ηνπ Γεκεηξίνπ
19. Νηθόιανο Μειηώηεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
20. Αιεμάλδξα Μπαινύ ηνπ Αξηζηείδε
21. Υαξάιακπνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Μηραήι
22. Νηθόιανο Γθηζγθίλεο ηνπ Γεσξγίνπ
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23. Δπγελία Κνιπβά ηνπ Γεσξγίνπ
24. Γεκήηξηνο παλόο ηνπ Γηνλπζίνπ-Δπαγγέινπ
25. Ησάλλεο Ρνληνγηάλλεο ηνπ Βαζηιείνπ
26. Ησάλλεο Ατβαηίδεο ηνπ Γεσξγίνπ
27. ηέθαλνο ακνΐιεο ηνπ Κσλζηαληίλνπ-Νηθνιάνπ
28. ππξίδσλ Μαπξνδνύκεο ηνπ Παλαγηώηε
29. Παλαγηώηεο Πνδίδεο ηνπ Μελειάνπ
Απνπζίαδαλ αλ θαη θιήζεθαλ νη Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη:
1. Αιέμαλδξνο Μηραιάο ηνπ Γηνλπζίνπ, Αληηπξόεδξνο Π..
2. Αζαλάζηνο Ληβηηζάλεο ηνπ Μηραήι
3. Κπξηάθνο ηακνύιεο ηνπ Αλαζηαζίνπ
4. Γηνλύζηνο Μπάζηαο ηνπ Παύινπ
5. Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο ηνπ Βαζηιείνπ
6. Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο ηνπ Κσλζηαληίλνπ
7. Υξήζηνο – Ζξαθιήο θνύξηεο ηνπ Πέηξνπ
8. Αληώληνο Γνπβίηζαο ηνπ Ησάλλε
9. Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο ηνπ Ησάλλε
10. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο ηνπ Παλαγηώηε
11. Υαξάιακπνο Βπζνύιθαο ηνπ σηεξίνπ
Οη νπνίνη απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα.
Γηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, επεηδή ζε ζύλνιν ζαξάληα (40)
Πεξηθεξεηαθώλ πκβνύισλ βξέζεθαλ παξόληεο είθνζη ελλέα (29) θαη ν Πξόεδξνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
ηελ ζπλεδξίαζε ήηαλ παξνύζα ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρόδε Κξάηζα –
Σζαγθαξνπνύινπ.
Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ αλαθνηλώζεσλ πξνζήιζαλ νη θ.θ. Πεξηθεξεηαθνί ύκβνπινη
Παλαγήο Γξαθνπιόγθσλαο, Αζαλάζηνο Καξαΐζθνο, Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο θαη
Αληώληνο Γνπβίηζαο.
Καηά ηελ ζπδήηεζε ηεο 1εο επεξώηεζεο πξνζήιζε ν θ. Πεξηθεξεηαθόο ύκβνπινο,
θ. Γηνλύζηνο Κεθαιιελόο.
--------------Παξάιεηςε-------------Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ν Πξόεδξνο έζεζε πξνο ςήθηζε ηα ζέκαηα πνπ
θαηαηέζεθαλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνθεηκέλνπ ην ζώκα λα απνθαζίζεη γηα ηελ
ζπδήηεζή ηνπο:
1ο ΔΖΓ ΘΔΜΑ: Γλσκνδόηεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ελόο Ηζόπεδνπ Κπθιηθνύ
θόκβνπ επί ηεο επαξρηαθήο νδνύ Αλαπαύζεσο θαη ηεο Γεκνηηθήο νδνύ Φηινζόθσλ
ζηα πιαίζηα εθπόλεζεο κειέηεο κε ηίηιν: "Μειέηε ηζόπεδνπ θπθιηθνύ θόκβνπ ζηε
δηαζηαύξσζε Αλαπαύζεσο-Φηινζόθσλ πόιεο Λεπθάδαο".
Δηζεγεηής: Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Λεπθάδαο θ. Αλδξεαο Κηελάο
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2ο ΔΖΓ ΘΔΜΑ: Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ζηελ «32ε Ακθηθηηνλία πιιόγσλ & Φνξέσλ
Δζεινληηθήο Αηκνδνζίαο ζηελ Κέξθπξα από ηηο 30 επηεκβξίνπ έσο ηηο 2
Οθησβξίνπ».
Δηζεγήηρηα: Ζ Αληηπεξηθεξεηάξρεο Σνκέα Κνηλσληθήο πλνρήο, Γεκόζηαο Τγείαο &
Απαζρόιεζεο θ. Διέλε - Ακαιία Αλδξηώηε
3ο ΔΖΓ ΘΔΜΑ: Αίηεκα ηξνπνπνίεζεο ηεο κε αξηζκό 100/2017 απόθαζεο ηνπ
Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ Αηηηθήο «Γσξεά 5 εθ. επξώ από ηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο
πξνο ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ από ηνπο
ζεηζκνύο ηνπ 2014».
Δηζεγεηής: Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο Π.Δ. Κεθαιιελίαο & Ηζάθεο θ. ηαύξνο Σξαπιόο
4ο ΔΖΓ ΘΔΜΑ: εηξά έξγσλ πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί ή εθηεινύληαη θαη έρνπλ
κπινθάξεη κε επζύλε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο.
Δηζεγήηρηα: Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο ¨Λατθή πζπείξσζε Ηνλίσλ Νήζσλ¨ θ.
Αιεμάλδξα Μπαινύ.
5ο ΔΖΓ ΘΔΜΑ: Οξηζκόο εθπξνζώπνπ ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηεο
Δηαηξείαο Σνπξηζκνύ Ηνλίσλ Νήζσλ – ΔΣΗΝ Α.Δ. πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ 1ε
Απγνύζηνπ 2022.
Δηζεγήηρηα: H Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ θ. Ρόδε Κξάηζα Σζαγθαξνπνύινπ
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ην ζώκα απνθάζηζε σο εμήο:
Σν ζώκα απνθάζηζε νκόθσλα ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
ζηελ ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνύιηνπ ηελ Κπξηαθή 24 Ηνπιίνπ
2022.
-----------Παξάιεηςε-------------Θέκα 4ο Ζ.Γ.: Οινθιεξσκέλε λεζησηηθή πνιηηηθή ζε Δπξσπατθό θαη Δζληθό
επίπεδν.
Με ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ε Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ, θ. Ρόδε Κξάηζα Σζαγθαξνπνύινπ εηζεγήζεθε ηα θάησζη :
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Δ/νςη : Αλυκζσ Ποταμοφ
Σηλ: 2661031696
E-mail: pin@pin.gov.gr

Κζρκυρα, 23 Ιουλίου 2022
Προσ :
Δ/νςη Διοίκηςησ τμήμα
υλλογικών Οργάνων
(Περιφερειακό υμβοφλιο)

Θζμα : Ολοκληρωμζνη νηςιωτική πολιτική ςε Ευρωπαϊκό και Εθνικό
επίπεδο

Η νθςιωτικότθτα δεν ζχει ακόμθ αντιμετωπιςκεί από τθν Ε.Ε. και τα κράτθ μζλθ με τισ πραγματικζσ διαςτάςεισ τθσ και τα ιδιαίτερα προβλιματα τθσ για
τθν ηωι των κατοίκων, για τθν διακυβζρνθςθ και για τθν ανάπτυξθ των
νθςιϊν.
Η χϊρα πρζπει να πρωτοςτατιςει ςτθν ανάδειξθ αυτϊν των ηθτθμάτων
ςϋευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και ςτθν εφαρμογι μίασ εκνικισ ολοκλθρωμζνθσ
νθςιωτικισ πολιτικισ. Τα κετικά βιματα που ζχουν γίνει μζχρι ςιμερα δεν
κατζλθξαν ςε μία ςυγκροτθμζνθ νθςιωτικι πολιτικι που ςυνδυάηει τθν
αντιμετϊπιςθ των διαρκρωτικϊν προβλθμάτων των νθςιϊν, τθν ανιςότθτα
που υφίςτανται με περιοχζσ τθσ ενδοχϊρασ, όπωσ και τθν αξιοποίθςθ των
ιδιαίτερων πλεονεκτθμάτων τουσ.
Σϋευρωπαϊκό επίπεδο το άρκρο 174 τθσ Συνκικθσ για τθν λειτουργεία τθσ Ε.Ε
δίνει τθν δυνατότθτα ςτα νθςιά ςε όλα τα νθςιά όχι μόνο τα απομακρυςμζνα
ι τα μικρά νθςιά, ωσ μία κατθγορία μειονεκτοφντων περιοχϊν να τφχουν
ειδικϊν ενιςχυτικϊν πολιτικϊν με ςτόχο τθν εδαφικι ςυνοχι και τθν
οικονομικι και κοινωνικι ςφγκλιςθ τθσ Ε.Ε.
Το τελευταίο ςχετικό ψιφιςμα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου, απαιτεί τθν
πλιρθ εφαρμογι αυτοφ άρκρου με ζνα πλζγμα πολιτικϊν, όπωσ:
 Οριηόντια ζνταξθ τθσ νθςιωτικότθτασ ςε όλεσ τισ πολιτικζσ διοικθτικζσ
αναπτυξιακζσ, και ζκτακτεσ λόγω ειδικϊν αναγκϊν.
 Αξιολόγθςι τθσ αποδοτικότθτασ των ςτρατθγικϊν και των
χρθματοδοτιςεων τθσ Ε.Ε., ςϋεκνικό και περιφερειακό επίπεδο, ωσ
προσ τθν κάλυψθ αναγκϊν των νθςιϊν.

 Αφξθςθ του ορίου για τα νθςιά τθσ επιτρεπόμενθσ κρατικισ ενίςχυςθσ
(de minimis) από τθν Ε.Ε.
 Δθμιουργία ειδικισ δομισ ςτθν Ε.Ε., για τθν παρακολοφκθςθ αυτισ τθσ
πολιτικισ υπζρ των νθςιϊν
Μία Ομάδα Περιφερειϊν και τοπικϊν Κυβερνιςεων νθςιωτικϊν περιοχϊν
ςτθρίηουν το ψιφιςμα του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και τθν ζκκλθςθ
υποςτιριξθσ των ηθτθμάτων τθσ νθςιωτικότθτασ τόςο προσ τθν Ευρωπαϊκι
Επιτροπι, όςο και προσ το Συμβοφλιο τθσ Ε.Ε., ςυγκεντρϊνει τα κράτθ μζλθ),
για τθν λιψθ νομοκετικϊν μζτρων, υιοκζτθςθ ολοκλθρωμζνων ςτρατθγικϊν
και λειτουργικϊν δομϊν υπζρ των νθςιϊν.
Η υπογράφουςα Περιφερειάρχθσ Ιονίων Νιςων ζχει ςυνταχκεί με τθ
προςπάκεια αυτι, ανάδειξθσ του ηθτιματοσ και πίεςθσ προσ τα κζντρα
αποφάςεων.
Σϋελλθνικό επίπεδο θ πρωτοβουλία τθσ κυβζρνθςθσ για τθν ολοκλθρωμζνθ
καλάςςια πολιτικι ςτον νθςιωτικό χϊρο αποτελεί ζνα κετικό βιμα για τθν
αξιοποίθςθ τθσ κάλαςςασ με τισ ευκαιρίεσ τθσ γαλάηιασ οικονομίασ, τθν
προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ και τθν δθμιουργία νζων
δραςτθριοτιτων και κζςεων εργαςίασ ςτισ νθςιωτικζσ περιοχζσ. Επικροτοφμε
και τθν Υπογραφι από τθν Ελλθνικι Κυβζρνθςθ τθσ 2θσ Υπουργικισ
Διακιρυξθσ για τθν Γαλάηια Οικονομία 2021-2025 τον Φεβρουάριο του 2021,
ςτο πλαίςιο τθσ Ζνωςθσ για τθν Μεςόγειο.
Παράλλθλα επιηθτοφμε να λθφκοφν ειδικά μζτρα πολιτικισ ςε όλουσ τουσ
τομείσ για τθν αντιμετϊπιςθ των διαρκρωτικϊν προβλθμάτων και που
υφίςτανται οι νθςιϊτεσ (μεταφορικό κόςτοσ, ελλιπισ διαςυνδεςιμότθτα,
απομόνωςθ, υποςτελζχωςθ δομϊν, και υπθρεςιϊν ςτθν διοίκθςθ, τθν
εκπαίδευςθ, τθν δθμόςια υγεία κ.λ.π.).
Ειςθγοφμαι, ςχετικό ψιφιςμα του Περιφερειακοφ Συμβουλίου προσ αυτι τθν
κατεφκυνςθ για τθν ανάδειξθ τθσ νθςιωτικότθτασ και του κακολικοφ
αιτιματόσ προσ τθν υιοκζτθςθ μίασ ολοκλθρωμζνθσ νθςιωτικισ πολιτικισ, ςε
όλα τα επίπεδα.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
σχετικά με τις νήσους της ΕΕ και την πολιτική συνοχής: τρέχουσα κατάσταση και
μελλοντικές προκλήσεις
(2021/2079(INI))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

έχοντας υπόψη τα άρθρα 174, 175 και 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1058 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής1,

–

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2021/1056 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2021, για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης 2,

–

έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της 40ής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της
Επιτροπής των Νήσων της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης, της
15ης Απριλίου 2021,

–

έχοντας υπόψη το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον και τις έννοιες που
ορίζονται στο εν λόγω πρόγραμμα δράσης,

–

έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 16ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά
με τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα για το 2030,

–

έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο Islands of
the European Union: State of play and future challenges που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο
του 2021,

–

έχοντας υπόψη τη μελέτη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο Cohesion
Policy and Climate Change που δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2021,

–

έχοντας υπόψη το μέσο ανάκαμψης NextGenerationEU,

–

έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της 26ης Διάσκεψης των Προέδρων των εξόχως
απόκεντρων περιοχών, που υπογράφηκε στην Ponta Delgada στις 18 Νοεμβρίου 2021,

–

έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, της
10ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια
ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες
περιφέρειες της ΕΕ3,

1

ΕΕ L 231 της 30.6.2021, σ. 60.
ΕΕ L 231 της 30.6.2021, σ. 1.
3
ΕΕ C 37 της 2.2.2021, σ. 57.
2
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–

έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 2021, σχετικά με
μια γενική προσέγγιση ως προς την επικαιροποίηση των ενωσιακών κανόνων για τους
συντελεστές του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ),

–

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2021 σχετικά με την επανεξέταση του
Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης4,

–

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2018 σχετικά με την ενίσχυση της
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 7η έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής5,

–

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη συντονισμένη
δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 και των συνεπειών
της6,

–

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία7,

–

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Σεπτεμβρίου 2021 με τίτλο «Προς μια
ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης»8,

–

έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική και
περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκη9,

–

έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

–

έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

–

έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, της
14ης Οκτωβρίου 2020, σχετικά με τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων εντός του
μεσογειακού νησιωτικού πλαισίου,

–

έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A9-0144/2022),

Α.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νησιωτικές περιοχές της ΕΕ έχουν πληθυσμό που ξεπερνά,
σύμφωνα με υπολογισμούς, τους 20 000 000 κατοίκους (4,6 % του συνολικού
πληθυσμού της ΕΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νησιωτικός πληθυσμός της ΕΕ είναι
μοιρασμένος σε περίπου 2 400 νησιά, τα οποία ανήκουν σε 13 κράτη μέλη·

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι όσα ευρωπαϊκά νησιά αντιμετωπίζουν σημαντικό αριθμό
διαρθρωτικών προβλημάτων έχουν ήδη ταξινομηθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους ως
Ονοματολογία Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (NUTS) 2 ή NUTS 3·

4

ΕΕ C 15 της 12.1.2022, σ. 2.
ΕΕ C 390 της 18.11.2019, σ. 53.
6
ΕΕ C 316 της 6.8.2021, σ. 2.
7
ΕΕ C 270 της 7.7.2021, σ. 2.
8
ΕΕ C 117 της 11.3.2022, σ. 18.
9
ΕΕ C 232 της 16.6.2021, σ. 28.
5
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Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νησιά συχνά συνδυάζουν πολλαπλά και μόνιμα φυσικά
μειονεκτήματα, όπως μικρό μέγεθος, ως επί το πλείστον χαμηλή πυκνότητα
πληθυσμού, δημογραφικές προκλήσεις όπως η εποχική δημογραφική πίεση, μικρές
αγορές, διπλό νησιωτικό χαρακτήρα (και νησί και αρχιπέλαγος), δύσκολη μορφολογία
παρόμοια με των ορεινών περιοχών, εξάρτηση από θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές ή
εξάρτηση από μικρό αριθμό προϊόντων·

Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική μεταβολή δεν έχει ενιαίο αντίκτυπο σε όλες τις
χώρες και όλες τις περιφέρειες, αλλά έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις περιφέρειες που
ήδη υστερούν, επιδεινώνοντας τις υφιστάμενες εδαφικές και κοινωνικές ανισότητες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές, οι περιφερειακές και οι εξόχως απόκεντρες
περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των νησιών, πλήττονται περισσότερο από την
πληθυσμιακή συρρίκνωση, με αποτέλεσμα οι νέοι και οι γυναίκες να εγκαταλείπουν τις
περιοχές αυτές, με αποτέλεσμα να αυξάνεται το ποσοστό των ηλικιωμένων που ζουν
εκεί, γεγονός που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο κοινωνικής απομόνωσης·

Ε.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών αναγνωρίζονται από
το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ και ότι η εφαρμογή στην πράξη του εν λόγω άρθρου ειδικά
όσον αφορά τα νησιωτικά εδάφη της ΕΕ εξακολουθεί να είναι ατελής· λαμβάνοντας
υπόψη ότι τα χαρακτηριστικά αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές της
ΕΕ, ιδίως με τη χάραξη ειδικής στρατηγικής, με ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης και με ένα
θεματολόγιο για τη νησιωτική πολιτική που διαθέτει σαφώς καθορισμένες
προτεραιότητες δράσης·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νησιωτικές περιοχές είναι όλες τους, συγκριτικά μιλώντας,
λιγότερο ανεπτυγμένες από τις ηπειρωτικές περιφέρειες του κράτους μέλους τους και
έχουν χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ·
Ζ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τρία κράτη μέλη της ΕΕ είναι νησιά·

