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31η ∆ιάσκεψη της Επιτροπής των Νησιών της
CRPM
- Σάαρεµαα, (EE) - 19/20 Μαΐου 2011

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
1.

Στη Σάαρεµαα, στις 19 και 20 Μαΐου 2011, συνεδρίασαν οι ακόλουθες ̟εριφερειακές νησιωτικές αρχές,
µέλη της Ε̟ιτρο̟ής των Νησιών της CRPM:
Μπόρνχολµ (DK), Χιίουµαα (Eσθονία), Σάαρεµαα (Eσθονία), Γκόζο (Μάλτα), Αζόρες (Πορτογαλία),

Μαδέρα (Πορτογαλία), Γκότλαντ (Σουηδία), Νήσος του Μαν (Ηνωµένο Βασίλειο), Ορκάδες (Ηνωµένο
Βασίλειο), Σέτλαντ (Ηνωµένο Βασίλειο), Εξωτερικές Εβρίδες (Ηνωµένο Βασίλειο),
-

Ε̟ιθυµούν, καταρχήν, να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους στη Νήσο Σάαρεµαα και τις αρµόδιες
αρχές, ̟ου φιλοξένησαν το ετήσιο συνέδριό τους.
Εγκρίνουν την ακόλουθη Τελική ∆ιακήρυξη:

2.

Οι νησιωτικές ̟εριφέρειες υ̟ενθυµίζουν ότι οι τρέχουσες συζητήσεις, οι ο̟οίες στρέφονται, µεταξύ
άλλων, γύρω α̟ό τα θέµατα ̟ου αφορούν στην εξέλιξη του κοινοτικού ̟ροϋ̟ολογισµού, στη
µελλοντική ΚΑΠ, στα όργανα των διαρθρωτικών ̟ολιτικών µετά το 2013 και στο ̟λαίσιο καθεστώτος
των κρατικών ενισχύσεων, θα καθορίσουν µε ̟οιο τρό̟ο θα υλο̟οιηθεί η έννοια της Εδαφικής Συνοχής,
ό̟ως ορίζεται στο άρθρο 174 της Συνθήκης.

3.

Γνωρίζουν ότι οι εν λόγω συζητήσεις ̟ραγµατο̟οιούνται σε µια ιδιαιτέρως δύσκολη ̟ερίοδο, τόσο
εξαιτίας της οικονοµικής ύφεσης ̟ου ̟λήττει την ΕΕ α̟ό το 2008, όσο και λόγω της ε̟ιδείνωσης στα
ελλείµµατα του ̟ροϋ̟ολογισµού ̟ολλών κρατών, καθώς ε̟ίσης και λόγω των ̟ιέσεων ̟ου ασκούνται
για να ̟εριορισθεί ο ̟ροϋ̟ολογισµός της ΕΕ.

4.

Θεωρούν, ωστόσο, ότι ̟αρά τις συνθήκες αυτές, είναι αναγκαίο να τονισθεί εκ νέου η σ̟ουδαιότητα της
οικοδόµησης µιας Ευρώ̟ης ̟ου βασίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης µιας αλληλεγγύης ̟ου ασκείται
µε γνώµονα τις αντικειµενικά δια̟ιστωθείσες ανάγκες, µεταξύ των ο̟οίων συγκαταλέγονται οι
γεωγραφικές και δηµογραφικές ανισότητες ̟ου ενυ̟άρχουν στους κόλ̟ους της ΕΕ.

5.

