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ειδική καηάζηαζη ηων νηζιών (2015/3014(RSP)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έρνληαο ππφςε ηα άξζξα 174 θαη 175 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΣΛΔΔ), 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ αξηζ. (ΔΔ) 1301/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ Τακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη γηα ηε ζέζπηζε εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηνλ ζηφρν 

«Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε» θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1080/2006, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ αξηζ. (ΔΔ) 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα 

ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν, ην 

Τακείν Σπλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην 

Δπξσπατθφ Τακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο, πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην 

Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν, ην 

Τακείν Σπλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Τακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006 ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηνλ θαλνληζκφ αξηζ. (ΔΔ) 1305/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, γηα ηε ζηήξημε ηεο αγξνηηθήο 

αλάπηπμεο απφ ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Τακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΔΓΤΑΑ) θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1698/2005 ηνπ Σπκβνπιίνπ, 

– έρνληαο ππφςε ηελ έθηε έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη 

εδαθηθή ζπλνρή (COM(2014)0473), 

– έρνληαο ππφςε ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο 

Δπηηξνπήο κε ζέκα «Δηδηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα λεζηά» (1229/2011),  



 

 

– έρνληαο ππφςε ηελ εξψηεζε πξνο ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηε λεζησηηθφηεηα (O-

000013 – B8-0106/2016), 

– έρνληαο ππφςε ην άξζξν 128 παξάγξαθνο 5 θαη ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ 

Καλνληζκνχ, 

Α. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα λεζηά πνπ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUTS επηπέδνπ 2 θαη 3, 

έρνπλ θνηλά θαη κφληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα δηαθνξνπνηνχλ ζαθψο απφ ηηο 

επεηξσηηθέο πεξηθέξεηεο· 

Β. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην άξζξν 174 ΣΛΔΔ αλαγλσξίδεη ηα κφληκα κεηνλεθηήκαηα 

πνπ νθείινληαη ζηε θπζηθή θαη γεσγξαθηθή ζέζε, ηα νπνία ζπληζηνχλ ηελ εηδηθή 

θαηάζηαζε ησλ λεζηψλ· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε κείσζε ησλ νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

αληζνηήησλ κεηαμχ πεξηθεξεηψλ θαη πνιπθεληξηθήο θαη αξκνληθήο αλάπηπμεο 

απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή, ζε ζηελή ζχλδεζε κε ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020»· 

Γ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη δξακαηηθά ζηνπο εζληθνχο 

θαη πεξηθεξεηαθνχο πξνυπνινγηζκνχο πνιιψλ θξαηψλ κειψλ πεξηνξίδνληαο ηε 

δηαζεζηκφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ζε πνιινχο ηνκείο θαη επηθέξνληαο κία πηψζε θαηά 

20 % ησλ δεκφζησλ επελδχζεσλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, φπσο επηζεκαίλεηαη θαη 

ζηελ έθηε έθζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή, ν αληίθηππνο ηεο 

θξίζεο έρεη πιήμεη ζνβαξά ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο πνιιψλ κεηνλεθηνπζψλ 

πεξηθεξεηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λήζσλ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε νηθνλνκηθή 

θξίζε έρεη αληηζηξέςεη ηε καθξνπξφζεζκε ηάζε ζχγθιηζεο ηνπ ΑΔγρΠ θαη ησλ 

πνζνζηψλ αλεξγίαο ζε νιφθιεξε ηελ ΔΔ, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε θηψρεηα, λα 

επηδεηλψλεηαη ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη λα παξαθσιχεηαη ε επίηεπμε ηνπ 

καθξνπξφζεζκνπ ζηφρνπ ηεο Έλσζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή 

ζπλνρή· 

Δ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα λεζηά ηεο ΔΔ είλαη πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο πνπ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο βξίζθνληαη ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα ηεο ΔΔ θαη είλαη ηδηαίηεξα 

