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Κάλιαρι (Σαρδηνία, Ιταλία)

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
I.

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ “ΕΥΡΩΠΗ 2020”
2020 ΚΑΙ

σελ. 2
σελ. 4

ΝΗΣΙΩΤΙΚΑ Ε∆ΑΦΗ

II. ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ:
II.1 – ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

σελ. 5

(Ψήφισµα που υποβλήθηκε από τα Western Isles)
II.2 – ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤ’ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 174
(Ψήφισµα που υποβλήθηκε από τα Σκωτικά νησιά : Orkney, Shetland, Western Isles)

III. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ :
 ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)
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σελ. 7

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Οι νησιωτικές Περιφέρειες, των ο̟οίων τα ονόµατα ακολουθούν, συγκεντρώθηκαν στις 20 και 21 Ιουνίου 2013
στο Κάλιαρι (Σαρδηνία) στο ̟λαίσιο των εργασιών της 33ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
της Ε̟ιτρο̟ής Νησιών της CPMR :
Baléares (ES), Bornholm (DK), Feroes (Παρατηρητής – Dk) ; Gotland (SE), Gozo (Malta), Ιόνια Νησιά
(GR), Κρήτη (Παρατηρητής - GR), Madeira (PT), Νότιο Αιγαίο (GR), Orkney (UK), Saaremaa/Hiiumaa
(EE), Sardegna (IT), Shetland (UK), Sicilia (IT), Western Isles (UK)
Ευχαριστούν θερµά την Περιφέρεια Σαρδηνίας για τη φιλοξενία.
Εγκρίνουν την ακόλουθη ∆ιακήρυξη :
Καθώς οι δια̟ραγµατεύσεις για τη µελλοντική ̟ολιτική συνοχής είναι εν εξελίξει, τα σηµαντικά σηµεία
των Κανονισµών σχετικά µε το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) α̟οτελούν ακόµη αντικείµενο έντονων
συνοµιλιών ανάµεσα στο Συµβούλιο, το Κοινοβούλιο και την Ε̟ιτρο̟ή, και η δηµοσίευση διαφόρων
Κανονισµών αναφορικά µε το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων είναι εν αναµονή, τα νησιά δεν
δύνανται, ̟ρος το ̟αρόν, ̟αρά να αρκεστούν σε µία µερική δια̟ίστωση της κατάστασης.
1.

2.

Αυτό οφείλεται στο ότι, ̟αρά την αισθητή ̟ρόοδο, τον συνυ̟ολογισµό των γεγονότων, και κυρίως την
εδαφική ̟οικιλοµορφία της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, υστερεί α̟ό ό,τι θα µ̟ορούσαµε να αναµένουµε σε
συνέχεια της υιοθέτησης του άρθρου 174 α̟ό τη Συνθήκη της Λισσαβώνας. Πράγµατι :
-

Ο ̟ροϋ̟ολογισµός της Ευρω̟αϊκής Ένωσης µειώθηκε δραστικά α̟ό το Συµβούλιο, και ιδιαιτέρως
για την ̟ολιτική συνοχής ̟ου έ̟εσε α̟ό τα 339 στα 325 δισεκατοµµύρια ευρώ για την ̟ερίοδο
2014-2020, µε µία µείωση της τάξεως του 14% για τις ̟εριφέρειες µετάβασης και του 11% για τις
̟ερισσότερο ανα̟τυγµένες ̟εριφέρειες.

-

Παρά τις ̟αρατηρήσεις του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και τα συµ̟εράσµατα του Ευρω̟αϊκού
Συµβουλίου του Φεβρουαρίου 2013, ̟ου είχαν ζητήσει να ληφθεί υ̟όψη η κατάσταση των νησιών,
δεν ̟ροβλέφθηκε καµία ιδιαίτερη ε̟ιχορήγηση για τα εν λόγω εδάφη στο σχέδιο του ευρω̟αϊκού
̟ροϋ̟ολογισµού.

-

Η ̟ρόσθετη ε̟ιχορήγηση ̟ρος τις εξόχως α̟όκεντρες Περιφέρειες µειώθηκε α̟ό τα 35€ στα
30€/έτος/κάτοικο σε σχέση µε την τρέχουσα ̟ρογραµµατική ̟ερίοδο.