Η.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυσική αποσύνδεση των νησιών και η απόσταση που τα
χωρίζει από την ηπειρωτική χώρα δημιουργεί πρόσθετους περιορισμούς, σε σχέση
μεταξύ άλλων με την αγορά εργασίας, τις βιώσιμες συγκοινωνιακές συνδέσεις και την
κινητικότητα, την εισαγωγή πρώτων υλών και καταναλωτικών προϊόντων, την
πρόσβαση των νησιωτικών προϊόντων στις γειτονικές εξωτερικές αγορές, την
εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την επιχειρηματικότητα, την πρόσβαση σε
υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, την ηλεκτροδότηση και τις εγκαταστάσεις
διαχείρισης αποβλήτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η γεωγραφική απόσταση
καθιστά σημαντικά δυσκολότερη την πράσινη μετάβαση των εν λόγω περιοχών προς
μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία·

Θ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικά και πολυδεκτικά μέτρα για
την απόκτηση δεξιοτήτων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση,
καθώς και σε πληροφορίες σχετικά με πόρους για την απόκτηση δεξιοτήτων, την
παροχή συμβουλών, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση για όλους τους
ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που ζουν σε αραιοκατοικημένες και
πληθυσμιακά συρρικνωμένες αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές και σε νησιά,
είναι ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη
και την ανθεκτικότητα·
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Ι.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 349 της Συνθήκης για τις εξόχως
απόκεντρες περιοχές, που στην πλειονότητά τους είναι νησιά, η ΕΕ οφείλει να εκδίδει
ειδικά μέτρα που αποσκοπούν στον καθορισμό των όρων εφαρμογής των κοινών
πολιτικών της ΕΕ στις εν λόγω περιφέρειες, ιδιαιτέρως σε τομείς όπως η τελωνειακή
και εμπορική πολιτική, η φορολογική πολιτική, οι ελεύθερες ζώνες, η γεωργική και
αλιευτική πολιτική, οι όροι παροχής πρώτων υλών και βασικών καταναλωτικών
αγαθών, οι κρατικές ενισχύσεις και οι όροι πρόσβασης σε διαρθρωτικά ταμεία και σε
οριζόντια ενωσιακά προγράμματα· λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά μέτρα σε όλους
εκείνους τους τομείς που συνεισφέρουν στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής στην ΕΕ·

ΙΑ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι εποχικοί και
αποσπασμένοι εργαζόμενοι στερούντο συχνά βασικής υγειονομικής περίθαλψης,
αξιοπρεπούς στέγασης, μέσων ατομικής προστασίας και επαρκούς πληροφόρησης·
λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά ήταν ανεπαρκής ή ανύπαρκτη η πρόσβασή τους στα
συστήματα κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων
των επιδομάτων ασθενείας και των συστημάτων παροχών βραχυπρόθεσμης ανεργίας·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των εργαζομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς και ότι οι εργαζόμενοι από τα νησιά και τις εξόχως
απόκεντρες περιοχές της Ένωσης επηρεάζονται ιδιαίτερα από το γεγονός αυτό·

ΙΒ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μακροπρόθεσμες κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές
και πολιτιστικές συνέπειες της κρίσης COVID-19 στα νησιωτικά εδάφη της ΕΕ
προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και ότι η ευρωπαϊκή ανάκαμψη πρέπει να περάσει από
τα νησιά και δεν πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω περιφερειακές ανισότητες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση COVID-19 κατέδειξε την πολύ μεγάλη τρωτότητα των
νησιωτικών οικονομιών απέναντι σε τέτοια γεγονότα·

ΙΓ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συχνά υψηλά ποσοστά ανεργίας που καταγράφονται στα
νησιά και τείνουν να είναι υψηλότερα από εκείνα της ηπειρωτικής χώρας
επιδεινώθηκαν δραματικά από την κρίση της COVID-19, με ιδιαίτερο αντίκτυπο στους
νέους·

ΙΔ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νήσοι και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής και υφίστανται τις συνέπειες από την άνοδο της
στάθμης της θάλασσας και τη διάβρωση των ακτών και την αύξηση της θερμοκρασίας
και την οξίνιση των θαλασσών και των ωκεανών, καθώς και από την αυξημένη
συχνότητα και βία των φυσικών καταστροφών, όπως είναι οι κυκλώνες, οι
ηφαιστειακές εκρήξεις, οι δασικές πυρκαγιές και οι καταιγίδες, οι πλημμύρες, η
ξηρασία και τα προβλήματα απερήμωσης που μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις
στη γεωργία και τον επισιτιστικό εφοδιασμό και να προκαλέσουν πολλαπλές μορφές
οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζημιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα
νησιά δύνανται να αποτελέσουν άριστα πεδία δοκιμών για μια σειρά διεργασιών
οικολογικής μετάβασης και πολλά από αυτά επιδιώκουν την ενεργειακή αυτονομία
βάσει ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

ΙΕ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νησιά διαθέτουν πολλά πλεονεκτήματα που χρήζουν
καλύτερης αξιοποίησης·
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ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη τον εξαιρετικό πλούτο της βιοποικιλότητας και των
οικοσυστημάτων των νησιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νησιωτικά οικοσυστήματα
απειλούνται ιδιαιτέρως από τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και χρήζουν
προστασίας·
ΙΖ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλά νησιά, οι περιοχές της ενδοχώρας υστερούν σε
σχέση με τις παράκτιες περιοχές όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την
προσβασιμότητα σε υπηρεσίες·

ΙΗ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα νησιά, στην πλειονότητά
τους μικρής έκτασης, αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας της γεωγραφικής απόστασης,
του νησιωτικού χαρακτήρα και των περιβαλλοντικών συνθηκών τους, λόγω της
ενεργειακής εξάρτησής τους από την ηπειρωτική χώρα, της περιορισμένης
ποικιλομορφίας της παραγωγής λόγω των τοπικών και κλιματικών συνθηκών και της
μεγάλης εξάρτησης από τις τοπικές αγορές, καθώς και από την κλιματική κρίση, την
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την απώλεια βιοποικιλότητας και την έλλειψη βασικών
υποδομών, όπως είναι τα συστήματα υδροδότησης, διαχείρισης αποβλήτων και οι
ψηφιακές υγειονομικές υποδομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι διαρθρωτικές
δυσκολίες συχνά επιδεινώνονται από την έλλειψη πλήρως ανεπτυγμένων υπηρεσιών
κοινής ωφελείας·

ΙΘ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νήσοι και δη οι εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι ιδιαιτέρως
ευάλωτες σε κοινωνικοοικονομικές κρίσεις, καθώς και σε φυσικές καταστροφές, όπως
είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η ηφαιστειακή δραστηριότητα· λαμβάνοντας
υπόψη ότι, λόγω της απομονωμένης θέσης τους και των δυσκολιών πρόσβασης που
αντιμετωπίζει ο εφοδιασμός τους σε βασικά αγαθά από τις ηπειρωτικές χώρες, όπως
είναι τα καύσιμα ή το νερό, τα νησιά υφίστανται σοβαρότερες συνέπειες από φαινόμενα
όπως η πανδημία της COVID-19, τα οποία δημιουργούν ιδιαίτερες δυσκολίες για τους
γεωργούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νησιωτικά εδάφη στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν το
80 % της ευρωπαϊκής βιοποικιλότητας, φιλοξενούν πολλά από τα ενδημικά είδη της
Ευρώπης και μπορούν να λειτουργήσουν ως καταφύγια για είδη που απειλούνται με
εξαφάνιση, ενώ παράλληλα αποτελούν ζωτικούς τόπους διαχείμασης, σημεία στάσης ή
σημεία συμφόρησης για τη μετανάστευση πτηνών, θηλαστικών και ασπόνδυλων,
επιπλέον του γεγονότος ότι διαθέτουν τοπία και περιβαλλοντικούς θησαυρούς που
χρήζουν ειδικής προστασίας·

Κ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικό μέρος της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των
νησιών βασίζεται σε τομείς εντόνως εποχικού χαρακτήρα, όπως συμβαίνει με τη
γεωργία και τον τουρισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί των νησιωτικών
περιοχών ιδίως υφίστανται τις αρνητικές συνέπειες από τη μειωμένη
ανταγωνιστικότητα, διότι επιβαρύνονται αναπόφευκτα με υψηλό κόστος μεταφοράς και
διότι δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από οικονομίες κλίμακας, δεδομένου ότι η γη
αποτελεί σπάνιο πόρο σε πολλά νησιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νησιά της ΕΕ θα
χρειαστεί να ευθυγραμμιστούν με τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» που
συνιστά βασικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, προκειμένου να
αναπτύξουν δίκαια, υγιή και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα επισιτισμού·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες αυτές μπορεί να βρεθούν σε σημαντικά
μειονεκτική θέση λόγω του ανταγωνισμού από χώρες εκτός ΕΕ που συχνά δεν τηρούν
τα ίδια περιβαλλοντικά πρότυπα και τα ίδια πρότυπα παραγωγής για την ασφάλεια των
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τροφίμων ενώ έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος εργασίας·
ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο»
στη γεωργική παραγωγή της ΕΕ μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες σε αυτές τις περιοχές
λόγω της ασθενούς ανταγωνιστικότητάς τους έναντι εισαγωγών από τρίτες χώρες λόγω
των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στη διαφοροποίηση της παραγωγής τους.
ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η θαλάσσια και χερσαία βιοποικιλότητα των νησιών είναι σε
μεγάλο βαθμό ενδημική και, ως εκ τούτου, περισσότερο ευάλωτη· λαμβάνοντας υπόψη
ότι η θαλάσσια και παράκτια ρύπανση, καθώς και η υπεραλίευση και η παράνομη,
αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία, οι οποίες έχουν αυξημένο αντίκτυπο στο περιβάλλον
στα νησιά και πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την απασχόληση, τον κλάδο της αλιείας
μικρής κλίμακας και τις τοπικές κοινότητες, μπορεί να αποτελέσουν πηγή
προβλημάτων για τα νησιά·
ΚΓ. έχοντας υπόψη ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα νησιά έχουν τη δυνατότητα να
συμβάλουν στο βιώσιμο μέλλον της Ευρώπης σε στρατηγικούς τομείς, όπως η καθαρή
ενέργεια, η βιοποικιλότητα και ο οικοτουρισμός·
Χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες των νησιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1.

αναγνωρίζει τον νησιωτικό χαρακτήρα ως μόνιμο διαρθρωτικό μειονέκτημα· σημειώνει
ότι γι' αυτό πρέπει να διαμορφωθούν στρατηγικές ολοκλήρωσης που θα δώσουν στα
νησιά τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να υπερβούν τα εμπόδια
που δημιουργεί ο νησιωτικός χαρακτήρας τους·

2.

υπενθυμίζει αυτό που ορίζει το άρθρο 174 της ΣΛΕΕ, ότι η Ένωση οφείλει να δίνει
ιδιαίτερη προσοχή στα ευρωπαϊκά νησιά·

3.

υπογραμμίζει ότι τα ευρωπαϊκά νησιά, μολονότι αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις,
διαθέτουν πληθώρα διαφορετικών γεωγραφικών χαρακτηριστικών και θεσμικών
δομών, γεγονός που καθιστά ζωτικής σημασίας την υιοθέτηση ευέλικτων λύσεων που
συνυπολογίζουν τις εν λόγω ιδιαιτερότητες·

4.

θεωρεί λυπηρή την απουσία οράματος για τα ευρωπαϊκά νησιά εκ μέρους της ΕΕ και
ζητεί την εκπόνηση ενός ευρωπαϊκού νησιωτικού οράματος και την αξιοποίηση των
πλεονεκτημάτων των νησιών·

5.

επισημαίνει ότι το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ αναγνωρίζει επίσης τον νησιωτικό χαρακτήρα
μεταξύ των συνθηκών που περιορίζουν την ανάπτυξη των εννέα εξόχως απόκεντρων
περιοχών και αναφέρει τον νησιωτικό χαρακτήρα ως μία από τις συνθήκες που
επιδεινώνουν τη δομικά εύθραυστη κοινωνική και οικονομική τους κατάσταση·
υπενθυμίζει ότι το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ προβλέπει ειδικά μέτρα για τις εν λόγω εξόχως
απόκεντρες περιοχές· ζητεί τη θέσπιση ειδικού κανονισμού για τις εξόχως απόκεντρες
περιοχές σχετικά με την κοινή οργάνωση των αγορών προκειμένου να
συνυπολογιστούν τα ειδικά περιβαλλοντικά, γεωγραφικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά εκείνων των εδαφών που υπάγονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ·

6.

τονίζει ότι το ΑΕγχΠ και το επίπεδο ανάπτυξης των ευρωπαϊκών νησιών είναι κάτω
από τον μέσο όρο της ΕΕ και των χωρών στις οποίες ανήκουν·
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7.

τονίζει ότι ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα των νησιών έγκειται στις
γεωμορφολογικές και φυσικές συνθήκες τους· σημειώνει ότι, σε γενικές γραμμές, τα
νησιά πάσχουν από διπλό ή τριπλό φυσικό μειονέκτημα όταν στον νησιωτικό
χαρακτήρα και στην ορεινή μορφολογία τους έρχεται να προστεθεί και το ότι είναι
τμήμα αρχιπελάγους·

8.

υπενθυμίζει ότι ο νησιωτικός χαρακτήρας δημιουργεί διαρθρωτικά προβλήματα
εξάρτησης από τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, που συνιστούν δημόσια
υπηρεσία από την οποία εξαρτάται η καθημερινή ζωή όσων Ευρωπαίων πολιτών ζουν
σε νησιά, με πρόσθετο κόστος για την εισαγωγή και την εξαγωγή εμπορευμάτων,
ενεργειακών κυρίως πρώτων υλών και καταναλωτικών προϊόντων, καθώς και για τη
μεταφορά επιβατών·

9.

τονίζει ότι, για τα αρχιπελάγη, ο διπλός και ενίοτε τριπλός νησιωτικός χαρακτήρας
πολλαπλασιάζει τις δυσκολίες·

10.

υπογραμμίζει τις ελλείψεις από άποψη πληθυσμού, πρώτων υλών και κάθε λογής
πόρων, και υπενθυμίζει ότι σε πολλά νησιά η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και
αποχέτευση και δη για όλα τα νοικοκυριά αποτελεί κεντρικό πρόβλημα για τη ζωή των
ανθρώπων και την ανάπτυξη της γεωργίας, την παραγωγή ενέργειας, τη βιωσιμότητα
του νησιού και τις δυνατότητες υποδοχής τουριστών·

11.

τονίζει ότι η απομόνωση λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα συνεπάγεται εξάρτηση από
τις αγορές της μητρόπολης και των ηπειρωτικών χωρών και αυξάνει το κόστος
ορισμένων υπηρεσιών, όπως είναι η διαχείριση αποβλήτων, καθώς και ορισμένων
αγαθών, ιδίως όσον αφορά μικρά ή απόμακρα νησιά που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό
από τις εισαγωγές·

12.

τονίζει ότι οι νησιωτικές οικονομίες είναι στραμμένες στον πρωτογενή και στον
τριτογενή τομέα και ότι η υπέρμετρη εξειδίκευση αποδυναμώνει τον οικονομικό ιστό
διότι τον καθιστά πιο ευάλωτο σε περιόδους ύφεσης και κρίσεων· εκφράζει την
ανησυχία του για εκείνες τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις που μπορούν να οδηγήσουν στη
δημιουργία μιας οικονομίας αποκλειστικά εξαρτημένης από τον τουρισμό σε πολλά
νησιά της ΕΕ, με αποτέλεσμα να προκύπτουν εποχικές αδυναμίες όπως οι αποκλίσεις
στα εισοδήματα μεταξύ περιόδων με υψηλή και περιόδων με χαμηλή τουριστική
κίνηση· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη διαφοροποίησης της οικονομίας των νησιών
μέσω της ενίσχυσης των δευτερευόντων τομέων τους, προκειμένου να επιτευχθεί μια
καλή ισορροπία και μια διαφοροποιημένη αγορά εργασίας·

13.

σημειώνει με ανησυχία σημερινές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κρίσης της
πανδημίας COVID-19 που επιδεινώνουν μια ήδη επισφαλή κατάσταση για τα νησιά της
ΕΕ σε πολλούς τομείς· σημειώνει με ανησυχία ότι η επιδείνωση της κατάστασης ως
προς την ψυχική υγεία αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανασφάλειας λόγω της
απομόνωσης και του μικρού αριθμού επιλογών που χαρακτηρίζουν τις νησιωτικές
περιοχές·

14.

υπογραμμίζει ότι οι επιπτώσεις της κρίσης της COVID-19 είναι ακόμη πιο μελανές σε
πολλές νήσους και εξόχως απόκεντρες περιοχές σε σύγκριση με την ηπειρωτική χώρα,
όπως μαρτυρά η εκτόξευση των τιμών των θαλάσσιων ναύλων, και ότι προστίθενται
στις διαρθρωτικές κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες που χαρακτηρίζουν τις εν
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λόγω περιοχές· σημειώνει ότι οι τρέχουσες αυξήσεις των τιμών θα ενισχύσουν κι άλλο
αυτές τις δυσκολίες·
15.

υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα
πρέπει να αποσκοπεί στη μείωση των αποκλίσεων που παρατηρούνται στην
οικονομική, κοινωνική και εδαφική ανάπτυξη μεταξύ νήσων και εξόχως απόκεντρων
περιοχών από τη μία και περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών από την άλλη· καλεί
την Επιτροπή να δηλώσει κατά πόσο υλοποιήθηκε η λόγω διάταξη στα εθνικά σχέδια
ανάκαμψης κατά την παρουσίαση της έκθεσης επανεξέτασης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο·

Ζητήματα και προκλήσεις που αφορούν τις ευρωπαϊκές νήσους
Κλιματική αλλαγή και βιοποικιλότητα
16.