επάισηεο ζηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε Δπξψπε, φπσο ε 

παγθνζκηνπνίεζε, νη δεκνγξαθηθέο πξνθιήζεηο, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε πξνκήζεηα 

ελέξγεηαο θαη, ηδηαίηεξα, γηα ηηο λφηηεο πεξηνρέο, ε έθζεζε ζε απμαλφκελεο 

κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο· 

ΣΤ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα επξσπατθά λεζηά ζπκβάιινπλ ζηελ πνιπκνξθία ηεο 

Έλσζεο ηφζν απφ πεξηβαιινληηθήο άπνςεο (ιφγσ εηδηθψλ νηθνηφπσλ θαη βηνηφπσλ 

ελδεκηθψλ εηδψλ) θαη πνιηηηζηηθήο άπνςεο (αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά, ηνπνζεζίεο, 

ηνπία, γεσξγηθά θαη κε γεσξγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη γεσγξαθηθέο ηαπηφηεηεο)· 

Ε. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ηα επξσπατθά λεζηά κπνξνχλ λα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζηελ Έλσζε, δεδνκέλνπ ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηνπο γηα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο πνπ νθείινληαη ζε εηδηθή έθζεζε ζε 

ξεχκαηα αλέκνπ, ζε ζαιάζζηα θχκαηα θαη ειηαθφ θσο· 

Ζ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε πξνζβαζηκφηεηα ζηηο πεξηθέξεηεο θαη νη ζπλδέζεηο κε ηα 

λεζηά απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ ηα λεζηά πην ειθπζηηθά γηα 



 

 

εηδηθεπκέλνπο εξγαδνκέλνπο θαη επηρεηξήζεηο· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρεη αλάγθε 

πξνζέιθπζεο επελδχζεσλ, δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη κείσζεο ηνπ 

θφζηνπο ησλ ζαιάζζησλ θαη αεξνπνξηθψλ λαχισλ γηα ηε κεηαθνξά αηφκσλ θαη 

αγαζψλ, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εδαθηθήο ζπλέρεηαο, ελψ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ 

επίζεο πξνζπάζεηεο γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ θαη ηεο ξχπαλζεο πνπ πξνμελνχλ νη 

ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο· 

Θ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ ηνπηθψλ λεζησηηθψλ νηθνλνκηψλ 

απνηεινχλ ε γεσξγία, ε θηελνηξνθία θαη ε αιηεία, ηα πξντφληα ησλ νπνίσλ ζπληζηνχλ 

πεγή εθνδηαζκνχ γηα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο βηνκεραλίαο κεηαπνίεζεο γεσξγηθψλ 

πξντφλησλ, θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη νη ελ ιφγσ ηνκείο πιήηηνληαη απφ ηελ έιιεηςε 

πξνζβαζηκφηεηαο, ηδίσο γηα ηηο ΜΜΔ, απφ ρακειφ επίπεδν δηαθνξνπνίεζεο πξντφληνο, 

θαη απφ ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο·  

Η. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ν εληαηηθφο ηνπξηζκφο ζπληζηά γηα ηα πεξηζζφηεξα λεζηά 

ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ηνπηθήο ηνπο νηθνλνκίαο αιιά ζπρλά ηείλεη λα επηθεληξψλεηαη 

κφλν ζε νξηζκέλεο πεξηφδνπο ηνπ έηνπο, ε δε έιιεηςε θαηάιιεισλ ζρεδίσλ 

ηνπξηζηηθψλ επηζθέςεσλ εθηφο ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ ελδέρεηαη λα ζπλεπάγεηαη 

θηλδχλνπο γηα ηελ πεξηβαιινληηθά βηψζηκε αλάπηπμε ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ· 