-

Παρά τα βήµατα ̟ου έχουν γίνει στα ̟λαίσια του Συµβουλίου και του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά µε το θέµα, η Ε̟ιτρο̟ή ε̟έµεινε στη βούλησή της να εφαρµόσει στα νησιά το ανώτατο όριο
των 150 χιλιοµέτρων ορίζοντας τα θαλάσσια σύνορα ε̟ιλέξιµα για δράσεις « ∆ιασυνοριακής
συνεργασίας » στερώντας κατ’ αυτόν τον τρό̟ο ̟ολλά νησιωτικά εδάφη, αν και εξορισµού
µεθοριακά, του ̟ρονοµίου των ¾ ̟ερί̟ου των δηµοσιονοµικών µέσων της Εδαφικής συνεργασίας.

-

Ε̟ι̟λέον, στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων, ̟αρά τα ε̟αναλαµβανόµενα διαβήµατα της CPMR
στην Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή και τη στήριξη της Ε̟ιτρο̟ής Περιφερειακής Ανά̟τυξης (REGI) του
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου (Έκθεση Vlasak), το σχέδιο των Κανονισµών ̟ου αφορούν τις
κατευθυντήριες γραµµές για τις ̟εριφερειακές ενισχύσεις δεν ενέταξε καµία νέα διάταξη ̟ρος όφελος
των νησιών. Ουσιαστικά θα έχει ως συνέ̟εια τη δηµιουργία ̟αράλογων καταστάσεων, ό̟ως
α̟εικονίζεται στην ̟ερί̟τωση των νησιών Shetland, ό̟ου ένα αρχι̟έλαγος α̟οµονωµένο και
αραιοκατοικηµένο κατηγοριο̟οιήθηκε ως « ̟εριφέρεια µη βοηθούµενη », ισότιµα µε τα µεγάλα
οικονοµικά κέντρα της ΕΕ. Ε̟ίσης, ̟αρατηρούµε ότι ο νέος Κανονισµός για τις Περιφερειακές
Ενισχύσεις µείωσε κατά 5 µονάδες τα ανώτατα όρια των ̟οσοστών ̟αρέµβασης στις εξόχως
α̟όκεντρες Περιφέρειες, ̟αρά τις διατάξεις του Άρθρου 349 της Συνθήκης.

-

Ε̟ίσης, οι ̟ροτάσεις της Ε̟ιτρο̟ής αναφορικά µε τον µελλοντικό Κανονισµό για τις ενισχύσεις
« de minimis » (̟ου συνιστούν ένα ιδιαίτερα κατάλληλο µέσο για τις ανάγκες των νησιωτικών
οικονοµιών, ̟ου κυριαρχούνται α̟ό τις Μικρές και Μεσαίες Ε̟ιχειρήσεις (ΜΜΕ)), σκο̟εύουν να
̟αγώσουν το ανώτατο όριο των τελευταίων στο σταθερό ε̟ί̟εδο του 2006 (δηλαδή 200.000€ / 3
φορολογικά έτη), κάτι ̟ου, λαµβανοµένου υ̟όψη του ̟ληθωρισµού, θα µ̟ορούσε να σηµαίνει
ουσιαστική µείωση άνω του 30% έως το 2020.

Βέβαια, οι νησιωτικές Περιφέρειες µ̟ορούν να νιώσουν ικανο̟οίηση ότι, χάρη στη στήριξη του
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και ορισµένων κρατών µελών, διαφαίνεται ̟ρόοδος σε διάφορους τοµείς :
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-

Έτσι, στο ̟λαίσιο των Κανονισµών για το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο, χαιρετίζουν τη συµφωνία του
COREPER του ∆εκεµβρίου 2012 σχετικά µε τις συµφωνίες σύµ̟ραξης ̟ου αναφέρει ρητώς την
ανάγκη να λάβει υ̟όψη µία ολοκληρωµένη ̟ροσέγγιση για τα εδάφη ̟ου υφίστανται µόνιµους
γεωγραφικούς και δηµογραφικούς ̟εριορισµούς.