Αναφορικά µε αυτό, οι νησιωτικές Περιφέρειες κρίνουν ότι ̟ρώτα α̟’ όλα, θα ̟ρέ̟ει να σχετικο̟οιηθεί
η σ̟ουδαιότητα των διαρθρωτικών ̟ολιτικών συγκρίνοντας τα χρηµατοοικονοµικά τους ̟οσά µε αυτά
̟ου διατέθηκαν στο ̟λαίσιο άλλων ̟ολιτικών αλληλεγγύης. Το 2009, η Ευρω̟αϊκή Ένωση
εξουσιοδότησε τα Κράτη µέλη ̟ροκειµένου να εφαρµόσουν µέτρα στήριξης των τρα̟εζών και των
χρηµατοοικονοµικών φορέων συνολικού ̟οσού 3 τρισεκατοµµυρίων ευρώ, ̟ου ισοδυναµούν µε το 24%
του ΑΕΠ της ΕΕ. Κατά τον ίδιο τρό̟ο, οι ̟όροι ̟ου διατέθηκαν ̟ρόσφατα σε διάφορα κράτη στο
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̟λαίσιο του σχεδίου οικονοµικής ανάκαµψης, φτάνουν σήµερα στο ̟οσό των 300 δισεκατοµµυρίων και
̟λέον ευρώ.
6.

Λαµβάνοντας υ̟όψη αυτά τα στοιχεία, θα ήταν α̟αράδεκτο να σκεφτούµε ο̟οιεσδή̟οτε ̟ερικο̟ές των
̟όρων ̟ου ̟ροορίζονται για τις διαρθρωτικές ̟ολιτικές (ο ετήσιος ̟ροϋ̟ολογισµός των ο̟οίων είναι
̟ερί̟ου 43 δισεκατοµµύρια ευρώ), ̟ολύ ̟ερισσότερο δε να µειώσουµε τους ̟όρους ̟ου διατίθενται σε
κά̟οιες ̟εριοχές, ό̟ως τα νησιά, οι ο̟οίες δεν είναι ευθύνονται για τα οικονοµικά κωλύµατα και τα
̟ροβλήµατα ̟ου σχετίζονται µε τον ̟ροϋ̟ολογισµό, τα ο̟οία αντιµετω̟ίζει σήµερα η ΕΕ.

7.

Οι νησιωτικές Περιφέρειες θέλουν να ε̟ιστήσουν την ̟ροσοχή των εθνικών και κοινοτικών αρχών
σχετικά µε τα εξής ζητήµατα:

8.

-

Τον κίνδυνο ̟ου συνε̟άγεται ο καθορισµός των ̟όρων του ̟ροϋ̟ολογισµού της ΕΕ µε βάση ένα
σταθερό ̟οσοστό του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος (ΑΕΕ) της ΕΕ, δεδοµένου ότι η µείωση του
εν λόγω ΑΕΕ, την ο̟οία ̟ροκάλεσε η ύφεση, θα µειώσει, ανάλογα, τα µέσα ̟αρέµβασης της ΕΕ.

-

Το γεγονός ότι είναι ̟ολύ ̟ιθανό η σηµερινή κρίση να έχει µεσο̟ρόθεσµα ή µακρο̟ρόθεσµα
α̟οτελέσµατα στις ̟εριοχές των ο̟οίων το ΑΕΠ, ό̟ως στην ̟ερί̟τωση των νησιών, εξαρτάται σε
µεγάλο βαθµό α̟ό τις δηµόσιες δα̟άνες, δεδοµένου ότι είναι ̟ιθανό τα α̟οτελέσµατα της κρίσης
και οι ̟ερικο̟ές του ̟ροϋ̟ολογισµού να ̟λήξουν σοβαρά την α̟ασχόληση και τις δηµόσιες
ε̟ενδύσεις τα ̟ροσεχή έτη. Παρ’ όλα αυτά, αυτές οι ̟ροβλέψιµες συνέ̟ειες, δεν θα φανούν στα
στοιχεία του κατά κεφαλήν ΑΕΠ των ετών 2007/2008 και 2009, ̟αρότι µε βάση τα εν λόγω στοιχεία
θα ̟ραγµατο̟οιηθεί η διανοµή των ∆ιαρθρωτικών Πόρων, καθώς ε̟ίσης και το σχέδιο κρατικών
ενισχύσεων ̟ρος τις Περιφέρειες.

Αυτό το σηµείο, για µια ακόµη φορά, βεβαιώνει την ̟αρατήρηση ̟ου έχουν κάνει ήδη, και έχουν
ε̟αναλάβει ̟ολλάκις οι νησιωτικές Περιφέρειες, ότι ο δείκτης του ΑΕΠ, ο ο̟οίος υ̟ολογίζεται ανά
ε̟ταετία µε βάση ένα µέσο όρο τριών ετών, δεν αντανακλά ̟ροσηκόντως τη σηµερινή ̟ραγµατικότητα
αυτών των ̟εριοχών.
Συνε̟ώς, θεωρούν ότι:
-

9.