1. παξέρεη θίλεηξα ζηελ Δπηηξνπή ψζηε, κε αλαθνξά ζην άξζξν 174 ΣΛΔΔ, λα δψζεη 

έλαλ ζαθή νξηζκφ ηεο κνξθήο ησλ γεσγξαθηθψλ, δεκνγξαθηθψλ θαη εθ ηεο θπζηθήο 

ζέζεσο κφληκσλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ κπνξεί λα πιήηηνπλ ηηο λεζησηηθέο πεξηθέξεηεο· 

2. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αλαθέξεη κε πνηνλ ηξφπν πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη ην άξζξν 174 

ΣΛΔΔ ζρεηηθά κε ηα κφληκα κεηνλεθηήκαηα ησλ λεζησηηθψλ πεξηθεξεηψλ πνπ 

δπζρεξαίλνπλ ηε θπζηθή ηνπο αλάπηπμε θαη παξαθσιχνπλ ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο, 

θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο· 

3. αλαγλσξίδεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο παξνρήο ζηήξημεο γηα λα αληηκεησπηζζεί ε 

ζεκαληηθή ηάζε ζπξξίθλσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο· ππελζπκίδεη φηη 

ζηα λεζηά, ιφγσ ηνπ κηθξνχ ηνπο κεγέζνπο θαη ηεο κεγάιεο απφζηαζήο ηνπο απφ ηηο 

αθηέο ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο, νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα αληηκεησπίδνληαη πην 

δχζθνια· 

4. δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα εθπνλήζεη κία εηο βάζνο κειέηε/αλάιπζε ζρεηηθά κε ηα 

επηπιένλ έμνδα πνπ ζπλεπάγεηαη ε δσή ζε λεζησηηθέο πεξηνρέο, ζε φ, ηη αθνξά ην 

ζχζηεκα κεηαθνξψλ γηα πξφζσπα θαη εκπνξεχκαηα, ηνλ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ θαη ηελ 

πξφζβαζε ζε αγνξέο, ηδίσο γηα ηηο ΜΜΔ· 

5. είλαη ηεο γλψκεο φηη ν νξηζκφο θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ λεζηψλ πξέπεη λα γίλεηαη κε 

θαηάιιειν ηξφπν ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε φρη κφλν νη δηαθνξέο θαη νη 

ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο, αιιά επίζεο θαη ε εηδηθή ηνπο θαηάζηαζε· θαιεί ηελ Δπηηξνπή, κε 

βάζε ην άξζξν 174 ΣΛΔΔ, ην νπνίν αλαγλσξίδεη ηελ θαηάζηαζε ησλ λεζησηηθψλ 

πεξηνρψλ, λα δεκηνπξγήζεη κηα νκνηνγελή νκάδα απνηεινχκελε απφ φιεο ηηο 

λεζησηηθέο πεξηνρέο· θαιεί, επηπιένλ, ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη ππφςε, εθηφο απφ ην 

ΑΔΠ, θαη άιινπο ζηαηηζηηθνχο δείθηεο πνπ λα αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή ηξσηφηεηα σο απνηέιεζκα ησλ θπζηθψλ κφληκσλ κεηνλεθηεκάησλ· 

6. ππελζπκίδεη φηη, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία ηνπ Σπκβνπιίνπ αξηζ. 2006/112/ΔΚ, έρνπλ 

ρνξεγεζεί ζε νξηζκέλα επξσπατθά λεζηά εηδηθέο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο σο 



 

 

αληηζηάζκηζκα ζηα κφληκα θπζηθά-γεσγξαθηθά θαη δεκνγξαθηθά ηνπο κεηνλεθηήκαηα· 

ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη ελ ιφγσ εηδηθέο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο γηα ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο θαη νηθνλνκίεο, θαη δεηεί νη ξπζκίζεηο απηέο λα ζπλερίζνπλ λα πθίζηαληαη, 

ηδίσο ζε εθείλα ηα θξάηε κέιε πνπ ππάγνληαη ζε πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο 