-

Ε̟ίσης, ευελ̟ιστούν ότι ο µελλοντικός Κανονισµός ΕΤΠΑ θα τους ̟αρέχει µία κά̟οια ευελιξία στη
χρησιµο̟οίηση των κεφαλαίων, ό̟ως την ε̟ιθυµεί το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο.

-

∆έχονται, ε̟ίσης, θετικά την αναγνώριση α̟ό το Συµβούλιο, των δυσκολιών ̟ου αντιµετω̟ίζουν τα
µικρά νησιωτικά κράτη, και το γεγονός ότι θα ε̟ωφεληθούν µίας ̟ρόσθετης ε̟ιχορήγησης.

-

Τέλος, οι νησιωτικές ̟εριφέρειες είναι ευχαριστηµένες α̟ό την ανοικτή ̟ροσέγγιση του Ε̟ιτρό̟ου
Ciolos (Γεωργία και αγροτική ανά̟τυξη) α̟έναντι στο θέµα των νησιών, και τις διάφορες διατάξεις
της µελλοντικής ΚΓΠ ̟ου θα µ̟ορούσαν να συµβάλουν ε̟ωφελώς στην ανά̟τυξη και στην
̟ροώθηση των ̟ροϊόντων της νησιωτικής γεωργίας.

3.

Ωστόσο, η γενική εντύ̟ωση ότι µ̟ορούµε να ̟αραιτηθούµε α̟ό τις δια̟ραγµατεύσεις εν εξελίξει, είναι
αυτή της όσο το δυνατόν µινιµαλιστικής εφαρµογής των διατάξεων του Άρθρου 174 της Συνθήκης, και
κυρίως όσων αφορούν τα νησιά, καθώς και µίας λυ̟ηρής α̟ουσίας στόχων ως ̟ρος τα µέσα εφαρµογής
για να τεθεί το ζήτηµα των εδαφικών ανισοτήτων στους κόλ̟ους της Ένωσης.

4.

Οι νησιωτικές Περιφέρειες καλούν τα ευρω̟αϊκά όργανα να αντισταθούν στον ̟ειρασµό µίας Ευρώ̟ης
a minima, ̟ου αγνοεί την γεωγραφική ̟οικιλοµορφία και αδιαφορεί α̟έναντι σε κάθε ενέργεια ̟ου
ε̟ιτρέ̟ει την α̟οτελεσµατική εφαρµογή της εδαφικής ̟τυχής της ̟ολιτικής συνοχής.
Κατά συνέ̟εια ζητούν :

5.

-

Οι διατάξεις της συµφωνίας του COREPER του ∆εκεµβρίου 2012 για τις συµφωνίες σύµ̟ραξης να
µην αγνοούνται ούτε α̟ό Ε̟ιτρο̟ή ούτε α̟ό τα κράτη, και τα νησιά να συµµετέχουν ̟λήρως στη
διαµόρφωση µίας ολοκληρωµένης ̟ροσέγγισης στη µελλοντική ̟ολιτική ̟ρογραµµατισµού.

-

Ο µελλοντικός Κανονισµός για το ΕΤΠΑ να ε̟ιτρέ̟ει στο σύνολο των νησιωτικών Περιφερειών, να
είναι ε̟ι̟έδου NUTS 2 ή NUTS 3, ώστε να ε̟ωφελούνται α̟ό µία ορισµένη ευελιξία στη
χρησιµο̟οίηση των κεφαλαίων, εξισορρο̟ώντας τις ανάγκες της θεµατικής συγκέντρωσης µε την
ανάγκη στήριξης άλλων ̟ρογραµµάτων ̟ου αντα̟οκρίνονται στις νησιωτικές α̟αιτήσεις.

-

Η Ε̟ιτρο̟ή Προϋ̟ολογισµών (BUDG) του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή
εγκρίνουν την ̟ρόταση του ̟ιλοτικού σχεδίου « Στρατηγική Ευρώ̟η 2020 και νησιωτικά εδάφη »
[̟ρβ. Παράρτηµα σελ.4], ώστε να υλο̟οιήσει τα Συµ̟εράσµατα του Συµβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου
2013 ̟ου σχετίζονται µε τα νησιά.