είτε αυτός ο δείκτης θα ̟ρέ̟ει να συµ̟ληρωθεί µε άλλα στατιστικά στοιχεία ̟ου να αντανακλούν µε
αντικειµενικότερο τρό̟ο την ιδιάζουσα ̟ραγµατικότητα αυτών των ̟εριοχών,
είτε θα ̟ρέ̟ει να σχεδιασθούν συµ̟ληρωµατικές γραµµές δράσης ή ειδικά µέτρα ̟ου δε θα
συνδέονται κατ’ ανάγκη µε το ε̟ί̟εδο του ΑΕΠ.

Λαµβάνοντας υ̟όψη τα ανωτέρω, η Ε̟ιτρο̟ή των Νησιών της CRPM ε̟ωφελήθηκε της ανοιχτής
∆ιαβούλευσης της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής σχετικά µε την 5η Έκθεση γύρω α̟ό την Οικονοµική,
Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή, για να υ̟οβάλει συγκεκριµένες ̟ροτάσεις οι ο̟οίες
συµ̟εριλαµβάνουν:
-

τον καθορισµό ενός ελάχιστου ε̟ι̟έδου ̟αρέµβασης στις νησιωτικές ̟εριοχές, ισοδύναµου µε αυτό
̟ου ̟ροτάθηκε για τις ε̟ονοµαζόµενες «ενδιάµεσες» Περιφέρειες, µε σκο̟ό να ληφθούν υ̟όψη τα
συµ̟ληρωµατικά κόστη ̟ου θίγουν τα νησιά σε διάφορους τοµείς (κατασκευή υ̟οδοµών, ̟ρόβλεψη
υ̟ηρεσιών, κ.λ̟.)

-

τη δυνατότητα αύξησης των ε̟ι̟έδων συγχρηµατοδότησης σε τοµείς ̟ου έχουν ̟ροτεραιότητα για
τα νησιά (ό̟ως για ̟αράδειγµα, βελτίωση της ̟ροσβασιµότητας, µικρότερη ενεργειακή εξάρτηση ή
ανά̟τυξη ενδογενών ̟όρων), σε συγχρονισµό µε ̟αρεµφερείς διατάξεις του κανονισµού ̟ερί
κρατικών ενισχύσεων ̟ου ̟ροορίζονται για τις Περιφέρειες

-

τη δηµιουργία ενός οργάνου στήριξης ̟ου θα ε̟ιτρέ̟ει την ενίσχυση των ̟ρωτοβουλιών εδαφικής
συνεργασίας και βελτίωσης των ̟ροσβάσεων των ̟εριοχών ̟ου αντιµετω̟ίζουν γεωγραφικούς
̟εριορισµούς ή δηµογραφικά ̟ροβλήµατα (νησιά, βουνά, ̟εριοχές µε χαµηλή ̟ληθυσµιακή
̟υκνότητα). Α̟οστολή αυτού του οργάνου θα ̟ρέ̟ει να είναι:
α) η χρηµατοδότηση της δηµιουργίας διαρκών δικτύων συνεργασίας µεταξύ αυτών των
̟εριοχών, ̟ου θα βασίζεται σε µια ̟ροσέγγιση α̟ό κάτω ̟ρος τα ̟άνω (bottom-up), τέτοια ̟ου
να εξυ̟ηρετεί τις ̟ροτεραιότητές τους
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β) η χρηµατοδότηση ̟ρωτοβουλιών διασυνοριακής συνεργασίας, ό̟ου θα συµ̟εριλαµβάνονται
οι γείτονες χώρες ή χώρες ̟ου ανήκουν στην ίδια θαλάσσια λεκάνη, χωρίς ̟εριορισµούς
α̟όστασης
γ) η χρηµατοδότηση ενισχύσεων για την εφαρµογή τακτικών χερσαίων, θαλάσσιων ή εναέριων
ε̟ικοινωνιών µε άλλους κοινοτικούς ̟ροορισµούς ή µε τρίτες χώρες ̟ου µ̟ορούν να συµβάλουν
στην ̟ροώθηση της ̟ροσβασιµότητας των ̟εριοχών αυτών.
[Για µια ̟ιο αναλυτική λίστα, συµβουλευθείτε τις ̟ροτάσεις της Ε̟ιτρο̟ής των Νησιών στη διαβούλευση]
10. Συνοψίζοντας, οι νησιωτικές Περιφέρειες ̟ροσδοκούν ότι η µελλοντική ̟ολιτική συνοχής:
-