πξνζαξκνγήο·  

7. ππελζπκίδεη εηδηθφηεξα ηελ αλάγθε γηα θαιχηεξεο ζπλδέζεηο κέζσ ζαιάζζησλ νδψλ, 

γηα βειηησκέλε πξφζβαζε ζε ιηκέλεο θαη θαιχηεξεο ππεξεζίεο αεξνπνξηθψλ 

κεηαθνξψλ· ζεσξεί φηη ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο θφκβνπο 

κεηαθνξψλ, ζηηο δηαηξνπηθέο κεηαθνξέο θαη ζηε βηψζηκε θηλεηηθφηεηα· ηνλίδεη επίζεο 

ηελ αλάγθε λα παξαζρεζεί ζηήξημε ζηελ ηζφξξνπε εδαθηθή αλάπηπμε ησλ λεζησηηθψλ 

πεξηνρψλ αθελφο κέζσ ηεο πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

απηψλ ησλ πεξηθεξεηψλ πνπ βξίζθνληαη καθξηά απφ ηα κεγάια δηνηθεηηθά θαη 

νηθνλνκηθά θέληξα θαη δελ επσθεινχληαη απφ επθνιία πξφζβαζεο ζε κεηαθνξηθέο 

γξακκέο θαη, αθεηέξνπ, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο γηα ηηο ηνπηθέο 

αγνξέο· 

8. ηνλίδεη φηη νη ςεθηαθέο δπλαηφηεηεο ζπληζηνχλ κέζν δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αληηζηάζκηζε ησλ κεηνλεθηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπλδεζηκφηεηα ησλ 

λεζησηηθψλ πεξηνρψλ· ππνγξακκίδεη φηη νη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ππνδνκψλ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ εμαζθάιηζε επξπδσληθήο πξφζβαζεο ζηα λεζηά θαη ηεο πιήξνπο 

ζπκκεηνρήο ησλ λεζησηηθψλ πεξηνρψλ ζηελ εληαία ςεθηαθή αγνξά· 

9. ππελζπκίδεη φηη ζε πνιιά λεζηά ηεο Μεζνγείνπ θαηαθζάλνπλ ηεξάζηηνη αξηζκνί 

κεηαλαζηψλ θαη νη ηνπηθέο δηνηθήζεηο ησλ λεζηψλ απηψλ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ 

απηή ηελ θαηάζηαζε· ππνγξακκίδεη φηη είλαη αλάγθε λα ππάξμεη νιηζηηθή πξνζέγγηζε 

ζε επίπεδν ΔΔ πνπ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη αθελφο ζηήξημε απφ ηελ ίδηα ηελ ΔΔ θαη 

αθεηέξνπ κηα θνηλή πξνζπάζεηα απφ φια ηα θξάηε κέιε· 

10. ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία λα παξέρεηαη εθπαίδεπζε ζε φια ηα επίπεδα θαη, εθφζνλ 

απαηηεζεί, θάλνληαο κεγαιχηεξε ρξήζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο· ππελζπκίδεη 

φηη ηα λεζηά αληηκεησπίδνπλ επίζεο ζνβαξέο επηπηψζεηο ιφγσ ηεο αιιαγήο ηνπ 

θιίκαηνο, κε ηδηαίηεξα ζνβαξέο ζπλέπεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αχμεζεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ θπζηθήο θαηαζηξνθήο· 

11. ηνλίδεη φηη, ελψ ηα λεζηά αληηκεησπίδνπλ πεξηνξηζκνχο, επσθεινχληαη επίζεο απφ έλα 

εδαθηθφ δπλακηθφ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα αμηνπνηείηαη σο επθαηξία γηα αλάπηπμε, 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο· ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ 

νη πνιηηηθέο ρακειήο θνξνινγίαο θαη κείσζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο σο ζεκαληηθά 

θίλεηξα γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ· αλαθέξεη, ζην πιαίζην απηφ, ηελ αλάπηπμε 