τονίζει ότι η βιοποικιλότητα στα νησιά χαρακτηρίζεται από μοναδικά βιογεωγραφικά,
φυλογενετικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, ότι τα νησιά φιλοξενούν σημαντικό
μέρος της παγκόσμιας βιοποικιλότητας και αποτελούν μείζονες τόπους αναπαραγωγής
για σημαντικά έμβια είδη, αλλά ότι βιώνουν επίσης δυσανάλογες απώλειες
βιοποικιλότητας· επισημαίνει ότι χρειάζονται στοχευμένες περιφερειακές πολιτικές και
δράσεις, όπως είναι μια καλύτερα συντονισμένη τεχνική βοήθεια για την προστασία και
την αποκατάσταση της μοναδικής βιοποικιλότητας των νησιών και για τη διατήρηση
των περιορισμένων φυσικών πόρων τους, όπως είναι το έδαφος και το νερό,
προκειμένου να διασφαλιστεί η γεωργική τους παραγωγικότητα, ιδίως όσον αφορά τα
βιώσιμα παραδοσιακά προϊόντα, και προκειμένου να διασφαλιστούν τα προς το ζειν, με
παράλληλη συμβολή στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη στήριξη που παρέχουν
στους γεωργούς που εφαρμόζουν πρακτικές φιλικές προς τη βιοποικιλότητα, μεταξύ
άλλων μέσω υψηλότερων ποσοστών χρηματοδότησης και συγχρηματοδότησης·

17.

επισημαίνει ότι πολλά νησιά έχουν ευαίσθητο περιβάλλον και ενδημική θαλάσσια και
χερσαία βιοποικιλότητα, και ότι η ανάπτυξη του τουρισμού, ιδίως σε ορισμένα νησιά
της Μεσογείου, αυξάνει περαιτέρω την ανθρωπογενή πίεση στη βιοποικιλότητα·

18.

ζητεί στοχευμένες, βιώσιμες και αποτελεσματικές περιφερειακές πολιτικές και δράσεις
για τα νησιά με στόχο την ενίσχυση της ικανότητάς τους να προστατεύουν και να
αποκαθιστούν τη μοναδική τους βιοποικιλότητα, την προώθηση μιας γαλάζιας
οικονομίας που θα επικεντρώνεται στον βιώσιμο τουρισμό και την αλιεία, και τη
στήριξη της έρευνας στον θαλάσσιο βυθό· καλεί επίσης την Επιτροπή να αξιολογήσει
τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στα νησιά·

19.

υπενθυμίζει ότι τα νησιά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, ιδίως
αν σκεφτούμε την άνοδο των υδάτων, την αύξηση της θερμοκρασίας και την οξίνιση
των θαλασσών και των ωκεανών, τον αυξανόμενο αντίκτυπο της απερήμωσης και τον
πολλαπλασιασμό των φυσικών καταστροφών·

20.

ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την ανάγκη βελτίωσης του ευρωπαϊκού ταμείου
αλληλεγγύης και να το προσαρμόσει στις νέες πραγματικότητες και απειλές, όπως είναι
οι φυσικές καταστροφές ή οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να
αντιμετωπιστούν με περισσότερο ρεαλισμό οι συνέπειες αυτών των φαινομένων·
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21.

ζητεί από την Επιτροπή να ασχοληθεί χωρίς χρονοτριβή με το σημαντικό ζήτημα της
προσαρμογής των υφιστάμενων μηχανισμών έκτακτης ανάγκης ώστε να μπορούν να
αντιμετωπίζουν ολοένα και πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές, όπως ήταν η έκρηξη του
ηφαιστείου στη νήσο La Palma της Ισπανίας, μια πρωτοφανής κοινωνική και
οικονομική πρόκληση που επιβάλει ανάλογη απάντηση για να αποκατασταθούν οι
ζημιές που προκλήθηκαν·

22.

σημειώνει με ανησυχία τους κινδύνους που συνδέονται με την υπεραλίευση και τη
θαλάσσια και παράκτια ρύπανση· ζητεί, στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού και
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του νομοθετήματος για
το κλίμα, να παρασχεθεί ειδική στήριξη στα νησιά, στοιχείο απαραίτητο ώστε να
καταστούν αρκούντως προσαρμόσιμα, ανθεκτικά και προορατικά για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν· ζητεί τα μέσα αντιστάθμισης
των αντίξοων κοινωνικών επιπτώσεων της Πράσινης Συμφωνίας να εφαρμοστούν στις
νήσους της ΕΕ·

23.

ζητεί να αξιολογηθούν οι στρατηγικές πρόληψης των κινδύνων φυσικών καταστροφών,
τα μέτρα προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος και οι πολιτικές χωροταξικού
σχεδιασμού με στόχο την αποφυγή του πολλαπλασιασμού των κατοικιών και των
υποδομών στις παράκτιες περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες ή σε περιοχές
εκτεθειμένες σε κατολισθήσεις·

Πρόσβαση σε υπηρεσίες ύδρευσης και διαχείρισης των υδάτων
24.

θεωρεί ότι οι νήσοι μπορούν να αποτελέσουν ένα υπέροχο πεδίο δοκιμών για πρακτικές
βιωσιμότητας σε τομείς όπως είναι η καθαρή μορφή ενέργειας, η κυκλική οικονομία, η
έξυπνη κινητικότητα, η διαχείριση των αποβλήτων και η γαλάζια οικονομία· θεωρεί
ιδίως απαραίτητο να συντομευθούν οι αλυσίδες διανομής προκειμένου να μειωθούν οι
εκπομπές από τη μεταφορά πρώτων υλών και να προαχθεί η κυκλική οικονομία,
στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό προκειμένου οι νήσοι να καταστούν
ανταγωνιστικές και αυτοσυντηρούμενες·

25.

επισημαίνει ότι όλες σχεδόν οι νήσοι βρίσκονται σε ολοένα και πιο επισφαλή θέση
όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς τους πόρους και δη τους υδάτινους· ζητεί, στο
πλαίσιο αυτό, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινητοποιήσει πρόσθετα κεφάλαια για
να παράσχει καλύτερη υποστήριξη για τις νησιωτικές περιφέρειες όσον αφορά την
πρόσβαση σε υπηρεσίες ύδρευσης και τη διαχείριση των υδάτων και να εγκρίνει κοινή
πολιτική διαχείρισης των υδάτων για τις νήσους·

26.

τονίζει την ανάγκη να προαχθεί ο καθαρισμός των υδάτων και δη των υδάτων των
υπονόμων και να διασφαλιστεί ένας βιώσιμος κύκλος του νερού· υπενθυμίζει ότι η
αφαλάτωση είναι συχνά δαπανηρή και μια όχι πάντα αποτελεσματική διαδικασία
πλήρους υδροδότησης για ένα νησί· υπενθυμίζει επίσης τις προκλήσεις που ενέχει η
διαχείριση των αποβλήτων στις νησιωτικές περιοχές, οι οποίες διαθέτουν
περιορισμένους πόρους για αποθήκευση και επεξεργασία αποβλήτων, ιδίως σε
περιόδους υψηλής τουριστικής κίνησης κατά τη διάρκεια των οποίων η παραγωγή
αποβλήτων αυξάνεται· επισημαίνει επίσης τον στρατηγικό ρόλο της κυκλικής
οικονομίας, η οποία πρέπει να επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει τη συλλογή και την
οικονομική ανακύκλωση των θαλάσσιων αποβλήτων·
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Ενεργειακή μετάβαση
27.

ζητεί να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες και να παρασχεθεί χρηματοδοτική στήριξη ώστε
να βοηθηθούν τα νησιά να επιτύχουν τους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας, ενώ
παράλληλα συνυπολογίζονται το πρόσθετο κόστος που συνδέεται με τομείς όπως η
ενέργεια και οι μεταφορές, καθώς και ο αντίκτυπος των κινητών τεχνολογιών στα
ενεργειακά τους συστήματα· αναγνωρίζει ότι απαιτούνται συγκριτικά πολύ υψηλά
επίπεδα επενδύσεων για να διαχειριστούμε διαλείπουσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·
ζητεί να συνυπολογιστεί το κόστος αυτό στη νομοθετική δέσμη για την προσαρμογή
στον στόχο του 55 %·

28.

υπογραμμίζει πόσο αναγκαία είναι η νομοθετική δέσμη για την προσαρμογή στον
στόχο του 55 % και τις ευκαιρίες που απορρέουν από αυτήν· συντάσσεται, ωστόσο, με
την άποψη ότι η εφαρμογή στην πράξη των εν λόγω νομοθετικών μέτρων πρέπει να
συμβαδίζει με την προαγωγή της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής,
δεδομένου ότι τα νησιά εξαρτώνται απολύτως από αεροπορικές και θαλάσσιες
μεταφορές·

29.

ζητεί συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα που αντισταθμίζουν οποιεσδήποτε
αρνητικές συνέπειες στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή των νησιών
απορρέουν από τη διαδικασία μετάβασης σε μια καθαρότερη οικονομία και κοινωνία,
και οι οποίες μπορεί να προκύπτουν λόγω της εξάρτησής τους από τους τομείς των
αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών·

30.

εκτιμά ότι η εκ του σύνεγγυς παρακολούθηση είναι σημαντική για να εξασφαλιστεί η
πλήρης ένταξη των νήσων στην ανάπτυξη πράσινων θαλάσσιων υποδομών· ζητεί να
δοθεί προτεραιότητα στα νησιά σε σχέση με την ανάπτυξη υποδομών με σκοπό την
απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών·
υπογραμμίζει ότι στα διαρθρωτικά μειονεκτήματα των νήσων οφείλεται η μεγαλύτερη
έκθεση των πολιτών και των επιχειρήσεων τους στις αυξήσεις των τιμών·

31.

επισημαίνει ότι λόγω του μικρού μεγέθους τους και των απομονωμένων ενεργειακών
συστημάτων τους, τα νησιά αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις όσον αφορά τον
ενεργειακό εφοδιασμό, καθώς εξαρτώνται συνήθως από τις εισαγωγές ορυκτών
καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τις μεταφορές και τη θέρμανση·

32.

θεωρεί ότι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της
παλιρροϊκής ενέργειας, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα που αποφέρει σημαντικά
οφέλη στα νησιά, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες των τοπικών
κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής
και των τοπικών οικοτόπων των νησιών· ζητεί συνεπώς να υποστηριχθεί η ανάπτυξη
ενός ευρέος φάσματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σύμφωνα με τα γεωγραφικά
χαρακτηριστικά των νησιών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα προγράμματα
πράσινου υδρογόνου που έχουν δρομολογήσει ορισμένα νησιά·

33.

ζητεί να τεθεί στόχος ενεργειακής αυτονομίας με βάση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
για όλα τα ευρωπαϊκά νησιά, ο οποίος θα στηριχθεί από τα απαραίτητα χρηματοδοτικά
μέσα και θα προσεγγιστεί μέσω της σταδιακής κατάργησης των ορυκτών καυσίμων και
μέσω της θέσπισης μέτρων για την αύξηση των δυνατοτήτων βιώσιμων και
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· ζητεί πρόσθετη έρευνα ώστε οι υπεράκτιες

PE697.860v02-00

EL

12/41

RR\1256057EL.docx

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να καταστούν πιο προσιτές οικονομικά και
καταλληλότερες όσον αφορά τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά διαφορετικών θαλάσσιων
λεκανών·
34.

υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματική περιβαλλοντική
μετάβαση, είναι θεμελιώδους σημασίας η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των
τοπικών θεσμικών φορέων των ευρωπαϊκών νησιών και η ανάπτυξη του δυναμικού
τους τόσο ως παραγόντων διευκόλυνσης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής
ανταγωνιστικότητας όσο και ως υποστηρικτών μιας φιλικής προς το κλίμα
συμπεριφοράς των πολιτών· υπενθυμίζει ότι η μετάβαση αυτή εξαρτάται επίσης από
ισχυρές πολιτικές και πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας που εδραιώνουν τη
συνεργασία μεταξύ τοπικών ενδιαφερόμενων φορέων και προάγουν παράλληλα την
ευρύτερη αξιοποίηση των ερευνητικών εγκαταστάσεων στις νησιωτικές περιοχές·

35.

υπενθυμίζει στα κράτη μέλη ότι τα εθνικά τους σχέδια μετάβασης, όπως προβλέπονται
στο πλαίσιο του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, πρέπει να περιλαμβάνουν ειδική μελέτη
και ανάλυση για καθένα από τα νησιά τους·

Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
36.

τονίζει τη σημασία της υποστήριξης του τοπικού οικονομικού ιστού των ευρωπαϊκών
νησιών και δη των πολύ μικρών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ)·

37.

καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης για τη
στήριξη της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, την προώθηση καλύτερης
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την παροχή ευκαιριών
απασχόλησης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο πληθυσμιακής συρρίκνωσης, με
ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας·
τονίζει τη σημασία των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της δια βίου μάθησης και των
προγραμμάτων επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων για εργαζομένους
κάθε ηλικίας·

38.

ζητεί να ληφθούν επειγόντως μέτρα για την αντιμετώπιση της πληθυσμιακής
συρρίκνωσης των νησιών καθώς και για την αντιμετώπιση της διαρροής εγκεφάλων και
δεξιοτήτων, και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, μεταξύ άλλων μέσω της
βελτίωσης της πρόσβασης για ευάλωτες ομάδες, τη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων
και την προστασία των θέσεων εργασίας, καθώς και για την αντιμετώπιση της
γήρανσης του πληθυσμού· ζητεί επίσης να προωθηθεί η ανάπτυξη φορέων
εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, αναβάθμισης δεξιοτήτων, καινοτόμου και
βιώσιμης επιχειρηματικότητας και απασχόλησης για τους κατοίκους των νήσων και δη
για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας από τους άνδρες σε
όλα σχεδόν τα νησιά της ΕΕ, καθώς και για τους νέους ανθρώπους·

39.

τονίζει ότι είναι ανάγκη να επεκταθεί η συμφωνία του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου
2021, για την επικαιροποίηση των ενωσιακών κανόνων για τους συντελεστές του
φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), σε όλες τις νησιωτικές περιοχές στην ΕΕ, όπου
αρμόζει·

40.

υπενθυμίζει ότι η κρίση COVID-19 αποκάλυψε τα τρωτά σημεία πολυάριθμων
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ευρωπαϊκών νήσων όσον αφορά την υγεία· τονίζει συνεπώς τη μεγάλη σημασία που
έχουν η ανάπτυξη και η βελτίωση των υγειονομικών υποδομών, η πρόσβαση στην
υγειονομική μέριμνα και η παροχή στήριξης ώστε να ενθαρρυνθεί η εγκατάσταση
επαγγελματιών του τομέα της υγείας και δη στις πλέον απομακρυσμένες νησιωτικές
περιοχές·
41.

τονίζει ότι είναι ανάγκη να ενθαρρυνθούν, σε τοπικό επίπεδο, η εκ του σύνεγγυς
συνεργασία, η κινητικότητα και οι ανταλλαγές γνώσεων μεταξύ ιδρυμάτων
εκπαίδευσης, έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας, επιχειρήσεων και μεμονωμένων
πολιτών· ζητεί από την Επιτροπή συνεπώς να μεριμνήσει ώστε οι κάτοικοι των
ευρωπαϊκών νησιών και δη των πλέον απομακρυσμένων από την ηπειρωτική Ευρώπη
να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα σε ευρωπαϊκά προγράμματα
κινητικότητας όπως είναι το Erasmus+, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το
DiscoverEU ή το μελλοντικό πρόγραμμα Aim, Learn, Master, Achieve (ALMA)·

42.

υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν προγράμματα της ΕΕ όπως οι Εγγυήσεις για τη
Νεολαία· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ταχέως το πρόγραμμα αυτό, σε
στενό συντονισμό με ταμεία της ΕΕ, όπως είναι το ΕΚΤ+, για να αντιμετωπίσουν την
κατάσταση των νέων εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, με ιδιαίτερη
μέριμνα για όσους ζουν σε αγροτικές περιοχές και σε περιοχές με φυσικούς ή
δημογραφικούς περιορισμούς στις αγορές εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων των
νησιών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι σε όλους τους νέους ηλικίας κάτω των 30
ετών θα προσφέρονται θέσεις εργασίας καλής ποιότητας, συνεχής εκπαίδευση,
επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, ότι όλοι τους θα είναι σε θέση να αναπτύξουν
τις δεξιότητες που απαιτούνται για ευκαιρίες απασχόλησης σε ευρύ φάσμα τομέων, ή
ότι θα τους προσφέρεται αμειβόμενη μαθητεία ή πρακτική άσκηση εντός τεσσάρων
μηνών από τότε που ξεκίνησε η ανεργία ή σταμάτησε η επίσημη εκπαίδευσή τους·

43.

επικροτεί τις προσπάθειες για να γίνουν οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία ακόμη πιο
ανοικτές σε όλους και για να αποφεύγεται κάθε μορφή διακρίσεων, μεταξύ άλλων εις
βάρος νέων που ζουν σε απομακρυσμένες, αγροτικές ή μειονεκτούσες αστικές περιοχές
ή σε υπερπόντια εδάφη και νησιωτικές περιοχές·

Πολιτισμός
44.

πιστεύει ότι ο πολιτισμός και η ανάπτυξη του πολιτιστικού τομέα στα νησιά είναι
θεμελιώδους σημασίας· θεωρεί ότι η πολιτιστική και η γλωσσική ταυτότητα των νήσων
θα πρέπει να προστατεύονται και να προωθούνται, μεταξύ άλλων και σε εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα, καθώς συμβάλλουν στην ενίσχυση των νήσων και της ΕΕ εν γένει σε
όλα τα επίπεδα·

45.