θα βοηθήσει στην αξιο̟οίηση των δυνατών σηµείων των ̟εριοχών τους, λαµβάνοντας υ̟όψη τα
συνακόλουθα συµ̟ληρωµατικά κόστη

-

θα ενταχθεί στα ̟λαίσια µιας συνολικής ̟ροσέγγισης ̟ου θα στηρίζει όλα εκείνα τα µέτρα ̟ου
έχουν ισχυρό εδαφικό αντίκτυ̟ο (ΚΑΠ, ∆ιαρθρωτικοί Πόροι και Κρατικές Ενισχύσεις)

-

θα υ̟οχρεώσει στο να λαµβάνεται υ̟όψη ̟ροκαταβολικά ο εδαφικός αντίκτυ̟ος των ̟ολιτικών της
ΕΕ µέσω µελετών εκτίµησης των εδαφικών ε̟ι̟τώσεων

-

θα αναγνωρίσει τα νησιά ως λειτουργικές ̟εριοχές, έτσι ώστε να ̟ροκύψει µια εδαφική ̟ολιτική ̟ου
να αντα̟οκρίνεται στις ιδιαιτερότητές τους

-

θα ̟ροσαρµόσει το Καθεστώς Κρατικών Ενισχύσεων έτσι ώστε οι Νησιωτικές Αρχές να διαθέτουν
την αναγκαία ευελιξία για να χρησιµο̟οιούν τους ̟όρους τους µε στόχο την ̟ροώθηση και την
ανά̟τυξη του εµ̟ορίου και της βιοµηχανίας τους, και οι εν λόγω τοµείς να µ̟ορούν να διατηρούν
την ανταγωνιστικότητά τους.

11. Τέλος, η Ε̟ιτρο̟ή των Νησιών της CRPM:
-

Χαιρετίζει τα συµ̟εράσµατα της µελέτης Euroisland η ο̟οία ̟ραγµατο̟οιήθηκε στα ̟λαίσια του
̟ρογράµµατος ESPON και υ̟ογραµµίζει τη χρησιµότητα της έννοιας της ελκυστικότητας των
νησιωτικών ̟εριοχών ̟ου αναφέρεται στην εν λόγω µελέτη. Εκφράζει τις ευχαριστίες της ̟ρος τις
ελληνικές αρχές ̟ου ̟ροώθησαν αυτή την ̟ρωτοβουλία.

-

Κάνει έκκληση στη µελλοντική Κυ̟ριακή Προεδρία της ΕΕ να ε̟ιστήσει την ̟ροσοχή του
Ευρω̟αϊκού Συµβουλίου σχετικά µε την ̟ροβληµατική των νησιών και άλλων ̟εριοχών µε
σοβαρούς και διαρκείς γεωγραφικούς και δηµογραφικούς ̟εριορισµούς.