-

Η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή λαµβάνει υ̟όψη τις ̟αρατηρήσεις της Έκθεσης Vlasak για την ιδιαιτερότητα
των νησιών στην κατάρτιση του µελλοντικού Κανονισµού για τις ενισχύσεις « de minimis ».
Α̟ό αυτήν την ά̟οψη, οι νησιωτικές Περιφέρειες εκτιµούν ότι, λαµβανοµένου υ̟όψη του
ε̟ι̟ρόσθετου κόστους ̟ου οφείλεται στον νησιωτικό χαρακτήρα, της α̟ουσίας οικονοµιών κλίµακας
και του µικρού µεγέθους της το̟ικής αγοράς τους, είναι α̟ίθανο αυτές οι διατάξεις της αγοράς να
µ̟ορέσουν να είναι α̟οτέλεσµα της εφαρµογής ειδικών µέτρων α̟έναντί τους, ό̟ως η εφαρµογή
ενός διαφορο̟οιηµένου ανωτάτου ορίου, υψηλότερου, 500.000€/3 έτη, ή µε την εξαίρεση των
κοινοτικών ενισχύσεων α̟ό τον υ̟ολογισµό του ε̟ιτρε̟όµενου ανωτάτου ορίου.

-

Τέλος, µακρο̟ρόθεσµα, τα νησιά ε̟ιθυµούν η ̟ρόταση της Ε̟ιτρο̟ής Περιφερειακής Ανά̟τυξης
(REGI), ̟ου α̟οσκο̟εί να λάβει υ̟όψη τα γεωγραφικά και δηµογραφικά µειονεκτήµατα για την
χορήγηση των κεφαλαίων του ΚΣΠ µεταξύ των διαφόρων κρατών µελών, να α̟οτελέσει σύντοµα το
αντικείµενο βαθιάς µελέτης, µε σκο̟ό την κατάρτιση αντικειµενικών κριτηρίων, αντί να είναι
αντικείµενο συνοµιλιών της τελευταίας στιγµής, ό̟ου θα ε̟έρχονται οι δια̟ραγµατεύσεις της
ε̟όµενης ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου.

Κλείνοντας, οι ευρω̟αϊκές νησιωτικές Περιφέρειες ζητούν α̟ό την Κυβέρνηση της Ελληνικής
∆ηµοκρατίας, ̟ου θα ασκήσει την Προεδρία της Ένωσης κατά το Α’ Εξάµηνο του 2014 :
-

Να στηρίξει τους ̟ροαναφερθέντες στόχους.

-

Να ̟ροωθήσει ̟ρωτοβουλίες υ̟έρ των Νησιών σε όλες τις κοινοτικές ̟ολιτικές µε ισχυρό εδαφικό
αντίκτυ̟ο.

-

Να εργασθεί, µε γενικό τρό̟ο υ̟έρ της ̟ραγµατικής εφαρµογής των διατάξεων του Άρθρου 174 της
Συνθήκης.
Υιοθετείται οµόφωνα
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ – Κάλιαρι (IT), 20/21 Ιουνίου 2013 – σελ. 3

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Σχέδιο Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014

Τίτλος: Πιλοτικό πρόγραμμα : Στρατηγική “Ευρώπη 2020”
και νησιωτικά εδάφη
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
(ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ)
ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ (Όνομα, Πολιτική Ομάδα, Επιτροπή): Πληροφορίες: francois.alfonsi@europarl.europa.eu
Όνομα: François ALFONSI, Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, Επιτροπή REGI
Jean Jacob BICEP, Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, Επιτροπή REGI
Νίκος ΧΡΥΣΟΓΕΛΟΣ, Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, Επιτροπή REGI
Τμήμα III: Επιτροπή
Επιτροπή Σχέδιο Προϋπολογισμού 2014

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ποσά

Δεσμεύσεις

Δεσμεύσεις

Πληρωμές

Πληρωμές

Γραμμή και Κονδύλιο του Προϋπολογισμού N°: 13 03 XX ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Πιστώσεις