καλεί την Επιτροπή να ανακηρύξει το 2024 Ευρωπαϊκό Έτος Νήσων·

Γεωργία και αλιεία
46.

ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη θέσπισης κανονισμού που θα
θεσπίζει ειδικά μέτρα στον τομέα της γεωργίας για όλα τα νησιά επιπέδου NUTS 2 και
NUTS 3, με σκοπό την επίτευξη επισιτιστικής αυτονομίας και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους, χωρίς να υπονομευθούν υπάρχοντα μέσα,
όπως είναι το πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού
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χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI) και ο κανονισμός για τον καθορισμό
ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου10·
47.

ζητεί την ανάληψη δράσεων που αποσκοπούν στη γεφύρωση του οικονομικού
χάσματος μεταξύ των περιοχών της ενδοχώρας και των παράκτιων περιοχών, χάσμα
που πολύ συχνά παραμένει άλυτο πρόβλημα στις νησιωτικές περιοχές·

48.

σημειώνει ότι τα νησιωτικά γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα είναι μοναδικής ποιότητας
λόγω των ιδιαίτερων μικροκλιματικών και τοπογραφικών συνθηκών των νησιών·
τονίζει την ανάγκη προώθησης της κατανάλωσης γεωργικών προϊόντων από νησιωτικές
και περιφερειακές περιοχές μέσω της πολιτικής συνοχής· παροτρύνει την Επιτροπή και
τα κράτη μέλη να αναπτύξουν βιώσιμες λύσεις για τη μεταφορά γεωργικών προϊόντων
μεταξύ των περισσότερων νήσων και της ηπειρωτικής χώρας· είναι της άποψης ότι
αυτό θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των μικρότερων ιδίως νησιών και θα ενισχύσει
τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις·

49.

τονίζει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει αυξημένη στήριξη για τη βιώσιμη ανάπτυξη των
νησιών, εντός των οικολογικών ορίων και με σεβασμό για ένα υγιές χερσαίο και
θαλάσσιο περιβάλλον, για τη γεωργία, για τη διαχείριση και τη διατήρηση των δασών,
για τη ζωική παραγωγή, για την υδατοκαλλιέργεια, για τη βιώσιμη αλιεία, για την
τοπική παραγωγή και για την γαλάζια οικονομία, μεταξύ άλλων μέσω ευρωπαϊκών
προγραμμάτων συνεργασίας· εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η στήριξη που
παρέχει η ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό της γεωργικής δραστηριότητας στα νησιά, μεταξύ
άλλων μέσω της προώθησης της γεωργίας ακριβείας, ώστε να βοηθηθούν οι εν λόγω
περιφέρειες να επιτύχουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

50.

επισημαίνει ότι το αναπτυξιακό χάσμα που αντιμετωπίζει η ύπαιθρος στα νησιά
επιτείνεται περαιτέρω από το γεγονός ότι, δεδομένης της απουσίας δυναμικών πόλεων
από τα περισσότερα νησιά, δεν μπορεί να επωφεληθεί από τις δευτερογενείς επιπτώσεις
της αστικής χρηματοδότησης· σημειώνει ότι αυτό οδηγεί σε μείωση της
ανταγωνιστικότητας, ιδίως όσον αφορά την ικανότητα των ΜΜΕ να εξερευνούν
οικονομίες κλίμακας·

51.

τονίζει πόσο σημαντικό είναι να επικεντρώνεται ο χωροταξικός σχεδιασμός σε
αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της γης·

52.

τονίζει πόσο σημαντικό είναι να προσεγγίζονται άτομα σε αγροτικές και
απομακρυσμένες περιοχές και να καθίστανται οι ευκαιρίες αναβάθμισης δεξιοτήτων και
επανειδίκευσης περισσότερο προσβάσιμες και ειδικά σχεδιασμένες για άτομα που
εργάζονται στη γεωργία, την αλιεία, τη δασοπονία και σε άλλα πεδία εργασίας σε αυτές
τις περιοχές, και να τους παρέχονται πράσινες και ψηφιακές και όλες οι άλλες
απαραίτητες δεξιότητες για την καλύτερη αξιοποίηση σημερινών και μελλοντικών
ευκαιριών που προσφέρει η πράσινη και η γαλάζια οικονομία, και να τους δίνονται οι
δυνατότητες να έχουν σημαντική συμβολή στη διατήρηση του περιβάλλοντος·

53.

επισημαίνει την έλλειψη βιώσιμων λύσεων για τη μεταφορά γεωργικών προϊόντων

10

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Μαρτίου
2013, σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου. ΕΕ L 78 της
20.3.2013, σ. 41.
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μεταξύ των περισσότερων νησιών και της ηπειρωτικής χώρας και για την εξαγωγή και
εισαγωγή γεωργικών προϊόντων από και προς τα νησιά, και ζητεί από την Επιτροπή και
τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν καινοτόμα έργα για ακόμη πιο πράσινες συνδέσεις στα
αναπτυξιακά τους σχέδια για τα νησιά της ΕΕ·
54.

καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία στο πλαίσιο της
πολιτικής συνοχής ώστε να εντοπίζουν και να προωθούν ευκαιρίες για
συμπληρωματικότητα και συνέργειες μεταξύ των διάφορων πολιτικών και ταμείων της
ΕΕ, προκειμένου να ενισχύσουν την επισιτιστική ασφάλεια και την αυτάρκεια των
νησιών, μεταξύ άλλων με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
και να τα καταστήσουν αναπόσπαστο μέρος της μετάβασης σε βιώσιμα, κυκλικά
συστήματα επισιτισμού και σε μια «έξυπνη ύπαιθρο», μετατρέποντας έτσι τα
γεωγραφικά μειονεκτήματα σε ευκαιρίες· είναι της άποψης ότι η προώθηση του ρόλου
των νησιών στη βιώσιμη αλυσίδα τροφίμων μέσω μηχανισμών πολιτικής της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συνοχής, θα μπορούσε να δημιουργήσει
πρόσθετες ευκαιρίες απασχόλησης και να αναχαιτίσει την τάση πληθυσμιακής
συρρίκνωσης στις νησιωτικές περιοχές·

55.

τονίζει την ανάγκη να υποστηριχθούν οι ανταποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον
βραχείες αλυσίδες παραγωγής και η ανάπτυξη ενός γεωργικού τομέα με προτεραιότητα
στα παραδοσιακά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην τοπική κατανάλωση και
στις πράσινες λύσεις και με συνεισφορά στην επίτευξη επισιτιστικής αυτονομίας·

56.

τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω εφαρμογή της διακήρυξης του Cork II για τη
βελτίωση της ζωής στις αγροτικές περιοχές, προκειμένου να εξεταστούν οι σημερινές
προκλήσεις και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή στα νησιά της
Ευρώπης· ζητεί ως προς το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές να
ενσωματώνει αυτό συγκεκριμένα τις ιδιαιτερότητες των εξόχως απόκεντρων
περιφερειών και των νησιών του Αιγαίου· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις
νησιωτικές πολιτικές κατά τις διαδικασίες περιφερειακού σχεδιασμού, με στόχο τη
στήριξη της βιώσιμης γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων, του αγροτουρισμού, της
γαλάζιας οικονομίας και της συνδεσιμότητας, μεταξύ άλλων μέσω κονδυλίων
συμπληρωματικών προς εκείνα από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία
της βιοποικιλότητας, την εισαγωγή μιας κυκλικής οικονομίας και τη στροφή προς τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· παροτρύνει, επίσης, την Επιτροπή να αξιολογήσει το
πραγματικό κόστος του νησιωτικού χαρακτήρα και του διπλά νησιωτικού χαρακτήρα
που χαρακτηρίζουν τα αρχιπελάγη και τις περιφέρειές τους, δεδομένων των τρωτών
σημείων και πλεονεκτημάτων των νησιωτικών περιφερειών και δη των εξόχως
απόκεντρων περιφερειών· πιστεύει ότι το πραγματικό κόστος του νησιωτικού
χαρακτήρα για τις νησιωτικές περιοχές θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην πολιτική
συνοχής της ΕΕ και ότι θα πρέπει παράλληλα να διενεργηθεί αξιολόγηση αντικτύπου
των πρωτοβουλιών και των δράσεων της ΕΕ στα νησιά βάσει επικαιροποιημένων και
εναρμονισμένων δεδομένων· τονίζει ότι το Παρατηρητήριο των αγροτικών περιοχών
παρέχει μια μοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης επαρκών και επικαιροποιημένων
δεδομένων υψηλής ποιότητας για τα νησιωτικά εδάφη, με έμφαση, μεταξύ άλλων, στην
πρόσβαση στη γη, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια ολιστική γεωργική και
οικονομική ανάπτυξη των νησιών·
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57.

πιστεύει ότι τα ζώντα ζώα θα πρέπει να συνεχίσουν να μεταφέρονται διά θαλάσσης,
δεδομένης της μεγάλης εξάρτησης του γεωργικού τομέα ορισμένων νησιών από τις
εξαγωγές και δη των μικρότερων νησιών, από τα οποία είναι αδύνατες οι μεταφορές
σφαγίων λόγω του μικρού μεγέθους τους και της συνακόλουθης έλλειψης υποδομών·

58.

θεωρεί απαραίτητο να ενισχυθεί η στήριξη της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό της
γεωργικής δραστηριότητας στα νησιά, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης της
γεωργίας ακριβείας, ώστε να βοηθηθούν οι εν λόγω περιφέρειες να επιτύχουν τους
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

59.

τονίζει, ωστόσο, ότι, δεδομένου ότι η στρατηγική «από το αγρόκτημα στο πιάτο»
περιορίζει ακόμη περισσότερο τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην Ένωση,
θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των τροπικών και
υποτροπικών καλλιεργειών στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και να περιορίζεται η
πρόσβαση στις αγορές της Ένωσης προϊόντων που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα
της Ένωσης·

60.

φρονεί ότι, ιδίως σε σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, η συνοχή της ΕΕ πρέπει
να επιδιώκεται μέσω της ενίσχυσης του άρθρου 349 της ΣΛΕΕ, κυρίως με την
ενοποίηση του «κεκτημένου της ΕΕ» που εφαρμόζεται στις εν λόγω περιφέρειες, μέσω
της διατήρησης και της ενίσχυσης του προγράμματος POSEI και του προϋπολογισμού
του, κυρίως με την μεταφορά του σε άλλους τομείς πέραν της γεωργίας, όπως η αλιεία,
οι μεταφορές, ο τουρισμός κ.λπ. και μέσω της διασφάλισης μιας διαφοροποιημένης
μεταχείρισης των προϊόντων των εξόχως απόκεντρων περιοχών σε όλες τις
επαναδιαπραγματεύσεις συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης και συμφωνιών
ελεύθερων συναλλαγών, καθώς και μέσω της πλήρους προστασίας ευαίσθητων
γεωργικών προϊόντων, όπως είναι οι μπανάνες, οι τομάτες, η ζάχαρη και το γάλα στις
εν λόγω διαπραγματεύσεις·

61.

ζητεί να ενισχυθούν συγκεκριμένοι μηχανισμοί στο πλαίσιο της ΚΓΠ μέσω του
προγράμματος POSEI προκειμένου να καταστεί δυνατή η μείωση της εξάρτησης των
εξόχως απόκεντρων περιφερειών από αγροτικές και αγροδιατροφικές εισαγωγές και
προκειμένου να ενισχυθούν η επισιτιστική ασφάλεια και η ικανότητα των εν λόγω
περιφερειών να έχουν πρόσβαση στις αγορές, είτε στο δικό τους έδαφος, είτε αλλού
στην Ένωση· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος
POSEI από το 2027, ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες και η ανάπτυξη της
τοπικής παραγωγής στις εν λόγω απομακρυσμένες και νησιωτικές περιφέρειες, οι
οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικό πρόσθετο κόστος παραγωγής·

62.

καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει το ποσοστό μακροπρόθεσμης συγχρηματοδότησης
για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες στο 85 % για το ΕΓΤΑΑ, προκειμένου να
διασφαλιστεί η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη των περιφερειών αυτών και, ως εκ
τούτου, να αμβλυνθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την απομακρυσμένη θέση
τους·

63.

ζητεί την αυστηρή συμμόρφωση με τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά και κοινωνικά
πρότυπα για τροπικά προϊόντα από χώρες εκτός ΕΕ και για τη συστηματική καθιέρωση
ποσοστώσεων εισαγωγής για τροπικά προϊόντα από αυτές τις χώρες, βάσει των
υφιστάμενων εμπορικών ροών· θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί μηχανισμοί
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επιτήρησης και κυρώσεων για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με αυτούς τους όρους·
συνιστά να επιβάλλεται η αρχή της συμμόρφωσης στις εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ,
ιδίως για βιολογικά προϊόντα·
64.

αναγνωρίζει ότι οι παράκτιες και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές εξαρτώνται
παραδοσιακά από την αλιεία και θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη,
προκειμένου να εξασφαλιστούν οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας στον τομέα της αλιείας,
να αναπτυχθούν νέοι τομείς, καθώς και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ιδίως
στην αλιεία μικρής κλίμακας· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν στοχευμένες πολιτικές
με σκοπό την προστασία των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, τη δημιουργία νέων,
ποικίλων θέσεων εργασίας και την προώθηση της ψηφιοποίησης· τονίζει ότι είναι
σημαντικό να προλαμβάνονται κάθε είδους διακρίσεις στην αγορά εργασίας και να
παρέχεται προστασία και στήριξη στις ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες·
υποστηρίζει τη συνδυαστική χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών
Ταμείων για τη δημιουργία συνεργειών με μέριμνα ώστε να αποφευχθούν
αλληλεπικαλύψεις·

65.

εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων
στον αλιευτικό κλάδο, η οποία συχνά διατρέχει κίνδυνο, όχι μόνο λόγω τους εγγενούς
κινδύνου που ενέχει η εργασία στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά και εξαιτίας της χρήσης
σκαφών τα οποία δεν τηρούν τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας, γεγονός που
επιτείνει την έκθεσή τους σε, ενίοτε σοβαρά, εργατικά ατυχήματα· καλεί, συνεπώς, τις
αρμόδιες αρχές να μεριμνήσουν για ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για
όλους τους εργαζομένους στον τομέα και να διασφαλίσουν ισότιμους όρους
ανταγωνισμού και θεμιτό ανταγωνισμό για τις αλιευτικές εταιρείες παγκοσμίως, χωρίς
να υποβαθμιστούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκή
στήριξη για τη βελτίωση της ασφάλειας του στόλου και των συνθηκών εργασίας
σύμφωνα με τις επιταγές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και με ιδιαίτερη έμφαση
στην αλιεία μικρής κλίμακας, ιδίως στις νησιωτικές και τις εξόχως απόκεντρες
περιοχές, όπου η μέση ηλικία των σκαφών είναι σημαντικά υψηλότερη από ό, τι στη
βιομηχανική αλιεία· επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να επιδιώξει συμφωνία
για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών·

Τουρισμός
66.

σημειώνει ότι ο τομέας του τουρισμού είναι ο κύριος παράγοντας που συμβάλλει στην
οικονομική ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών από πλευράς εισοδήματος και
απασχόλησης· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να παράσχει ειδική πρόσθετη
χρηματοδοτική στήριξη για τον βιώσιμο τουρισμό στα νησιά, να επιλύσει το πρόβλημα
του εποχικού τουρισμού και να στηρίξει καινοτόμα πιλοτικά έργα ώστε να προαχθούν
περισσότερες οικολογικές και ψηφιακές λύσεις που συνάδουν με τους στόχους της
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και να βοηθήσει τα νησιά που εξαρτώνται σε
μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους· ζητεί από
την Επιτροπή επιπλέον να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό σήμα βιώσιμου τουρισμού για
να αναδειχθούν τα δυνατά σημεία και οι προσπάθειες των νήσων και των νησιωτικών
περιοχών σε αυτόν τον τομέα·

67.

τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης τόσο της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την εδαφική
ανάπτυξη των νησιών, όπως είναι οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις και η τοπική
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ανάπτυξη με πρωτοβουλία των κοινοτήτων, όσο και πρωτοβουλιών όπως είναι τα
«έξυπνα χωριά» και οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας σε σχέση με τα
νησιά, προκειμένου να στηριχθεί η βιώσιμη γεωργία και παραγωγή τροφίμων με
ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, καθώς και ο βιώσιμος
αγροτουρισμός· επισημαίνει τη σημασία της προώθησης της έξυπνης χρήσης της
ενέργειας και του νερού, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα νησιά αξιοποιούν στο
έπακρο τους λιγοστούς τους πόρους·
Πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες
68.

ζητεί ανάπτυξη και βελτίωση των μεταφορικών υποδομών των νησιών προκειμένου να
εδραιωθούν οι βιώσιμες μεταφορές και προκειμένου να υποστηριχθεί ο εκσυγχρονισμός
και ο οικολογικός προσανατολισμός των οδικών, αερολιμενικών και λιμενικών
υποδομών, ενώ διασφαλίζεται παράλληλα μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση· ζητεί ιδίως
να παρασχεθεί υποστήριξη προς φιλικές προς το περιβάλλον δημόσιες και ιδιωτικές
μεταφορές·

69.

ζητεί να δοθεί προτεραιότητα σε μεγαλύτερες επενδύσεις σε βασικές υποδομές για τη
βελτίωση της πρόσβασης για όλα τα νοικοκυριά σε πόσιμο νερό και υπηρεσίες
υγιεινής·

70.

τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η εδαφική συνέχεια όλων των νησιών μέσω
βιώσιμων θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών, με αυστηρή μέριμνα για την
αποφυγή μονοπωλιακών καταστάσεων, εκτός από περιπτώσεις όπου παρατηρείται
έλλειψη τακτικών μεταφορών σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού, γεγονός που
καθιστά αναγκαία την προσφυγή σε συμφωνίες παροχής δημόσιας υπηρεσίας·
υπογραμμίζει πόση σημασία έχει η μείωση του κόστους μεταφοράς για επιβάτες και
εμπορεύματα, μεταξύ άλλων προσφέροντας μειωμένους ναύλους για κατοίκους, καθώς
και το να είναι εγγυημένες η ασφάλεια και η επάρκεια των χερσαίων γεφυρών και των
οδικών συνδέσεων·

71.

καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το πρόγραμμα εργασίας για την περίοδο 20212023 του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και τα ευρωπαϊκά προγράμματα
συνεργασίας συμβάλλουν στην εδαφική προσβασιμότητα των νησιών· σημειώνει ότι η
βελτίωση της προσβασιμότητας των νησιών και η ανάπτυξη βιώσιμων μεταφορικών
συνδέσεων με αυτά και μεταξύ αυτών είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξή τους
και για την παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών, όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η
κοινωνική πρόνοια· πιστεύει ότι βελτιώσεις αυτού του είδους δεν θα πρέπει να
περιορίζονται στην ηπειρωτική χώρα ή, αναλόγως της περίπτωσης, σε κράτη μέλη της
ΕΕ·

72.

τονίζει, στο πλαίσιο ιδίως της κρίσης που προξένησε η πανδημία της COVID-19, πόσο
σημαντικό είναι να βελτιωθούν οι υποδομές υγείας, να ενισχυθούν οι υπηρεσίες
τηλεϊατρικής και τηλεψυχιατρικής και να αναβαθμιστούν η πρωτοβάθμια υγειονομική
περίθαλψη και η πρόσβαση σε φάρμακα στα νησιά της ΕΕ·

73.

υπογραμμίζει ότι οι ίσες ευκαιρίες για όλους αποτελούν καίριας σημασίας παράγοντα
και ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν ως προτεραιότητα τη
γεφύρωση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων μεριμνώντας ώστε οι ευάλωτες
περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών και
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με έμφαση στους άπορους πολίτες, να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακή εκπαίδευση και
κατάρτιση, στο ελάχιστο απαιτούμενο υλισμικό, σε ευρεία πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε
ψηφιακή υποστήριξη και σε άλλα τεχνολογικά εργαλεία μάθησης· υπογραμμίζει ότι
πρέπει να δοθεί στήριξη σε αυτές τις κατηγορίες, ώστε να αυξηθεί το επίπεδο των
ψηφιακών δεξιοτήτων που χρειάζονται για να ευημερήσουν και να σταματήσει η
διεύρυνση των ανισοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανείς δεν θα μένει στο
περιθώριο·
74.

υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση και η αποτελεσματική ψηφιακή συνδεσιμότητα για τα
νησιά αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα, ιδίως ως συμβολή στην υπέρβαση των
γεωγραφικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν και για την ενίσχυση της παροχής
ψηφιακών τεχνολογιών και υποδομών, υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς
και ηλεκτρονικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της τηλεϊατρικής και της
τηλεψυχιατρικής, και άλλων βασικών κρατικών υπηρεσιών για πολίτες και ΜΜΕ που
έχουν θετικές επιπτώσεις στις επιχειρηματικές στρατηγικές και δραστηριότητες·

75.

τονίζει τη μεγάλη σημασία της συντήρησης των ψηφιακών υποδομών που συνδέουν τα
νησιά της ΕΕ με τον υπόλοιπο κόσμο και συγκεκριμένα με τη διάθεση επαρκών
ευρωπαϊκών κονδυλίων για την αντικατάσταση απηρχαιωμένων υποθαλάσσιων
καλωδίων·

76.

εκτιμά ότι, ιδίως σε μικρά νησιά, δυσκολεύονται οι ΜΜΕ να έχουν απρόσκοπτη
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την προαγωγή της επιχειρηματικότητας,
την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις ευκαιρίες που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ· ζητεί να
υπάρξει ισχυρότερη χρηματοδοτική στήριξη ως προς αυτό, καθώς και να παρέχονται
ενισχυμένες συνεδριάσεις ενημέρωσης, υπηρεσιών παροχής συμβουλών και ειδικά
προσαρμοσμένης κατάρτισης·

Μετανάστευση
77.

σημειώνει ότι ορισμένα νησιά βρίσκονται αντιμέτωπα με την άφιξη μεγάλου αριθμού
μεταναστών, συχνά μεγαλύτερου από τον τοπικό πληθυσμό, και αδυνατούν να
παράσχουν τα απαραίτητα όσον αφορά τη στέγαση και τη βοήθεια·

78.

εφιστά την προσοχή στην ιδιαίτερη και δυσανάλογα μεγάλη πίεση που υφίστανται
συστήματα ασύλου και υποδοχής σε νησιά, περιφερειακά νησιά και εξόχως απόκεντρες
περιοχές· ζητεί να αναγνωρίσει το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα νησιά την
προαναφερθείσα πραγματικότητα όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση, η οποία
απαιτεί συντονισμένες λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λύσεις που σέβονται την ευημερία
και την αξιοπρέπεια του ατόμου, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν την πίεση·

Καθεστώτα επαναξιολόγησης κρατικών ενισχύσεων και μέτρα για τη μείωση του
αναπτυξιακού ελλείμματος
79.

ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει ανάλυση του όγκου των κρατικών ενισχύσεων
που χορηγούνται σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε νήσους της ΕΕ· θεωρεί ότι, παρά
τις προσπάθειες που καταβάλλουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη, είναι επιτακτικά αναγκαίο
να καθοριστεί εάν και κατά πόσον οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες σε νησιωτικές
περιοχές έχουν επωφεληθεί από τέτοια μέτρα και να επαναξιολογηθούν οι κανόνες για
τις κρατικές ενισχύσεις αντιστοίχως· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι είναι
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σημαντική η παροχή πιο ευέλικτων κρατικών ενισχύσεων σε εταιρείες εναέριων και
θαλάσσιων μεταφορών στις εν λόγω νησιωτικές περιοχές, δεδομένης της πλήρους
εξάρτησής τους από τα εν λόγω μέσα μεταφοράς·
80.

ζητεί να υποβληθεί οποιαδήποτε μελλοντική αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου
για τις κρατικές ενισχύσεις σε εκτιμήσεις επιπτώσεων με βάση ειδικούς δείκτες, ώστε
να αξιολογηθεί η υστέρηση των οικονομιών των νησιωτικών περιοχών ως προς την
ανταγωνιστικότητα, και έναντι των συνεπειών της δέσμης για την προσαρμογή στον
στόχο του 55 % στις εν λόγω περιοχές, και να διαμορφωθεί ένα ειδικό καθεστώς
σταδιακής μείωσης για τα νησιωτικά εδάφη όταν τα έκτακτα μέτρα που προβλέπονται
στο προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις θα λήξουν μετά την 31η
Δεκεμβρίου 2021·

81.

ζητεί, δεδομένων των διακριτών χαρακτηριστικών τους, να δημιουργηθεί υποκατηγορία
«νησιά» όσον αφορά την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις για την
περίοδο 2021-2027 και να καταργηθούν τα ανώτατα όρια για τις ενισχύσεις ήσσονος
σημασίας για ευρωπαϊκές νήσους και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, πάνω από τα
οποία απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής·

82.

τονίζει ότι είναι απαραίτητη μια πιο ευέλικτη προσέγγιση ώστε να διασφαλιστεί η
πλέον αποτελεσματική διάθεση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών κονδυλίων στα
νησιωτικά εδάφη και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές χωρίς να υποβαθμίζονται τα
σχετικά ποιοτικά πρότυπα και οι διαδικασίες παρακολούθησης·

83.

σημειώνει ότι ο ισχύων κανόνας de minimis περιορίζει την ανταγωνιστικότητα και
δημιουργεί δυσκολίες σε ευρωπαϊκές νήσους και εξόχως απόκεντρες περιοχές·
συντάσσεται με την άποψη ότι οι νήσοι της ΕΕ θα πρέπει να εξαιρούνται όλες από τα
ισχύοντα ανώτερα όρια του κανόνα de minimis, προκειμένου να μην βρίσκονται σε
τόσο μειονεκτική θέση· ζητεί, επιπλέον, από την Επιτροπή να προσαρμόσει τους
κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι επιδοτήσεις για
την επίλυση των προβλημάτων που άπτονται του νησιωτικού χαρακτήρα δεν θα
θεωρούνται κρατικές ενισχύσεις, αλλά αντιστάθμιση ώστε να αντιμετωπίζονται
ευρωπαϊκές νήσοι και εξόχως απόκεντρες περιοχές επί ίσοις όροις με τις αντίστοιχες
ηπειρωτικές περιοχές·

84.

ζητεί να επανεξεταστεί το κριτήριο της χιλιομετρικής απόστασης (150 χλμ.) που
χρησιμοποιείται για την κατηγοριοποίηση των νήσων ως παραμεθόριων περιοχών
επιλέξιμων για χρηματοδότηση από τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στο
πλαίσιο είτε του στόχου εδαφικής συνεργασίας της πολιτικής συνοχής είτε στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, δεδομένης βεβαίως της κατάστασης των νήσων·
φρονεί ότι εάν κριθεί απαραίτητος ο καθορισμός κάποιου ορίου, θα ήταν σκοπιμότερο,
για τις νησιωτικές περιοχές, να εφαρμοστεί η προϋπόθεση του διασυνοριακού εδάφους
σε επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης·

Μια ειδική και προσαρμοσμένη πολιτική της ΕΕ για τα νησιά
85.

επισημαίνει ότι η έλλειψη στατιστικών στοιχείων για τα νησιά εμποδίζει την κατάρτιση
στοχευμένων πολιτικών· ζητεί από την Επιτροπή να συστήσει Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
για τις μειονεκτούσες περιοχές, σε σχέση με το άρθρο 174 ΣΛΕΕ, για να αναλάβει τη
συλλογή αξιόπιστων και συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων
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δεδομένων κατηγοριοποιημένων ανά φύλο, τα οποία θα επικαιροποιούνται τακτικά με
τη χρήση εναρμονισμένων κριτηρίων σε όλα τα διοικητικά επίπεδα· ζητεί από την
Επιτροπή να βελτιώσει τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις ευρωπαϊκές
νήσους και να εισαγάγει την έννοια της εδαφικής θωράκισης σε εκτιμήσεις επιπτώσεων
των προτάσεών της, με σκοπό τη διαμόρφωση στοχευμένων πολιτικών και την
αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο η προτεινόμενη νομοθεσία θα επηρεάσει τους
πολίτες και τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στις διάφορες περιφέρειες·
86.

υπογραμμίζει ότι οι νήσοι δεν καλύπτονται επί του παρόντος όλες από την νομοθεσία
της ΕΕ για την εδαφική ταξινόμηση· ζητεί από την Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο επί
του θέματος, με στόχο να συμπεριληφθούν τα νησιά στην κοινή ονοματολογία των
εδαφικών στατιστικών μονάδων και να εξεταστεί το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός
προγράμματος παρόμοιου με την ευρωπαϊκή αστική πρωτοβουλία για τη στήριξη
συμπράξεων μεταξύ ευρωπαϊκών νήσων, προκειμένου να καθιερωθούν καινοτόμες
προσεγγίσεις στα ειδικά προβλήματα των νήσων και να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών και προκειμένου να εφαρμοστούν λύσεις επωφελείς για πολίτες και
επιχειρήσεις·

87.

ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις μελέτες που έχουν ήδη εκπονηθεί από
ευρωπαϊκές νήσους σχετικά με τις προκλήσεις και τις πρόσθετες δαπάνες που άπτονται
του νησιωτικού χαρακτήρα, και να προβεί σε διεπιστημονικές αναλύσεις που θα
καλύπτουν τα δημογραφικά, γεωγραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των
νησιωτικών περιοχών ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτές οι περιοχές δεν θα
πλήττονται από κανένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα συνδεόμενο με τη γεωγραφική
τους κατάσταση·

88.

ζητεί να δημιουργηθεί πρόσθετο κονδύλιο που θα αποσκοπεί να βοηθήσει τις
ευρωπαϊκές νήσους να υπερνικήσουν τις όποιες προκλήσεις και ελλείψεις
αντιμετωπίζουν και να καλύψει οποιεσδήποτε πρόσθετες δαπάνες άπτονται των
ευρωπαϊκών νήσων στο πλαίσιο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής· προτείνει την
επέκταση του σημείου επαφής των νησιών με τη σύσταση ειδικής ομάδας για τα νησιά
στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης
της Επιτροπής·

89.

καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την κατανομή του προϋπολογισμού βάσει κατά
κεφαλήν ΑΕγχΠ, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι αποκλίσεις μεταξύ νησιών·

Σύμφωνο των νησιών και Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα νησιά
90.

ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε δυναμική αξιολόγηση του άρθρου 174 ΣΛΕΕ και
να οικοδομήσει πάνω του με τη βοήθεια μιας πραγματικής ευρωπαϊκής ατζέντας για τα
νησιά και να καταρτίσει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά στη βάση αυτής της
έκθεσης, που θα συνάδει με τις τοπικές ανάγκες και πραγματικότητες στην πράξη και
θα συνυπολογίζει τις ιδιαιτερότητες καθεμίας από τις θαλάσσιες λεκάνες της ΕΕ· ζητεί
από την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τις διαφορετικές καταστάσεις των
νησιωτικών περιοχών και να διαμορφώσει μια στρατηγική για τα νησιά, με
συγκεκριμένες προτάσεις·

91.

ζητεί να εκπονηθεί και να εφαρμοστεί, το συντομότερο δυνατό, ένα σύμφωνο για τα
νησιά, με τη συμμετοχή των βασικών ενδιαφερόμενων μερών και συγκεκριμένα των
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εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, των οικονομικών και κοινωνικών φορέων
εκμετάλλευσης, της κοινωνίας των πολιτών, των ακαδημαϊκών κύκλων και των μη
κυβερνητικών οργανώσεων, με βάση το σύμφωνο για τις πόλεις και το μελλοντικό
αγροτικό σύμφωνο·
92.

υπογραμμίζει ότι ο διάλογος με τις νησιωτικές κοινότητες, και μεταξύ αυτών, είναι
σημαντικός ώστε να ενθαρρυνθεί η εγγύτητα στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, να
οικοδομηθούν γέφυρες μεταξύ πολιτισμών, να τονωθεί το ενδιαφέρον για τις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να προαχθεί η οικοδόμηση της ίδιας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης·
°
°

93.

°

αναθέτει στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την
Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των
Περιφερειών και τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια των κρατών μελών.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση COVID-19, η οποία
επηρέασε οικονομίες που είναι ήδη ευάλωτες λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα τους και
άλλων μόνιμων διαρθρωτικών μειονεκτημάτων. Δεδομένου ότι χαρακτηρίζονται κυρίως από
τη φυσική τους «αποσύνδεση» από τα ηπειρωτικά εδάφη, τα νησιά βρίσκονται αντιμέτωπα με
πολλές προκλήσεις που οφείλονται σε μόνιμες συνθήκες, όπως, μεταξύ άλλων, η εξάρτηση
από τις θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές, η έλλειψη υποδομών, και τα αυξημένα
επίπεδα τιμών και κόστους. Η υψηλή εστίαση των νησιωτικών οικονομικών αγορών στον
πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα επηρεάζει περαιτέρω τις περιοχές αυτές. Ο τομέας του
τουρισμού είναι ένας από τους πλέον ευάλωτους τομείς, ενώ η αυξανόμενη υπέρμετρη
εξειδίκευση των νησιών σε αυτόν πρέπει να αντισταθμιστεί με την ανάπτυξη άλλων
δραστηριοτήτων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα και με άλλες δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές που συνδέονται με τον ψηφιακό τομέα.
Η τρέχουσα κρίση ακολούθησε το Brexit, το οποίο κλόνισε την Ένωση, και ιδίως την περιοχή
του Ατλαντικού, σε πολλούς τομείς, όπως η αλιεία. Τα νησιά της ΕΕ βρίσκονται επίσης στην
πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής, ειδικότερα με την άνοδο των υδάτων και τη
διάβρωση των ακτών, την αύξηση της θερμοκρασίας και την οξίνιση των θαλασσών και των
ωκεανών, που συνιστούν τεράστιους κινδύνους για τις ανθρώπινες κοινότητες και για τη
θαλάσσια και χερσαία βιοποικιλότητα. Επιπλέον, τα νησιά είναι περισσότερο εκτεθειμένα και
ευάλωτα σε φυσικές καταστροφές, όπως εκρήξεις ηφαιστείων, δασικές πυρκαγιές ή
κυκλώνες.
Τα νησιά της ΕΕ, μολονότι αναγνωρίζονται νομικά ως μειονεκτούντα εδάφη, δεν
επωφελούνται πάντοτε από τις ειδικές ενισχύσεις που προβλέπονται στις Συνθήκες. Η ΕΕ
είναι πρωτίστως μια θαλάσσια ήπειρος, της οποίας τα νησιά αποτελούν πηγές σημαντικού
γεωγραφικού, πολιτιστικού, γλωσσικού και περιβαλλοντικού πλούτου. Ως εκ τούτου, η
πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να συνυπολογίζει περισσότερο τα εδάφη αυτά στο πλαίσιο μιας
κοινής πολιτικής για όλα τα ευρωπαϊκά νησιωτικά εδάφη.
Η έκθεση ζητεί, ιδίως, να διαμορφωθεί μια καλύτερη αντίδραση στις δημογραφικές,
οικονομικές ή περιβαλλοντικές προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωπα τα νησιά της
ΕΕ. Επιπλέον, ο εισηγητής ζητεί να εφαρμοστεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τα νησιά –
ένα σύμφωνο για τα νησιά. Επίσης, απαιτεί να συνυπολογίζονται στις πολιτικές της ΕΕ οι
ιδιαιτερότητες των νησιών και των θαλάσσιων λεκανών τους, ειδικότερα με την καλύτερη
διαχείριση και συλλογή στατιστικών στοιχείων ή την αναθεώρηση του καθεστώτος
περιφερειακών κρατικών ενισχύσεων. Τέλος, η έκθεση ζητεί να θεσπιστεί ένα σύμφωνο για
τα νησιά, το οποίο θα βασίζεται στο σύμφωνο για τις πόλεις, με σκοπό να καθοριστεί μια
κοινή ενωσιακή πολιτική για το ζήτημα των νησιών.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
σχετικά με τα νησιά και την πολιτική συνοχής: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές
προκλήσεις
(2021/2079(INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης: Πέτρος Κόκκαλης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής
Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός
της τις ακόλουθες προτάσεις:
Α.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αγροδιατροφικός τομέας έχει στρατηγική σημασία για τα
νησιά όσον αφορά τη χρήση των φυσικών πόρων με πιο βιώσιμο τρόπο· λαμβάνοντας
υπόψη ότι το νέο κλιματικό σενάριο RCP4.5 σχετικά με το αντιπροσωπευτικό μονοπάτι
συγκέντρωσης (RCP) προβλέπει σοβαρά μελλοντικά προβλήματα για τη γεωργία·

Β.