-

Κάνει έκκληση στο Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο, και ειδικά σε όλους τους βουλευτές, µέλη της
∆ιακοµµατικής Οµάδας 174, να στηρίξουν τις ̟ροτάσεις της.
Εγκρίθηκε οµόφωνα

∴
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ISLENET & ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ
ΝΗΣΙΩΝ
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ οι νησιωτικές και ̟εριφερειακές αρχές µοιράζονται µε τις εθνικές
κυβερνήσεις την ευθύνη της αντιµετώ̟ισης του ̟ροβλήµατος της υ̟ερθέρµανσης του ̟λανήτη και, ως
εκτούτου, οφείλουν να συµµετέχουν στις ανάλογες δράσεις, ανεξάρτητα α̟ό τη δέσµευση έναντι τρίτων
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ τα νησιά, εν γένει, εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό α̟ό τα εισαγόµενα
ορυκτά καύσιµα, ε̟ειδή δεν µ̟ορούν να έχουν εύκολη ̟ρόσβαση στα ενεργειακά δίκτυα της ενδοχώρας και
δεδοµένου ότι αντιµετω̟ίζουν µεγαλύτερο ενεργητικό κόστος, γεγονός ̟ου ̟αρακωλύει την
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κοινωνικοοικονοµική τους ανά̟τυξη, ̟αρότι είναι ε̟ίσης και µια σηµαντική ευκαιρία για την έρευνα και
την εφαρµογή ανανεώσιµων ̟ηγών ενέργειας και µέτρων ενεργειακής α̟όδοσης
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ οι νησιωτικές ̟εριοχές είναι ̟ερισσότερο ευάλωτες στην κλιµατική
αλλαγή λόγω του υψηλού βαθµού βιο̟οικιλότητας και ε̟ειδή τα οικοσυστήµατά τους είναι ̟ιο εύθραυστα
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ οι το̟ικές και ̟εριφερειακές νησιωτικές αρχές, εκ̟ρόσω̟οι της διοίκησης
̟ου είναι ̟ιο κοντά στον ̟ολίτη, θα ̟ρέ̟ει να ηγηθούν των ̟ρωτοβουλιών και να λειτουργήσουν ως
̟αράδειγµα
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ µεγάλο µέρος των µέτρων ̟ου αφορούν στην ενεργειακή ζήτηση και στις
̟ηγές ανανεώσιµης ενέργειας ̟ου είναι αναγκαίες για την ̟ροσέγγιση του ̟ροβλήµατος της κλιµατικής
αλλαγής, εµ̟ί̟τουν στο ̟εδίο αρµοδιότητας των νησιωτικών αρχών, ή δε θα ήταν δυνατόν να υλο̟οιηθούν
α̟οτελεσµατικά χωρίς την ̟ολιτική στήριξη των εν λόγω αρχών
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ οι ανανεώσιµες ενέργειες αφθονούν στα ευρω̟αϊκά νησιά και ότι η
ανά̟τυξή τους µ̟ορεί να ε̟ηρεάσει σηµαντικά το µετριασµό των διαρκών διαρθρωτικών µειονεκτηµάτων
και ότι, κατά την ίδια έννοια, µ̟ορούν να α̟οφέρουν σηµαντικά κοινωνικοοικονοµικά κέρδη στα εν λόγω
νησιά
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ το ISLENET, το ∆ίκτυο Ευρω̟αϊκών Νησιών για την Ενέργεια και το
Περιβάλλον έχει ̟αίξει σηµαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την ̟ροώθηση, ̟ροετοιµασία και εφαρµογή του
̟ρογράµµατος ISLE-PACT,

Οι Περιφερειακές Νησιωτικές Αρχές της Ευρώ̟ης:


Κρίνουν ότι έχουν ηθικό χρέος αλλά και µέγιστο συµφέρον να συµβάλουν α̟οφασιστικά στις
̟ροσ̟άθειες για τη µείωση της εκ̟οµ̟ής των αερίων ̟ου ̟ροκαλούν το φαινόµενο του θερµοκη̟ίου,
έτσι ό̟ως ̟ροτείνει η Ευρω̟αϊκή Ένωση.