500 000

500 000

Αποθεματικό

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: (διαγραφή μη χρησιμοποιούμενης επιλογής)
α) Δημιουργία της ακόλουθης νέας γραμμής (ΠΠ): 13 03 XX Στρατηγική Ευρώπη 2020 και νησιωτικά εδάφη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: (διαγραφή μη χρησιμοποιούμενης επιλογής)
α) Προσθήκη των ακολούθων:

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 2013, ορίζεται στην παράγραφο 44 αναφορικά
με τις περιοχές με έντονο δομικό μειονέκτημα ότι «Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η ειδική κατάσταση
των νησιωτικών περιοχών».
Το προτεινόμενο πιλοτικό πρόγραμμα συνίσταται στην εις βάθος ανάλυση των περιορισμών της εδαφικής
ανάπτυξης στις νησιωτικές περιοχές αναφορικά με το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) :
- Περιορισμένη και δαπανηρή προσβασιμότητα
- Πρόσθετο κόστος για την παροχή υποδομών και υπηρεσιών
- Έλλειψη οικονομιών κλίμακας
- Περιορισμός του μεγέθους της αγοράς για τις τοπικές βιομηχανίες
- Γενική ευπάθεια από οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτισμική άποψη
Αυτή η εις βάθος μελέτη μέσω των λειτουργικών συμβουλών έχει ως σκοπό να προωθήσει την εφαρμογή
της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στα νησιωτικά εδάφη.
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ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
II.1