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα νησιά, οι περισσότερες από
τις οποίες είναι μικρές εκμεταλλεύσεις, παρεμποδίζονται από την απομακρυσμένη
τοποθεσία, τον νησιωτικό χαρακτήρα, τις περιβαλλοντικές ιδιαιτερότητες, την
ενεργειακή εξάρτηση από την ηπειρωτική χώρα, την περιορισμένη διαφοροποίηση της
παραγωγής λόγω των τοπικών και κλιματικών συνθηκών και τη μεγάλη εξάρτηση από
τις τοπικές αγορές· λαμβάνοντας υπόψη ότι επιβραδύνονται επίσης από την κλιματική
κρίση, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την απώλεια βιοποικιλότητας και την
έλλειψη βασικών υποδομών, όπως οδοί, υδροδότηση, διαχείριση αποβλήτων, ψηφιακές
υποδομές και υποδομές υγείας· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι διαρθρωτικές
δυσκολίες συχνά επιδεινώνονται από την έλλειψη πλήρως ανεπτυγμένων υπηρεσιών
κοινής ωφελείας·

Γ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νησιά, ιδίως οι εξόχως απόκεντρες περιοχές, είναι πολύ
ευάλωτα σε κοινωνικοοικονομικές κρίσεις, καθώς και σε φυσικές καταστροφές, όπως
ακραία καιρικά φαινόμενα και ηφαιστειακή δραστηριότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι,
λόγω της απομονωμένης θέσης τους και των δυσκολιών πρόσβασης σε βασικές
προμήθειες από ηπειρωτικά εδάφη, όπως καύσιμα ή νερό, τα νησιά πλήττονται
σοβαρότερα από φαινόμενα όπως η πανδημία COVID-19, τα οποία δημιουργούν
ιδιαίτερες δυσκολίες για τους γεωργούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νησιωτικά εδάφη
στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 80 % της ποικιλομορφίας της Ευρώπης, φιλοξενούν
πολλά από τα ενδημικά είδη της ηπείρου και μπορούν να λειτουργήσουν ακόμη και ως
καταφύγιο για είδη που απειλούνται ή κινδυνεύουν με εξαφάνιση, ενώ παράλληλα
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αποτελούν ζωτικούς τόπους διαχείμασης, σημεία στάσης ή σημεία συμφόρησης για τη
μετανάστευση πτηνών, θηλαστικών και ασπόνδυλων, καθώς και πολύτιμο τμήμα του
τοπίου και του περιβάλλοντος, που χρήζει ειδικής προστασίας·
Δ.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα σημαντικό στοιχείο της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης
των νησιών βασίζεται σε τομείς με ιδιαίτερα εποχιακό χαρακτήρα, όπως η γεωργία και
ο τουρισμός· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί των νησιωτικών περιοχών
αντιμετωπίζουν ιδίως το πρόβλημα της μειωμένης ανταγωνιστικότητας, δεδομένου ότι
επιβαρύνονται με υψηλό κόστος μεταφοράς και δεν μπορούν να επωφεληθούν από
οικονομίες κλίμακας, καθώς η γη αποτελεί σπάνιο πόρο σε πολλές περιπτώσεις·
λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νησιά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τη στρατηγική
«Από το αγρόκτημα στο πιάτο» ως βασικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας, προκειμένου να αναπτύξουν δίκαια, υγιή και φιλικά προς το περιβάλλον
συστήματα εφοδιασμού τροφίμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες αυτές μπορεί
να βρίσκονται σε σημαντικά μειονεκτική θέση λόγω του ανταγωνισμού από τρίτες
χώρες, οι οποίες συχνά δεν τηρούν τα ίδια περιβαλλοντικά πρότυπα και τα ίδια πρότυπα
παραγωγής για την ασφάλεια των τροφίμων και έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος
εργασίας·

Ε.

λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αντίκτυπος της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»
στη γεωργική παραγωγή της ΕΕ ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες στις νησιωτικές
περιφέρειες λόγω της μη ανταγωνιστικότητάς τους έναντι εισαγωγών από τρίτες χώρες
και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στη διαφοροποίηση της παραγωγής τους·

1.

καλεί την Επιτροπή να στηρίξει επαρκή επίπεδα χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων μέσω
των προγραμμάτων για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ένωσης (πρόγραμμα
ΡΟSEI) και για τα μικρά νησιά του Αιγαίου στο σύνολό τους, στο πλαίσιο της κοινής
γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και χωρίς δημοσιονομικές περικοπές· θεωρεί ότι αυτό είναι
αναγκαίο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, τη διασφάλιση της
ανάπτυξης παραδοσιακών γεωργικών δραστηριοτήτων, την προστασία του εφοδιασμού
των εν λόγω περιοχών με βασικά γεωργικά προϊόντα, τη διασφάλιση της βιώσιμης
διαχείρισης των φυσικών πόρων, την αυστηρή προστασία των οικοσυστημάτων που
αποτελούν κομβικά σημεία βιοποικιλότητας, την ανάπτυξη ανταποδοτικών και φιλικών
προς το περιβάλλον αλυσίδων εφοδιασμού, την προώθηση βραχειών αλυσίδων
εφοδιασμού όπου είναι εφικτό, την ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου γεωργικού τομέα,
την προώθηση ευκολότερης πρόσβασης σε βιώσιμες νέες τεχνολογίες και τη στήριξη
της εναρμονισμένης και ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης στα νησιά της ΕΕ·

2.

εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το πρόγραμμα POSEI και η
χρηματοδότηση για τα μικρά νησιά του Αιγαίου έχουν διατηρηθεί στο τρέχον πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο· τονίζει τον ρόλο που διαδραματίζουν τα προγράμματα αυτά
στη διασφάλιση των παραδοσιακών δραστηριοτήτων, στη διαφοροποίηση της
γεωργικής παραγωγής για τοπική κατανάλωση και στην εξασφάλιση επαρκούς
εφοδιασμού με γεωργικά προϊόντα· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει την κατάσταση
που αντιμετωπίζουν τα νησιά, ιδίως οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, σε περίπτωση
δυσκολιών στην προμήθεια τροφίμων, όπως αυτές που παρουσιάστηκαν μετά το
ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, και να προτείνει κατάλληλα μέτρα
προσαρμοσμένα στον απομακρυσμένο χαρακτήρα των εν λόγω περιφερειών· τονίζει
επιπλέον, ότι, σύμφωνα με μια έκθεση της Επιτροπής του 2016, χωρίς το ειδικό
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καθεστώς POSEI, τυχόν εγκατάλειψη της γεωργικής παραγωγής θα μπορούσε να
επηρεάσει την κάλυψη ορισμένων ειδικών αναγκών, μεταξύ άλλων την απασχόληση, τα
περιβαλλοντικά ζητήματα και τις εδαφικές πτυχές των νησιωτικών περιφερειών·
προτρέπει την Επιτροπή να αυξήσει τα χρηματοδοτικά κονδύλια για το POSEI σε
περίπτωση έκτακτων καταστάσεων, όπως αυτή που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας
στο νησί Λα Πάλμα (Κανάριες Νήσοι) μετά την έκρηξη του ηφαιστείου που ξεκίνησε
στις 19 Σεπτεμβρίου 2021· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει, ως εναλλακτική
δυνατότητα, πιο ευέλικτη τη διαχείριση και την εφαρμογή του POSEI, ώστε να
διασφαλιστεί ότι οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες
λαμβάνουν το πλήρες ποσό της ενίσχυσης χωρίς να απαιτείται η επίτευξη του 70 % της
παραγωγής σε τέτοιες περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή φυσικής καταστροφής·
3.

καλεί την Επιτροπή να διατηρήσει το ποσοστό μακροπρόθεσμης συγχρηματοδότησης
για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες στο 85 % για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη των περιφερειών αυτών και να αμβλυνθούν τα προβλήματα που προκύπτουν
εξαιτίας της απομακρυσμένης θέσης τους·

4.

τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης τόσο της ολοκληρωμένης προσέγγισης για την εδαφική
ανάπτυξη των νησιών, όπως οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις και η τοπική
ανάπτυξη με πρωτοβουλία των κοινοτήτων, όσο και πρωτοβουλιών όπως τα «έξυπνα
χωριά» και οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, προκειμένου να στηριχθεί η
βιώσιμη γεωργία και παραγωγή τροφίμων με ιδιαίτερη έμφαση σε πρακτικές φιλικές
προς το περιβάλλον, καθώς και ο βιώσιμος αγροτουρισμός· επισημαίνει τη σημασία
που έχει η προώθηση της έξυπνης χρήσης της ενέργειας και του νερού, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι τα νησιά αξιοποιούν στο έπακρο τους λιγοστούς πόρους που
διαθέτουν·

5.

επισημαίνει ότι οι ομαλές και αποτελεσματικές θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές,
συμπεριλαμβανομένων των καλά συντηρούμενων αερολιμενικών υποδομών, είναι
σημαντικές για την ανάπτυξη του γεωργικού κλάδου των νησιών της ΕΕ, ιδίως των
εξόχως απόκεντρων περιφερειών, δεδομένων των περιορισμών που αντιμετωπίζουν·

6.

πιστεύει ότι τα ζώντα ζώα θα πρέπει να συνεχίσουν να μεταφέρονται διά θαλάσσης,
δεδομένης της μεγάλης εξάρτησης του γεωργικού τομέα ορισμένων νησιών από τις
εξαγωγές, κυρίως των μικρότερων νησιών, από τα οποία οι μεταφορές σφαγίων δεν
είναι δυνατές λόγω του μικρού μεγέθους τους και της συνακόλουθης έλλειψης
υποδομών·

7.

τονίζει ότι τα νησιά φιλοξενούν σημαντικό τμήμα της παγκόσμιας βιοποικιλότητας, η
οποία παρουσιάζει μοναδικά βιογεωγραφικά, φυλογενετικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά στις περιοχές αυτές, ενώ επίσης φιλοξενούν πληθυσμούς
αναπαραγωγής σημαντικών ειδών, στα οποία έχουν σημειωθεί δυσανάλογες απώλειες·
θεωρεί αναγκαία την εφαρμογή στοχευμένων περιφερειακών πολιτικών και δράσεων,
όπως η πιο συντονισμένη τεχνική βοήθεια για την προστασία και την αποκατάσταση
της μοναδικής βιοποικιλότητας των νησιών και τη διατήρηση των περιορισμένων
φυσικών πόρων τους, όπως το έδαφος και το νερό, προκειμένου να διασφαλιστεί η
γεωργική τους παραγωγικότητα, ιδίως όσον αφορά τα βιώσιμα παραδοσιακά προϊόντα,
και να διασφαλιστούν τα μέσα διαβίωσης των ανθρώπων, συμβάλλοντας παράλληλα
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στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας· καλεί την Επιτροπή
και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς τους γεωργούς προκειμένου να
τους ενθαρρύνουν να στραφούν σε πρακτικές φιλικές προς τη βιοποικιλότητα, μεταξύ
άλλων μέσω υψηλότερων ποσοστών χρηματοδότησης και συγχρηματοδότησης·
8.

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πολιτικές της ΕΕ δεν λαμβάνουν πάντα
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των πλέον απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών
και οι ανάγκες των περιοχών αυτών δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς στην ευρωπαϊκή
νομοθεσία· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεν διαθέτει συγκεκριμένη στρατηγική για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εξόχως
απόκεντρες περιφέρειες· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο δρομολόγησης
στρατηγικής για τη λεπτομερή μελέτη και ανάλυση των αναγκών των περιοχών αυτών·

9.

επισημαίνει την ανάγκη να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή, ιδίως στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας· τονίζει ότι η
ανθεκτική γεωργία που χρησιμοποιεί τοπικά προσαρμοσμένες καλλιέργειες έχει
μεγαλύτερη πιθανότητα να αντέξει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· καλεί τα
κράτη μέλη να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα διαθέσιμα κονδύλια,
και ιδίως τα ταμεία συνοχής, για να στηρίξουν τους γεωργούς ώστε να υλοποιήσουν τις
απαραίτητες αλλαγές ως προς το θέμα αυτό·

10.

καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία στο πλαίσιο της
πολιτικής συνοχής ώστε να εντοπίζουν και να προωθούν ευκαιρίες για
συμπληρωματικότητα και συνέργειες μεταξύ των διάφορων πολιτικών και ταμείων της
ΕΕ, προκειμένου να ενισχύσουν την επισιτιστική ασφάλεια και την αυτάρκεια των
νησιών, μεταξύ άλλων με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
και να τα καταστήσουν αναπόσπαστο μέρος της μετάβασης σε βιώσιμα, κυκλικά
συστήματα τροφίμων και έξυπνες αγροτικές περιοχές, μετατρέποντας έτσι τα
γεωγραφικά μειονεκτήματα σε ευκαιρίες· είναι της άποψης ότι η προώθηση του ρόλου
των νησιών στη βιώσιμη αλυσίδα τροφίμων μέσω μηχανισμών πολιτικής της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής συνοχής, θα μπορούσε να δημιουργήσει
πρόσθετες ευκαιρίες απασχόλησης και να αναχαιτίσει την τάση μείωσης του
πληθυσμού στις νησιωτικές περιοχές·

11.

σημειώνει ότι τα νησιωτικά γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα είναι μοναδικής ποιότητας
λόγω των ιδιαίτερων μικροκλιματικών συνθηκών και της τοπογραφίας των νησιών·
τονίζει την ανάγκη προώθησης της κατανάλωσης γεωργικών προϊόντων από νησιωτικές
και περιφερειακές περιοχές μέσω της πολιτικής συνοχής· παροτρύνει την Επιτροπή και
τα κράτη μέλη να αναπτύξουν βιώσιμες λύσεις για τη μεταφορά γεωργικών προϊόντων
μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας· θεωρεί ότι αυτό θα αυξήσει την
ανταγωνιστικότητα ιδίως των μικρών νησιών και θα ενισχύσει τους μικροκαλλιεργητές·

12.

καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετώπισαν
τα ευρωπαϊκά νησιά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19· καλεί την Επιτροπή
να λάβει υπόψη τον αντίκτυπο των προβλημάτων αυτών στη γεωργία και την
κτηνοτροφία σε νησιά στα οποία η απομόνωση και η παύση της οικονομίας έθεσαν σε
κίνδυνο την πρόσβαση σε βασικές προμήθειες – όπως καύσιμα και νερό – από τα
ηπειρωτικά εδάφη·
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13.

τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω εφαρμογή της Διακήρυξης του Κορκ 2.0 με τίτλο
«Βελτίωση της ζωής στις αγροτικές περιοχές», προκειμένου να εξεταστούν οι
προκλήσεις και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή στα νησιά της
Ευρώπης· ζητεί να συμπεριληφθούν συγκεκριμένα οι ιδιαιτερότητες των εξόχως
απόκεντρων περιφερειών και των νησιών του Αιγαίου στο μακροπρόθεσμο όραμα για
τις αγροτικές περιοχές· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τις νησιωτικές πολιτικές
κατά τις διαδικασίες περιφερειακού σχεδιασμού, με στόχο τη στήριξη της βιώσιμης
γεωργίας, της παραγωγής τροφίμων, του αγροτουρισμού, της γαλάζιας οικονομίας και
της συνδεσιμότητας, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδότησης που συμπληρώνει το
ΕΓΤΑΑ, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προστασία της
βιοποικιλότητας, την εισαγωγή μιας κυκλικής οικονομίας και τη στροφή προς τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· παροτρύνει, επίσης, την Επιτροπή να αξιολογήσει το
πραγματικό κόστος του νησιωτικού χαρακτήρα και του διπλά νησιωτικού χαρακτήρα
των αρχιπελαγών, λαμβάνοντας υπόψη τα τρωτά σημεία και τα πλεονεκτήματα των
νησιών, ιδίως δε των εξόχως απόκεντρων περιφερειών· πιστεύει ότι το πραγματικό
κόστος του νησιωτικού χαρακτήρα για τις νησιωτικές περιοχές θα πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη στην πολιτική συνοχής της ΕΕ, με παράλληλη διενέργεια εκτίμησης
επιπτώσεων των πρωτοβουλιών και των δράσεων της ΕΕ στα νησιά βάσει
επικαιροποιημένων και εναρμονισμένων δεδομένων· τονίζει ότι το παρατηρητήριο για
τις αγροτικές περιοχές αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την παραγωγή
επικαιροποιημένων και υψηλής ποιότητας δεδομένων σχετικά με την πρόσβαση στη γη
στα νησιωτικά εδάφη, μεταξύ άλλων ζητημάτων, και δημιουργεί τη βάση για μια
ολιστική γεωργική και οικονομική ανάπτυξη των νησιών της ΕΕ·

14.

τονίζει τις διαφορές οι οποίες διακρίνουν τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες από άλλα
νησιά της ΕΕ, όπως αναγνωρίζονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης· πιστεύει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι πολιτικές και τα μέσα που
θεσπίζονται με στόχο τον μετριασμό των επιπτώσεων του νησιωτικού χαρακτήρα θα
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εν λόγω συνθήκες·

15.

καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει χωριστό κεφάλαιο για τις εξόχως απόκεντρες
περιφέρειες στις εκτιμήσεις επιπτώσεων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο
πιάτο» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα· θεωρεί ότι τα αποτελέσματα αυτών
των αξιολογήσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να προσαρμοστούν οι
νομοθετικές πρωτοβουλίες, όπου απαιτείται, στις φυσικές και οικονομικές δυσκολίες
αυτών των περιοχών και στον σκληρό ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουν από τρίτες
χώρες·

16.

ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τις διαθέσιμες επιλογές για να διατίθεται
χρηματοδότηση από το POSEI και τις ενισχύσεις του ΕΓΤΑΑ για γεωργούς και
κτηνοτρόφους οι οποίοι πλήττονται από φυσικές καταστροφές στις εξόχως απόκεντρες
περιφέρειες·

17.

ζητεί να ενισχυθούν συγκεκριμένοι μηχανισμοί στο πλαίσιο της ΚΓΠ μέσω του POSEI,
προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση των εξόχως απόκεντρων περιφερειών από τον
αγροτικό και αγροδιατροφικό εφοδιασμό και να ενισχυθούν η επισιτιστική ασφάλεια
και η ικανότητα των εν λόγω περιφερειών να έχουν πρόσβαση στις αγορές τους, είτε
στο δικό τους έδαφος είτε στην ΕΕ· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, να αυξηθεί ο
προϋπολογισμός του προγράμματος POSEI από το 2027 ώστε να καλυφθούν οι
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αυξανόμενες ανάγκες των απομακρυσμένων και νησιωτικών περιφερειών και να
αναπτυχθεί η τοπική παραγωγή τους, δεδομένου ότι επιβαρύνονται με σημαντικό
πρόσθετο κόστος παραγωγής·
18.

θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η στήριξη της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό της
γεωργικής δραστηριότητας στα νησιά, μεταξύ άλλων μέσω της προώθησης της
γεωργίας ακριβείας, ώστε να βοηθηθούν οι εν λόγω περιφέρειες να επιτύχουν τους
στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας·

19.

επισημαίνει, ωστόσο, ότι, δεδομένου ότι η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»
περιορίζει ακόμη περισσότερο τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην ΕΕ, θα
πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των τροπικών και υποτροπικών
καλλιεργειών στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και να περιορίζεται η πρόσβαση στις
αγορές της ΕΕ προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ·

20.

ζητεί τη θέσπιση ειδικού κανονισμού για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες σχετικά με
την κοινή οργάνωση των αγορών, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα ειδικά
περιβαλλοντικά, γεωγραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των εν λόγω εδαφών που
καλύπτονται από το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης·

21.

ζητεί τη μέγιστη δυνατή επαγρύπνηση εκ μέρους της Επιτροπής στο πλαίσιο της
απελευθέρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς και της σύναψης περαιτέρω εμπορικών
συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών που παράγουν τα ίδια γεωργικά προϊόντα
προς εξαγωγή με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, αλλά υπό διαφορετικές
κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, γεγονός που οδηγεί σε στρέβλωση του
ανταγωνισμού· καλεί την Επιτροπή να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλίσει
ότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν θα υπονομεύσουν μέτρα που στηρίζουν τις εξόχως
απόκεντρες περιφέρειες, ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος POSEI· ζητεί από την
Επιτροπή να επιφυλάσσει ειδική προτιμησιακή μεταχείριση για τα προϊόντα από τις
εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, τόσο στις τοπικές αγορές αυτών όσο και στην αγορά
της ΕΕ, και να προστατεύει πλήρως τα ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα, όπως οι
μπανάνες, οι ντομάτες και η ζάχαρη· ζητεί να συσταθεί ομάδα εργασίας της Επιτροπής
σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες·

22.

ζητεί την αυστηρή συμμόρφωση με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα της ΕΕ
που ισχύουν για τροπικά προϊόντα από τρίτες χώρες και τη συστηματική καθιέρωση
ποσοστώσεων εισαγωγής για τροπικά προϊόντα από αυτές τις χώρες, βάσει των
υφιστάμενων εμπορικών ροών· θεωρεί ότι θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί μηχανισμοί
επιτήρησης και κυρώσεων για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με αυτούς τους όρους·
συνιστά να επιβάλλεται η αρχή της «συμμόρφωσης» στις εισαγωγές από τρίτες χώρες,
ιδίως για βιολογικά προϊόντα·

23.

υπενθυμίζει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής
που προσαρτάται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/540 σχετικά με τον αναθεωρημένο
μηχανισμό σταθεροποίησης επ’ ευκαιρία της προσχώρησης του Ισημερινού στη
συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Κολομβίας και του Περού, που περιλαμβάνει την
ακόλουθη παράγραφο: «Η Επιτροπή θα εξακολουθεί να πραγματοποιεί τακτικά
ανάλυση της κατάστασης της αγοράς και των παραγωγών μπανάνας της Ένωσης μετά
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τη λήξη της ισχύος του μηχανισμού σταθεροποίησης. Εάν διαπιστωθεί ότι έχει
σημειωθεί σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της αγοράς ή των παραγωγών μπανάνας
της Ένωσης, δεδομένης της σημασίας του τομέα της μπανάνας για τις απόκεντρες
περιοχές, η Επιτροπή θα εξετάσει την κατάσταση μαζί με τα κράτη μέλη και τους
σχετικούς φορείς και θα αποφασίσει κατά πόσο χρειάζεται να ληφθούν κατάλληλα
μέτρα. Η Επιτροπή μπορεί επίσης να συγκαλεί τακτικά συνεδριάσεις παρακολούθησης
με τα κράτη μέλη και τους σχετικούς φορείς.».
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
D(2021)16530

Younous OMARJEE
Πρόεδρο της Επιτροπής
Περιφερειακής Ανάπτυξης
SPINELLI 05E240

Θέμα:

Συμβολή της επιτροπής EMPL στην έκθεση πρωτοβουλίας της επιτροπής
REGI με τίτλο «Νήσοι και πολιτική συνοχής: τρέχουσα κατάσταση και
μελλοντικές προκλήσεις

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,
Εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα ήθελα να σας
γνωστοποιήσω, με την παρούσα επιστολή, τις απόψεις που επιθυμεί να συνεισφέρει η EMPL
ως προς την πρόθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης να εκπονήσει έκθεση
πρωτοβουλίας με θέμα «Νήσοι και πολιτική συνοχής: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές
προκλήσεις».
Η επιτροπή EMPL εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόθεση της επιτροπής REGI να
εκπονήσει έκθεση σχετικά με το προαναφερθέν θέμα. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην
ιδιαίτερη κατάσταση των νήσων σε διάφορα ψηφίσματα του ΕΚ που βασίζονται σε εκθέσεις
της EMPL, όπως, μεταξύ άλλων, τα εξής:
- ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2021 σχετικά με τη γήρανση του
πληθυσμού της γηραιάς ηπείρου – δυνατότητες και προκλήσεις σε συνάρτηση με την
πολιτική για το γήρας μετά το 2020,
- ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2021 σχετικά με τις επιπτώσεις
των κανόνων της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και των υπηρεσιών: η
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού εντός της ΕΕ, ως εργαλείο για την αντιστοίχιση των
αναγκών της αγοράς εργασίας με τις δεξιότητες,
- ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2021 σχετικά με το Ευρωπαϊκό
Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές
πτυχές στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2021,
- ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με την
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για ένα Ευρωπαϊκό
θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και
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ανθεκτικότητα,
- ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με τη μείωση
των ανισοτήτων με ειδική έμφαση στη φτώχεια των εργαζομένων,
- ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2020 με θέμα τις εγγυήσεις για
τη νεολαία, καθώς και στη γνωμοδότηση της επιτροπής EMPL με τίτλο «Αλιείς για το
μέλλον: προσέλκυση μιας νέας γενιάς εργαζομένων στον τομέα της αλιείας και δημιουργία
θέσεων απασχόλησης στις παράκτιες κοινότητες».
Στο παράρτημα θα βρείτε τις παραμέτρους της ιδιαίτερης κατάστασης των νήσων που η
επιτροπή EMPL θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές.
Ευελπιστώ ότι ο εισηγητής και τα μέλη της επιτροπής REGI θα λάβουν υπόψη τη
συνεισφορά της επιτροπής EMPL κατά την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης και την
κατάθεση τροπολογιών. Είμαι πεπεισμένος ότι η επιτροπή REGI θα εγκρίνει ισχυρή έκθεση
επί αυτού του σημαντικότατου θέματος.
Με εκτίμηση,

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ
Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Συνεισφορά της επιτροπής EMPL στην έκθεση πρωτοβουλίας της επιτροπής REGI με
τίτλο «Νήσοι και πολιτική συνοχής: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προκλήσεις»
Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικές επιπτώσεις της ελεύθερης κυκλοφορίας υπηρεσιών
μπορούν να επηρεάσουν τις περιοχές καταγωγής και τις περιοχές που φιλοξενούν
μετακινούμενους εργαζόμενους τόσο θετικά όσο και αρνητικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι
οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού και το ποσοστό διαρροής εγκεφάλων, που
προκαλούνται από τις τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές ανισορροπίες μεταξύ των
περιφερειών της Ένωσης, έχουν φθάσει σε κρίσιμα επίπεδα σε ορισμένα κράτη μέλη, και
οδηγούν σε περαιτέρω προβλήματα, όπως οι δημογραφικές ανισορροπίες, οι ελλείψεις
στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης και σε ιατρικό προσωπικό, καθώς και οι
συνολικά αυξημένες ανισότητες μεταξύ των περιφερειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
αγροτικές και οι απομακρυσμένες περιοχές πλήττονται ιδιαίτερα από τα εν λόγω
φαινόμενα· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία μια βιώσιμη βιομηχανική στρατηγική
και μια ισχυρή πολιτική συνοχής για να διατηρηθεί και να δημιουργηθεί ποιοτική
απασχόληση στους υπό μετασχηματισμό τομείς και περιφέρειες, με σκοπό την πρόληψη
της διαρροής εγκεφάλων και της ακούσιας κινητικότητας·
Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι εποχικοί και
αποσπασμένοι εργαζόμενοι συχνά στερούντο βασικής υγειονομικής περίθαλψης,
αξιοπρεπούς στέγασης, μέσων ατομικής προστασίας και επαρκούς πληροφόρησης·
λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά ήταν ανεπαρκής ή ανύπαρκτη η πρόσβασή τους στα
συστήματα κοινωνικής προστασίας στα κράτη μέλη υποδοχής, συμπεριλαμβανομένων
των επιδομάτων ασθενείας και των συστημάτων παροχών βραχυπρόθεσμης ανεργίας·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα των εργαζομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς και ότι πλήττονται ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι από τα
νησιά και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ένωσης·
Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημογραφική μεταβολή δεν έχει ενιαίο αντίκτυπο σε όλες τις
χώρες και όλες τις περιφέρειες, αλλά έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στις περιφέρειες που
ήδη υστερούν, επιδεινώνοντας τις υφιστάμενες εδαφικές και κοινωνικές ανισότητες·
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αγροτικές, οι περιφερειακές και οι εξόχως απόκεντρες
περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των νησιών, πλήττονται περισσότερο από την
πληθυσμιακή συρρίκνωση, με τους νέους και τις γυναίκες να εγκαταλείπουν τις περιοχές
αυτές και με αποτέλεσμα να αυξάνεται το ποσοστό των ηλικιωμένων που ζουν εκεί,
γεγονός που μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο κοινωνικής απομόνωσης·
Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικά και πολυδεκτικά μέτρα για την
απόκτηση δεξιοτήτων, την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, καθώς
και σε πληροφορίες σχετικά με πόρους για την απόκτηση δεξιοτήτων, την παροχή
συμβουλών, την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση για όλους τους
ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που ζουν σε αραιοκατοικημένες και
πληθυσμιακά συρρικνωμένες αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές και νήσους, είναι
ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την
ανθεκτικότητα·
1.

καλεί τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη σημασία των αγροτικών και απομακρυσμένων
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περιοχών σε όλη την ποικιλομορφία τους και να ενισχύσουν τις δυνατότητές τους με
μέτρα τόνωσης των επενδύσεων στην τοπική οικονομία, προώθησης της
επιχειρηματικότητας και βελτίωσης των υποδομών τους·
2.

επισημαίνει ότι για τις εξόχως απόμακρες περιοχές που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε
κίνδυνο πληθυσμιακής συρρίκνωσης απαιτείται ειδική δέσμη μέτρων για την άμβλυνση
των αρνητικών δημογραφικών μεταβολών που αυτές συχνά αντιμετωπίζουν· καλεί τα
κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν προορατικά τα διαθέσιμα διαρθρωτικά και επενδυτικά
ταμεία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αυτές οι περιφέρειες·

3.

καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια του ΕΚΤ+ και του ΕΤΠΑ για τη
στήριξη της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, για την προώθηση καλύτερης
ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την παροχή ευκαιριών
απασχόλησης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο πληθυσμιακής συρρίκνωσης, με
ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας·
τονίζει τη σημασία των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της δια βίου μάθησης και των
προγραμμάτων επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων για εργαζομένους
κάθε ηλικίας·

4.

υπενθυμίζει τη σημασία που έχουν προγράμματα της ΕΕ όπως οι Εγγυήσεις για τη
Νεολαία· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν ταχέως το πρόγραμμα αυτό, σε στενό
συντονισμό με ταμεία της ΕΕ, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, για να
αντιμετωπίσουν την κατάσταση των νέων ΕΕΑΚ, με ιδιαίτερη μέριμνα για όσους ζουν
στην ύπαιθρο και σε περιοχές με φυσικούς ή δημογραφικούς περιορισμούς στις αγορές
εργασίας τους, συμπεριλαμβανομένων των νήσων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι σε
όλους τους νέους ηλικίας κάτω των 30 ετών θα προσφέρονται θέσεις εργασίας καλής
ποιότητας, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση, ότι όλοι τους
θα είναι σε θέση να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για ευκαιρίες
απασχόλησης σε ευρύ φάσμα τομέων, ή ότι θα τους προσφέρεται αμειβόμενη μαθητεία ή
πρακτική άσκηση εντός τεσσάρων μηνών από τότε που ξεκίνησε η ανεργία ή σταμάτησε
η επίσημη εκπαίδευσή τους··

5.

επικροτεί τις προσπάθειες για να γίνουν οι Εγγυήσεις για τη Νεολαία ακόμη πιο ανοικτές
σε όλους και για να αποφεύγεται κάθε μορφή διακρίσεων, μεταξύ άλλων εις βάρος νέων
που ζουν σε απομακρυσμένες, αγροτικές ή μειονεκτούσες αστικές περιοχές ή σε
υπερπόντια εδάφη και νησιωτικές περιοχές·

6.

καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν περαιτέρω φιλικές προς τον
χρήστη, ασφαλείς και προσβάσιμες υποστηρικτικές ψηφιακές τεχνολογίες,
τηλεπικοινωνίες και τηλεϊατρική, ιδίως σε περιοχές που πλήττονται από δημογραφική
παρακμή και σε απομακρυσμένες περιοχές· υπογραμμίζει ότι η χρήση αυτών των
τεχνολογιών θα πρέπει να συνάδει πλήρως με το υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας
δεδομένων, ενώ τα δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας
στον τομέα της υγείας θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται δεόντως υπόψη·

7.

σημειώνει ότι η βελτίωση της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας των υπηρεσιών
στις αγροτικές και τις απομακρυσμένες περιοχές είναι κρίσιμης σημασίας για την
αντιμετώπιση της μείωσης του πληθυσμού αυτών των περιοχών καθώς και του
κοινωνικού και ψηφιακού αποκλεισμού του ηλικιωμένου πληθυσμού που ζει σε αυτές·
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καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις επενδύσεις στην ψηφιακή
τεχνολογία με σκοπό την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, τη βελτίωση της ποιότητας
και της αποδοτικότητάς τους και τη δημιουργία νέων τρόπων παροχής υπηρεσιών για τις
απομακρυσμένες και όχι καλά εξυπηρετούμενες περιοχές, με σκοπό την αντιμετώπιση
των ανισοτήτων και τη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών απασχόλησης·
8.

υπογραμμίζει ότι οι ίσες ευκαιρίες για όλους αποτελούν καίριας σημασίας παράγοντα και
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θέσουν ως προτεραιότητα τη γεφύρωση
του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων μεριμνώντας ώστε οι ευάλωτες περιφέρειες,
συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών και με έμφαση
στους άπορους πολίτες, να έχουν πρόσβαση σε ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση, στο
ελάχιστο απαιτούμενο υλισμικό, σε ευρεία πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε ψηφιακή
υποστήριξη και σε άλλα τεχνολογικά εργαλεία μάθησης· υπογραμμίζει ότι πρέπει να
δοθεί στήριξη σε αυτές τις κατηγορίες, ώστε να αυξηθεί το επίπεδο των ψηφιακών
δεξιοτήτων που χρειάζονται για να ευημερήσουν και να σταματήσει η διεύρυνση των
ανισοτήτων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανείς δεν θα μένει στο περιθώριο·

9.