Θεωρούν ότι έχουν την ικανότητα να ε̟ηρεάσουν σηµαντικά τις ̟ροσ̟άθειες της ΕΕ ̟ου αφορούν στην
κατα̟ολέµηση των αιτιών της κλιµατικής αλλαγής, όχι µόνο ̟ροωθώντας την καλύτερη χρήση των
ενεργειακών ̟όρων στα εδάφη τους αλλά και ανα̟τύσσοντας το δυναµικό των ανανεώσιµων ̟ηγών
ενέργειας ̟ου διαθέτουν, και ̟ου σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις είναι αξιοσηµείωτο. Αυτό το δυναµικό θα
̟ρέ̟ει να θεωρηθεί ως µία α̟ό τις κύριες αξίες τους, τόσο α̟ό οικονοµική όσο και α̟ό ̟εριβαλλοντική
ά̟οψη, καθώς ε̟ίσης και ως µέσο ε̟ίτευξης του στόχου της εδαφικής συνοχής, ό̟ως εκφράζεται στο
Άρθρο 174 της Ενο̟οιηµένης Α̟όδοσης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρω̟αϊκής Ένωσης
(2010/C 83/01).



Εκτιµούν τις ̟ροσ̟άθειες του ISLENET σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της χρηµατοδότησης,
̟ροετοιµασίας και εφαρµογής του ̟ρογράµµατος ISLE-PACT.



Αναγνωρίζουν ότι σκο̟ός του Συµφώνου των Νησιών είναι να αγωνιστούν για να υ̟ερβούν το στόχο
̟ου έθεσε η ΕΕ για το 2020, µειώνοντας τις εκ̟οµ̟ές CO2 στα εδάφη τους, σε ̟οσοστό τουλάχιστον 20%.

Για την ε̟ίτευξη αυτού του στόχου είναι αναγκαίο:
-

Να α̟οσ̟άσουν την ̟ολιτική δέσµευση των συµµετεχουσών νησιωτικών αρχών για να φέρουν σε
̟έρας τους στόχους του «Συµφώνου των Νησιών», µια εθελοντική συµφωνία, ̟αρεµφερής του
Συµφώνου των Το̟ικών Κυβερνήσεων ̟ου ̟ροωθεί την αειφορία στις νησιωτικές κοινότητες

-

Να σχεδιάσουν

την ̟ροετοιµασία και εφαρµογή των Σχεδίων ∆ράσης Βιώσιµων Ενεργειών για τα
Νησιά και


-

την ̟ροετοιµασία, χρηµατοδότηση και εφαρµογή έγκυρων ̟ρογραµµάτων.

Να κινητο̟οιήσουν την κοινωνία των ̟ολιτών καθώς ε̟ίσης και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη,
σηµαντικά για τα νησιά µας, για να συµµετάσχουν στην ανά̟τυξη των Σχεδίων ∆ράσης και των
αντίστοιχων έγκυρων ̟ρογραµµάτων
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-

Να φέρουν σε ̟έρας διάφορες ̟ρωτοβουλίες µε σκο̟ό την ̟ροώθηση και ̟ρακτική εφαρµογή των
εν λόγω Σχεδίων ∆ράσης



Συγχαίρουν τις 48 Νησιωτικές Αρχές ̟ου ανέλαβαν την ̟ολιτική δέσµευση να ε̟ιδιώξουν την ε̟ίτευξη
των στόχων του Συµφώνου των Νησιών, υ̟ογράφοντάς το στις Βρυξέλλες στις 12 Α̟ριλίου 2011 και
στηρίζοντάς το ενεργά.



∆ηλώνουν ότι, για να µ̟ορέσουν να εκ̟ληρώσουν αυτή τη δέσµευση, ̟ροσδοκούν οι εθνικές αρχές και
οι αρχές της Ευρω̟αϊκής Ένωσης:
-

Να συνεχίσουν να τις στηρίζουν ̟ολιτικά και χρηµατοοικονοµικά, λαµβάνοντας υ̟όψη, ιδιαιτέρως
στο ̟εδίο της Πολιτικής Συνοχής, τα συµ̟ληρωµατικά κόστη ̟ου συνδέονται µε την κατασκευή
υ̟οδοµών και την εφαρµογή ̟ρογραµµάτων σε τόσο α̟οµονωµένα και α̟οµακρυσµένα εδάφη
ό̟ως είναι τα νησιά.

-

Να τηρήσουν ενεργά τις ρήτρες του άρθρου 170 της Συνθήκης της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ου
αφορούν στα ∆ιευρω̟αϊκά ∆ίκτυα και στην ανάγκη σύνδεσης των νησιών και των ̟εριφερικών
̟εριοχών µε τις ̟ιο κεντρικές ̟εριφέρειες της Κοινότητας.