ηνπ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ επνρηαθφ ηνπξηζκφ, επηθεληξψλνληαο 

ηελ πξνζνρή ζηελ πξνψζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

βηνηερληθψλ θαη παξαδνζηαθψλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κηθξήο θιίκαθαο· ηνλίδεη 

επίζεο ην ηεξάζηην δπλακηθφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ σθεάληα, ηελ αηνιηθή θαη ηελ 

ειηαθή ελέξγεηα, θαζψο θαη ην δπλακηθφ ησλ λεζηψλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθέο πεγέο 

ελαιιαθηηθήο ελέξγεηαο, λα θαζίζηαληαη, ζηα πιαίζηα ηνπ δπλαηνχ, ελεξγεηαθά 

απηφλνκα θαη, πάλσ απφ φια, λα εμαζθαιίδνπλ θζελφηεξν ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ γηα 

ηνπο θαηνίθνπο ηνπο·  

12. ηνλίδεη, ζην πιαίζην απηφ, ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ λα αμηνπνηνχληαη φιεο νη πηζαλέο 

ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ δηαξζξσηηθψλ θαη επελδπηηθψλ ηακείσλ θαη άιισλ 



 

 

ελσζηαθψλ κέζσλ πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίδνληαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ λεζησηηθψλ 

πεξηνρψλ θαη λα εληζρχεηαη ε ζέζε ηνπο φζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηε βηψζηκε αλάπηπμε· 

13. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα θαηαξηίζεη έλα «ζηξαηεγηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηα λεζηά» κε 

πξννπηηθή ηε δηαζχλδεζε ησλ κέζσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζεκαληηθφ εδαθηθφ 

αληίθηππν· 

14. θαιεί ηα θξάηε κέιε θαη ηηο πεξηθεξεηαθέο θαη ηνπηθέο αξρέο λα δηαδξακαηίζνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηα λεζηά κε βάζε κηα θάζεηε 

πξνζέγγηζε πνπ πξνυπνζέηεη ζπκκεηνρή φισλ ησλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα 

κε ηελ αξρή ηεο επηθνπξηθφηεηαο, ζηελ πξννπηηθή ηεο εμαζθάιηζεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο γηα ηα λεζηά ηεο ΔΔ· 

15. πξνηείλεη ζηελ Δπηηξνπή λα θαζηεξψζεη έλα «γξαθείν γηα ηα λεζηά» ην νπνίν λα 

ζπλδέεηαη κε ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηθεξεηαθήο θαη Πνιενδνκηθήο Πνιηηηθήο (ΓΓ 

REGIO) θαη λα επαλδξσζεί κε κηθξή νκάδα ππαιιήισλ κε ζπγθεθξηκέλν θαζήθνλ λα 

ζπληνλίδεη θαη λα εμεηάδεη αλαιπηηθά ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο· 

16. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη αλαθνίλσζε πνπ ζα πεξηέρεη «ζεκαηνιφγην γηα ηηο 

λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο ΔΔ» θαη, ζηε ζπλέρεηα, κηα Λεπθή Βίβιν γηα ηελ εμέηαζε θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ λεζηψλ, βαζηδφκελν ζε βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη κε ηε ζπκκεηνρή 

ησλ ηνπηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη εζληθψλ αξρψλ, θαζψο θαη άιισλ ζπλαθψλ 

παξαγφλησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ εηαίξσλ θαη ησλ 

εθπξνζψπσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ· 

17. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία Δπξσπατθνχ Έηνπο Νήζσλ θαη Οξέσλ· 

18. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη ππφςε ηεο ηελ εηδηθή θαηάζηαζε ησλ λήζσλ θαηά ηελ 

εθπφλεζε ηεο πξνηάζεσο γηα ην επφκελν πνιπεηέο δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην· 

19. αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην Σπκβνχιην, ζηελ 

Δπηηξνπή, ζηελ Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ζηα θξάηε κέιε. 

 