υπογραμμίζει ότι οι συνέπειες της πανδημίας COVID-19 παρέχουν μοναδική ευκαιρία
για να επιταχυνθεί η ψηφιακή και τεχνολογική επανάσταση στη διά βίου μάθηση, η
οποία μπορεί να σπάσει τα φυσικά φράγματα, όπου είναι δυνατόν, και να αυξήσει
σημαντικά την εμβέλεια και τον αντίκτυπό της· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τους
παρόχους εκπαίδευσης να αυξήσουν τις ευκαιρίες μάθησης χωρίς συγκεκριμένη
τοποθεσία, που επιτρέπουν στους σπουδαστές σε απομακρυσμένες και αγροτικές
περιοχές ή στο εξωτερικό να έχουν πρόσβαση σε μαθήματα ανά την ΕΕ χωρίς
περιορισμούς ως προς την τοποθεσία·

10. τονίζει πόσο σημαντικό είναι να προσεγγίζονται άτομα σε αγροτικές και
απομακρυσμένες περιοχές και να καθίστανται οι ευκαιρίες αναβάθμισης δεξιοτήτων και
επανειδίκευσης περισσότερο προσβάσιμες και ειδικά σχεδιασμένες για άτομα που
εργάζονται στη γεωργία, την αλιεία, τη δασοπονία και σε άλλα πεδία εργασίας σε αυτές
τις περιοχές, και να τους παρέχονται πράσινες και ψηφιακές και όλες οι άλλες
απαραίτητες δεξιότητες για την καλύτερη αξιοποίηση σημερινών και μελλοντικών
ευκαιριών που προσφέρει η πράσινη και η γαλάζια οικονομία, και να τους δίνονται οι
δυνατότητες να έχουν σημαντική συμβολή στη διατήρηση του περιβάλλοντος·
11. αναγνωρίζει ότι οι παράκτιες και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές εξαρτώνται
παραδοσιακά από την αλιεία και θα πρέπει να λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη,
προκειμένου να εξασφαλιστούν οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας στον τομέα της αλιείας,
να αναπτυχθούν νέοι τομείς, καθώς και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, ιδίως
στην αλιεία μικρής κλίμακας· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν στοχευμένες πολιτικές
με σκοπό την προστασία των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, τη δημιουργία νέων,
ποικίλων θέσεων εργασίας και την προώθηση της ψηφιοποίησης· τονίζει ότι είναι
σημαντικό να προλαμβάνονται κάθε είδους διακρίσεις στην αγορά εργασίας και να
παρέχεται προστασία και στήριξη στις ευάλωτες και μειονεκτούσες ομάδες· υποστηρίζει
τη συνδυαστική χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για τη
δημιουργία συνεργειών με μέριμνα ώστε να αποφευχθούν αλληλεπικαλύψεις·
12. εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων
στον αλιευτικό κλάδο, η οποία συχνά διατρέχει κίνδυνο, όχι μόνο λόγω τους εγγενούς
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κινδύνου που ενέχει η εργασία στην ανοιχτή θάλασσα, αλλά και εξαιτίας της χρήσης
σκαφών τα οποία δεν τηρούν τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας, γεγονός που
επιτείνει την έκθεσή τους σε, ενίοτε σοβαρά, εργατικά ατυχήματα· καλεί, συνεπώς, τις
αρμόδιες αρχές να μεριμνήσουν για ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για
όλους τους εργαζομένους στον τομέα και να διασφαλίσουν ισότιμους όρους
ανταγωνισμού και θεμιτό ανταγωνισμό για τις αλιευτικές εταιρείες παγκοσμίως, χωρίς να
υποβαθμιστούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα· καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν επαρκή
στήριξη για τη βελτίωση της ασφάλειας του στόλου και των συνθηκών εργασίας
σύμφωνα με τις επιταγές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και με ιδιαίτερη έμφαση
στην αλιεία μικρής κλίμακας, ιδίως στις νησιωτικές και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές,
όπου η μέση ηλικία των σκαφών είναι σημαντικά υψηλότερη από ό, τι στη βιομηχανική
αλιεία· επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής να επιδιώξει συμφωνία για την
ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών·
13. εκφράζει την ανησυχία του για την υφιστάμενη έλλειψη εναρμονισμένης ερμηνείας του
δικαίου της ΕΕ από τα κράτη μέλη, όπως της πρόσφατα αναθεωρημένης οδηγίας για την
απόσπαση εργαζομένων, η οποία οδηγεί σε έλλειψη νομικής σαφήνειας και σε
γραφειοκρατικό φόρτο για τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες σε περισσότερα από ένα
κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει άμεσα τα κράτη μέλη καθ’ όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, προκειμένου να διασφαλιστεί η
ομοιόμορφη ερμηνεία του ευρωπαϊκού δικαίου· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους εργαζομένους που κατοικούν στις εξόχως απόκεντρες
περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και διευκολυνθεί η κινητικότητά τους προς τα
ηπειρωτικά εδάφη και αντιστρόφως, καθώς και μεταξύ των ίδιων των εξόχως
απόκεντρων περιοχών.
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-----------Παξάιεηςε-------------ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε θαη έδσζε δηεπθξηλήζεηο επί ηνπ ζέκαηνο
Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ, θ. Ρόδε Κξάηζα – Σζαγθαξνπνύινπ.

ε

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε όπνπ ηνπνζεηήζεθαλ επί ηνπ ζέκαηνο νη
επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ θαη νη πεξηθεξεηαθνί ζύκβνπινη.
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «ΑΝ.Α.Α. γηα ηα Ηόληα Νεζηά», πεξηθεξεηαθόο
ζύκβνπινο θνο Θεόδσξνο Γαιηαηζάηνο δήισζε όηη ζα ζηεξίμνπλ ην ςήθηζκα ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο ηνλίδνληαο όκσο ηα παξαθάησ ζεκεία:
Ζ λεζησηηθόηεηα είλαη κείδνλ ζέκα πνπ δπζηπρώο θαληάδεη άιπην θαη δελ κπνξεί λα
βξεζεί έλαο νξηζηηθόο ηξόπνο αληηκεηώπηζεο ησλ πξαγκαηηθώλ πξνβιεκάησλ, πνπ
ππάξρνπλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηεο λεζησηηθήο Διιάδαο θαη ελ πξνθεηκέλσ ησλ
λεζηώλ ηεο Πεξηθέξεηο Ηνλίσλ Νήζσλ. Δύρεηαη λα ππάξρεη αιεζηλό ελδηαθέξνλ από
ηελ Πεξηθεξεηαθή Αξρή, πνπ ζα νδεγήζεη ζε έλα πξώην απνηέιεζκα. Ζ εηζήγεζε
όκσο, όπσο απηή θαηαηέζεθε, επαλαιακβάλεη γλσζηά πξάγκαηα ζε κηα γεληθόηεηα.
Γηαδνρηθά όιεο νη θπβεξλήζεηο είραλ κηα πζηέξεζε λα αληηκεησπίζνπλ ην ζνβαξό
ζέκα ηεο λεζησηηθόηεηαο θαη θπξίσο ηεο λεζησηηθόηεηαο ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ ζε ζρέζε
κε ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Γηα πξώηε θνξά ην 2017 ηα λεζηά ηνπ Ηνλίνπ
αληηκεησπίζηεθαλ ζνβαξά, σο λεζηά. Θπκίδεη ζην ώκα ην Αλαπηπμηαθό πλέδξην
Ηνλίσλ Νήζσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηόηε, ζην πιαίζην κηαο θηλεηνπνίεζεο ηεο
θπβέξλεζεο κε όιεο ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο Υώξαο, όπνπ δηα ζηόκαηνο Πξσζππνπξγνύ
θαη κε ελέξγεηεο ησλ Τπνπξγώλ Ναπηηιίαο & Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο μεθίλεζε κηα
δηαθνξεηηθή πνξεία αληηκεηώπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζηα λεζηά καο.
Άξρηζε λα εμνκνηώλεηαη ε εηθόλα ησλ δηθώλ καο λεζηώλ, σο έλα βαζκό βέβαηα, κε ηα
ππόινηπα λεζηά ηεο Υώξαο. Ξεθίλεζαλ δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο, πνπ όκσο ζήκεξα
ιόγσ κηαο θαηεζηεκέλεο ινγηθήο ζην ρώξν, δελ επέηξεςε ηελ εμνκνίσζε ηεο
λεζησηηθόηεηαο ζε όια ηα επίπεδα. Παξ΄ όια απηά, ππάξρεη κεγάιν δπλακηθό πξνο
αμηνπνίεζε, πνπ κε θαηάιιεια ζεζκηθά εξγαιεία θαη αληίζηνηρεο πνιηηηθέο,
θπβεξλεηηθέο θαη επξσπατθέο, ζα κπνξνύζε λα πεηύρεη κηα άιιε εηθόλα γηα ηα
Νεζηά καο, έηζη ώζηε λα κελ πζηεξνύλ ζε θαλέλα ηνκέα.
ην ζεκείν απηό ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ελώ είρε δνζεί από ηνλ Πξόεδξν ηνπ
Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ ν ιόγνο γηα ηνπνζεηήζεηο ζηνλ επηθεθαιήο ηεο
παξάηαμεο «Ηόληνο πκκαρία», θν ππξίδσλ πύξνπ, έγηλε παξαηήξεζε ζηνλ
πεξηθεξεηαθό ζύκβνπιν ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηόλησλ Νήζσλ», θν
Νηθόιαν Γθηζγθίλε. Ζ επίπιεμε θαηεγξάθε ζηα πξαθηηθά κε εληνιή πξνέδξνπ, κε ην
αηηηνινγηθό ηεο παξαθώιεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπλεδξίαζεο ζύκθσλα κε ηνλ
Καλνληζκό ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ - Οκηινύζε ελώ ηνπνζεηνύληαλ ν θνο
ππξίδσλ πύξνπ. Ζ επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Λατθή πζπείξσζε Ηόλησλ
Νήζσλ», θα Αιεμάλδξα Μπαινύ δήισζε όηη απνρσξεί από ηελ ζπλεδξίαζε,
ζύζζσκε ε παξάηαμε ηεο «Λατθήο πζπείξσζεο Ηόλησλ Νήζσλ», ζε έλδεημε
δηακαξηπξίαο γηα ηελ άδηθε, όπσο ηελ ραξαθηήξηζαλ επίπιεμε ηνπ θνπ Νηθνιάνπ
Γθηζγθίλε από ηνλ Πξόεδξν.
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Ηόληνο πκκαρία», πεξηθεξεηαθόο ζύκβνπινο θνο
ππξίδσλ πύξνπ δήισζε όηη ζηεξίδνπλ ην ςήθηζκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο Αξρήο,
ηνλίδεη όηη ην ζέκα ηεο Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο αθνξά όινπο ηνπο ΄Διιελεο, όινπο ηνπ
πνιίηεο, όινπο ηνπο επξσπαίνπο. Ζ Δπξώπε έρεη πιεζώξα λεζηώλ. Καηά θαηξνύο
έρνπλ γξαθεί πάκπνιια θείκελα, πνλήκαηα ζρεηηθά κε πνιηηηθέο πνπ ζα βνεζήζνπλ
ηελ δσή ησλ πνιηηώλ πνπ θαηνηθνύλ ζηα λεζηά θαη ηελ αλάπηπμε ηνπο. Γελ είλαη
ζεκεξηλόο ν πξνβιεκαηηζκόο θαη ππνγξακκίδεη όηη έρεη απαζρνιήζεη ζνβαξά όιεο
4

ηηο Πεξηθεξεηαθέο Αξρέο ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ. Πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε όηη ζηα κηθξά
λεζηά, κόλν ζηνρεπκέλεο πνιηηηθέο δηεπθόιπλζεο, παξνρώλ θαη αλάπηπμεο ζα
εμαζθαιίζνπλ ηελ παξακνλή ησλ θαηνίθσλ ζε απηά. ηόρνο είλαη λα εμαζθαιηζηνύλ
θίλεηξα γηα λα κελ εξεκώλνπλ ηα λεζηά καο. Να επηηξέπνπλ ζηνπο πνιίηεο, λα δνπλ
ζηα λεζηά κε κεγαιύηεξε αζθάιεηα, κε κεγαιύηεξεο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο
εμέιημεο, λα αμηνπνηνύληαη νη επξσπατθνί πόξνη θαη λα θαξπσλόκαζηε από απηνύο
ηα κέγηζηα νθέιε θαη απνηειέζκαηα.
Ο επηθεθαιήο ηεο παξάηαμεο «Δπηαλεζηαθή Πξσηνβνπιία», πεξηθεξεηαθόο
ζύκβνπινο θνο Αιέμαλδξνο Αιεμάθεο δήισζε όηη ην ςήθηζκα ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Αξρήο είλαη θαη ρξήζηκν θαη νπζηαζηηθό θαη ππνγξάκκηζε όηη ην δήηεκα ηεο
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο είλαη από ηα ζνβαξόηεξα ζέκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε
Πεξηθέξεηα καο. Δίλαη επίθαηξν, ηαιαλίδεη ηα λεζηά καο όζν πνηέ. πλερίδεη ιέγνληαο
όηη ε Δπξώπε όια απηά ηα ρξόληα ζπλέηαμε αξθεηέο επξσπατθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο
έδηλαλ επθαηξίεο θαη ρξεκαηνδνηήζεηο ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο πνπ είραλ άκεζε
αλάγθε. Γπζηπρώο όκσο ε Υώξα καο αθνινύζεζε πνιηηηθέο, πνπ δελ
εθκεηαιιεπηηθέ, ζην βαζκό πνπ έπξεπε. Με ηε ινγηθή απηή εγθαηαιείθζεθαλ πνιιέο
λεζησηηθέο πνιηηηθέο θαη δελ επηιύζεθαλ πξνβιήκαηα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα
λεζηά. Ζ Πεξηθέξεηα καο νθείιεη λα δηεθδηθήζεη, πξνο όθεινο ησλ πνιηηώλ, ην
αλαπηπμηαθό ηζνδύλακν πνπ ηεο αλαινγεί.

-------- Παξάιεηςε----------ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σν Πεξηθεξεηαθό πκβνύιην Ηνλίσλ Νήζσλ απνθάζηζε νκόθσλα ηελ έθδνζε ηνπ
θάησζη ζπλδηακνξθσζέληνο ςεθίζκαηνο:
ΨΖΦΗΜΑ
Ζ λεζησηηθόηεηα απνηειεί κηα πξαγκαηηθόηεηα γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
ηδηαίηεξα γηα ηελ Υώξα καο θαη ρξήδεη νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ ηόζν ζην
Δπξσπατθό όζν θαη ζ΄ εζληθό επίπεδν.
Σν λνκηθό πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (΄Αξζξν 174 ηεο πλζήθεο) θαη ην
άξζξν 101 ζην ύληαγκα ηεο Διιάδνο δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα νινθιεξσκέλεο
παξέκβαζεο ππέξ όισλ ησλ λεζηώλ, ην νπνίν πξέπεη λα αμηνπνηεζεί.
Εεηείηαη
Γεκηνπξγία κεραληζκνύ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε αμηνιόγεζεο ησλ κέρξη ζήκεξα
πνιηηηθώλ πνπ εθαξκόδνληαη γηα ηηο λεζησηηθέο πνιηηηθέο θαη ιήςεο εηδηθώλ κέηξσλ,
όπσο:
 ΄Δληαμε λεζησηηθόηεηαο σο νξηδόληηα δηάζηαζε ζε όιεο ηηο πνιηηηθέο θαη
αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο
 Μεησκέλν ΦΠΑ ζε όια ηα λεζηά
 Αύμεζε ηνπ νξίνπ γηα ηα λεζηά ηεο επηηξεπόκελεο θξαηηθήο ελίζρπζεο ( de
minimis) από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθά θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε θαη
αληηκεηώπηζε ζπλεπεηώλ ησλ δηαξζξσηηθώλ πξνβιεκάησλ ησλ λεζηώλ, όπσο
θαη ησλ ζπλεπεηώλ ησλ δηάθνξσλ θξίζεσλ (πγεηνλνκηθή, θιηκαηηθή,
ελεξγεηαθή) νη νπνίεο έρνπλ βαξύηεξεο επηπηώζεηο ζηα λεζηά από όηη ζε
άιιεο πεξηνρέο.
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ε επίπεδν ηεο Υώξαο καο
Α. - Εεηνύκε από ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε
 ην πιαίζην ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ νινθιεξσκέλε πνιηηηθή ηνπ
ζαιάζζηνπ ρώξνπ, όζν θαη ζην πιαίζην ησλ δεζκεύζεσλ ηεο από ηελ
ππνγξαθή ηεο Τπνπξγηθήο Γηαθήξπμεο ηεο ΄Δλσζεο γηα ηελ Μεζόγεην, γηα
ηελ Γαιάδηα Οηθνλνκία 2021 -2025, λα κεξηκλήζεη γηα ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο
θαη αλάγθεο ησλ λεζηώλ.
 Σελ ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνύ πκβνπιίνπ Νεζησηηθόηεηαο γηα λα ελζθύςεη
ζε όιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο λεζησηηθόηεηαο θαη ηελ νξηδόληηα έληαμε ηεο ζε
όιεο ηηο πνιηηηθέο, γηα ηελ ηζόξξνπε αλάπηπμε θαη ζπλνρή ηεο ρώξαο θαη
ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηδηαίηεξσλ πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγίαο ηεο ηνπηθήο
απηνδηνίθεζεο ζηηο λεζησηηθέο Πεξηθέξεηεο
Β. - Εεηνύκε από ηελ Διιεληθή Βνπιή λα ζπλεξγαζηεί κε ην Δπξσπατθό
Κνηλνβνύιην γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ςεθίζκαηνο ηνπ
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηελ έληαμε ηνπ ζηελ πνιηηηθή ηεο ρώξαο καο,
ιακβάλνληαο ππ΄ όςηλ ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ Διιεληθνύ λεζησηηθνύ ρώξνπ.
- Πξνηείλνπκε καδί κε άιιεο λεζησηηθέο Πεξηθέξεηεο λα αλαθεξπρζεί ην 2023
«Δπξσπατθό ΄Δηνο Νεζηώλ».
--------Παξάιεηςε----------Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη αθνύ δηαβάζηεθε θαη βεβαηώζεθε ππνγξάθεηαη.
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε απμ. αξηζκό 126-21/23-07-2022
Ο Πρόεδρος Π..
Νηθόιαος Μοσδαθίηες

Ζ Γρακκαηέας Π..
Οισκπία (Οιίβηα) Καρδαθάρε
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