-

Να στοχεύσουν σε µια ισορρο̟ηµένη δραστηριότητα ̟ου θα έχει ως ̟ροτεραιότητα τη µείωση των
εκ̟οµ̟ών CO2.


Εκτιµούν τις ̟ροσ̟άθειες του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου το ο̟οίο, µέσω της ∆ιακήρυξης του
Μαρτίου 2007 (∆ιακήρυξη Musotto), εξηύρε τους αναγκαίους ̟όρους για το ̟ρόγραµµα ISLEPACT και την ̟ρωτοβουλία του Συµφώνου των Νησιών. Ωστόσο, αναγνωρίζουµε ότι οι εν λόγω
̟όροι θα µ̟ορούν µόνο να χρηµατοδοτήσουν τους στόχους του Συµφώνου των Νησιών µέχρι
τον Ιούλιο του 2012, ̟αρά το ότι είναι αναγκαίο να συνεχίσουµε την ̟ρωτοβουλία αυτή και να
φτάσουµε ως την εφαρµογή της, µε τα στάδια ελέγχου α̟ό το 2012 έως το 2020.

Εκτέλεση
Η Ετήσια ∆ιάσκεψη της Ε̟ιτρο̟ής των Νησιών 2011:


Στηρίζει την ̟ρωτοβουλία ISLE-PACT και συστήνει θερµά στα µέλη της να υ̟ογράψουν και να
στηρίξουν ενεργά το Σύµφωνο των Νησιών.



Αιτεί α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσει να ̟αρέχει τη στήριξή του στις νησιωτικές
κοινότητες της Ευρώ̟ης, ̟ροωθώντας µια νέα ∆ιακήρυξη υ̟έρ της συνέχισης της διαδικασίας του
Συµφώνου των Νησιών, ώστε να ε̟ιτύχει τους στόχους αειφορίας της ΕΕ για το 2020.



Αιτεί α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή:
-

Να συνεχίσουν να στηρίζουν ενεργά τη διαδικασία του Συµφώνου των Νησιών µετά την
ολοκλήρωση του ̟ρογράµµατος ISLE-PACT, στα τέλη Ιουλίου του 2012.

-

Να ̟αράσχουν τα αναγκαία µέτρα έτσι ώστε η διαδικασία του Συµφώνου να µ̟ορέσει να εξελιχθεί
και µετά τον Ιούλιο του 2012.

-

Προτείνει τη χρήση του ISLENET ως ιδανικής ̟λατφόρµας ̟ου θα βοηθήσει στην ̟εραιτέρω
ανά̟τυξη του Συµφώνου των Νησιών, µετά τον Ιούλιο του 2012.
Εγκρίθηκε οµόφωνα

∴
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

RETI (∆ίκτυο Αριστείας Νησιωτικών Περιοχών)
Η Ε̟ιτρο̟ή των Νησιών συγχαίρει την ̟ρωτοβουλία “∆ίκτυο Αριστείας Νησιωτικών Περιοχών” (RETI), την
ο̟οία ̟αρουσίασαν ορισµένα Νησιωτικά Πανε̟ιστήµια µε ̟ροτρο̟ή του Πανε̟ιστηµίου της Κορσικής. Η
Ε̟ιτρο̟ή των Νησιών θα ανα̟τύξει ε̟αφές µε αυτό το δίκτυο, θα µελετήσει µε ̟οιον τρό̟ο θα στηρίξει α̟ό
̟ολιτική σκο̟ιά τις ̟ρωτοβουλίες του και θα αναλύσει τα ̟ιθανά ̟εδία συνεργασίας µεταξύ των
Νησιωτικών Περιφερειακών Αρχών της Ευρώ̟ης και των Νησιωτικών Πανε̟ιστηµίων.

Επόµενη συνεδρίαση
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
Εν όψει της ανάληψης, εκ µέρους της Κύ̟ρου, της Προεδρίας της ΕΕ κατά τη διάρκεια του δευτέρου
εξαµήνου του 2012, η Ε̟ιτρο̟ή των Νησιών θα ̟ροτείνει στις κυ̟ριακές αρχές τη δυνατότητα διοργάνωσης
της ετήσιας διάσκεψης 2012 στην Κύ̟ρο, ως µέρος µιας συνάντησης µε θέµα τα νησιά στα ̟λαίσια της
̟ροεδρίας της. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου αυτή η εκδήλωση διοργανωθεί κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2012, η
Ε̟ιτρο̟ή των Νησιών θα µελετήσει τη δυνατότητα διοργάνωσης µιας συνάντησης µε θέµα τα νησιά στις
Βρυξέλλες, στα τέλη του 2011 ή στις αρχές του 2012, για να έχει το χρόνο να συζητήσει τις ̟ροτάσεις της
Ε̟ιτρο̟ής της ΕΕ σχετικά µε τη µελλοντική Πολιτική Συνοχής.

Πολιτικό Γραφείο της Επιτροπής των Νησιών
Εκλογή Προέδρου της Ε̟ιτρο̟ής των Νησιών.
Ο Εκτελεστικός Γραµµατέας υ̟ενθύµισε το µήνυµα του Προέδρου Cesar, στο ο̟οίο δήλωνε ότι είναι
διατεθειµένος να συνεχίσει τη θητεία του ως Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής των Νησιών, εάν δεν ̟αρουσιαστεί
άλλη υ̟οψηφιότητα, και στο ο̟οίο βεβαίωνε ότι δεν είχε υ̟οβληθεί καµία.
Συνε̟ώς, ο Κυβερνήτης της Σάαρεµαα, Toomas Kasemaa, ̟ρότεινε την ε̟ανεκλογή του κ. Cesar ως
Προέδρου της Ε̟ιτρο̟ής των Νησιών της CRPM. Αυτή η ̟ρόταση εγκρίθηκε οµόφωνα.
Εγκρίθηκε η λίστα των ακόλουθων µελών του Πολιτικού Γραφείου της Ε̟ιτρο̟ής των Νησιών. Αυτή η λίστα
θα συµ̟ληρωθεί στη διάρκεια της συνεδρίασης της Ε̟ιτρο̟ής των Νησιών, ̟ου θα λάβει χώρα ̟αράλληλα
µε τη Γενική Συνέλευση της CRPM το 2011.

Λίστα του Πολιτικού Γραφείου
(Εκλέχθηκε στη Σάαρεµαα, Μάιος 2011)

•

Πρόεδρος

ΑΖΟΡΕΣ
Carlos CESAR, Πρόεδρος της Αυτόνοµης Κυβέρνησης των Αζορών (Πορτογαλία)

•

Αντιπρόεδροι

ΙΤΑΛΙΑ
Raffaele LOMBARDO, Πρόεδρος της Περιφέρειας Σικελίας (Ιταλία)
(Αναπληρωτής Πρόεδρος στο Πολιτικό Γραφείο της CRPM)
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ΕΛΛΑ∆Α – διορισµός σε εκκρεµότητα
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ – διορισµός σε εκκρεµότητα
ΙΣΠΑΝΙΑ
Francesc ANTICH I OLIVER, Πρόεδρος της Κυβέρνησης των Βαλεαρίδων Νήσων (Ισ̟ανία)
∆ΑΝΙΑ
Willi GROSBØLL, Κυβερνήτης, Bornholms Regionskommune (∆ανία)
ΕΣΘΟΝΙΑ
Hannes MAASEL, Κυβερνήτης Κοµητείας (Εσθονία)
ΓΑΛΛΙΑ
Serge LETCHIMY, Président du Conseil Régional de la Martinique (FR)
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Åke SVENSSON, Κυβερνήτης Κοµητείας, Περιφέρεια Γκότλαντ (Σουηδία)
MALTA
Giovanna DEBONO, Υ̟ουργός Ε̟ικρατείας, Γκόζο (Μάλτα)
UK
Alex MAC DONALD, Κυβερνήτης, ∆υτικοί Νήσοι της Σκωτίας (Ηνωµένο Βασίλειο)
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