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

(Υποβλήθηκε από τα Western Isles)
Οι αρχές των νησιωτικών ̟εριφερειών συνήλθαν στη Σαρδηνία την 20η και την 21η Ιουνίου 2013. Ε̟ί τη
ευκαιρία, αυτές :
Εκτιµούν ότι έχουν ταυτόχρονα ηθικό καθήκον καθώς και ζωτικό συµφέρον να συµβάλουν ενεργά στις
̟ροσ̟άθειες ̟ου σκο̟εύουν στη µείωση των αερίων θερµοκη̟ίου, σύµφωνα µε τις ̟ροτάσεις της Ευρω̟αϊκής
Ένωσης.
Εκτιµούν ότι έχουν την ικανότητα να ε̟ηρεάσουν µε καθοριστικό τρό̟ο τις ̟ροσ̟άθειες της ΕΕ σχετικά µε την
κατα̟ολέµηση των αιτιών της κλιµατικής αλλαγής, όχι µόνο ευνοώντας την καλύτερη χρήση των ενεργειακών
̟όρων στην ε̟ικράτειά τους, αλλά και ανα̟τύσσοντας το – ενίοτε σηµαντικό - δυναµικό των ανανεώσιµων
̟ηγών ενέργειας. Αυτό το δυναµικό ̟ρέ̟ει να θεωρείται ως ένα α̟ό τα κύρια ̟λεονεκτήµατά τους,
ταυτόχρονα στον οικονοµικό και ̟εριβαλλοντικό σχεδιασµό, καθώς και ως ένα µέτρο ̟ου ε̟ιτρέ̟ει την
εφαρµογή του στόχου της εδαφικής συνοχής ό̟ως ορίζεται α̟ό το άρθρο 174 της Συνθήκης.
Αναγνωρίζουν τις ε̟ιδόσεις των 64 υ̟ογραφόντων του Συµφώνου των Νησιών ̟ου ανέ̟τυξαν ̟άνω α̟ό 55
Σχέδια Νησιωτικής ∆ράσης για την Ανανεώσιµη Ενέργεια (ISEAP) και 56 ̟ροτάσεις ̟ρογραµµάτων ̟ου
δύνανται να χρηµατοδοτηθούν.
Τονίζουν ότι εάν τα 56 ̟ροσδιορισθέντα ̟ρογράµµατα, ικανά για χρηµατοδότηση, έχουν τεθεί σε εφαρµογή
έως το 2020, θα ε̟ιτρέψουν τη µείωση των εκ̟οµ̟ών CΟ2 κατά 18 εκατοµµύρια τόνους, δηλαδή το ισοδύναµο
µίας µείωσης κατά 24% σε σχέση µε τα ε̟ί̟εδα εκ̟οµ̟ών του 1990 και ̟έρα α̟ό το 20% του στόχου ̟ου έχει
θέσει η ΕΕ για το 2020.
Παρατηρούν ότι οι υ̟ογράφοντες το Σύµφωνο των Νησιών θα συνεχίσουν να ε̟ωφελούνται της στήριξης των
αναγνωρισµένων νησιωτικών δικτύων ό̟ως το ISLENET και το SMILEGOV, και ότι τα δίκτυα αυτά θα
συνεχίσουν να ανα̟τύσσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες µεταξύ των νησιών, κάτι ̟ου θα ε̟ιτρέψει να
αυξηθεί ο αριθµός των υ̟ογραφόντων το Σύµφωνο των Νησιών σε άνω των 100. Αυτές οι ̟ιο διευρυµένες
υ̟ηρεσίες δεν είναι διαθέσιµες στο ̟λαίσιο του Γραφείου του Συµφώνου των ∆ηµάρχων (CoMO).
Χαιρετίζουν τη ∆ιακήρυξη του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου του Ιανουαρίου 2012, ̟ου ζητεί α̟ό την
Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή να θεωρήσει το Σύµφωνο των Νησιών ως µία ευρω̟αϊκή ̟ρωτοβουλία ̟αράλληλη µε το
Σύµφωνο των ∆ηµάρχων (CoMO).
Κατανοούν αφετέρου την ά̟οψη της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής ότι όλες οι ̟ρωτοβουλίες των το̟ικών και
̟εριφερειακών αρχών ̟ρέ̟ει να υλο̟οιούνται στο ̟λαίσιο του CoMO.
Οι ευρω̟αϊκές νησιωτικές ̟εριοχές ε̟ιθυµούν να υ̟ογραµµίσουν ότι µοιράζονται και στηρίζουν τους στόχους
του Συµφώνου των ∆ηµάρχων και ότι ε̟ιθυµούν να συµβάλουν ενεργά σε αυτό. Ωστόσο, υ̟ενθυµίζουν ότι η
εντολή και η δοµή του CoMO δεν ε̟ιτρέ̟ει να ̟αρέχεται η δέουσα ̟ροσοχή, τα µέσα και οι υ̟ηρεσίες ̟ου τα
νησιά έχουν ανάγκη.
Συνε̟ώς, ζητούν α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή να λάβει υ̟όψη και να στηρίξει το ISLEPACT και τις
̟ρωτοβουλίες του ̟ου αντα̟οκρίνονται στις ανάγκες των νησιών να ε̟ωφεληθούν των συµ̟ληρωµατικών
µέσων του CoMO και όχι να το υ̟οκαταστήσουν.
Συγχαίρουν το σύνολο των 64 υ̟ογραφόντων το Σύµφωνο για τις ε̟ιδόσεις τους στην ανά̟τυξη Νησιωτικών
Σχεδίων ∆ράσης για την Ανανεώσιµη Ενέργεια (ISEAP) και οικολογικών ̟ρογραµµάτων ̟ου θα µείωναν
σηµαντικά τις εκ̟οµ̟ές CO2 ̟έραν των στόχων «20-20-20» της ΕΕ.
Ενθαρρύνουν όλους τους άλλους ευρω̟αϊκούς νησιωτικούς δήµους και ̟εριφέρειες να συνεργαστούν µε τα
αναγνωρισµένα νησιωτικά δίκτυα ό̟ως το ISLENET και το SMILEGOV και να υ̟ογράψουν το Σύµφωνο των
Νησιών, εάν δεν το έχουν ήδη ̟ράξει.

Υιοθετείται οµόφωνα
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II.2

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΚΑΤ’ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ

174

(Υποβλήθηκε από τα Σκωτικά νησιά : Orkney, Shetland, Western Isles)
Η Ε̟ιτρο̟ή Νησιών ανακοινώνει την ̟λήρη στήριξή της στην ̟ρόσφατη ̟ρωτοβουλία των Σκωτικών νησιών
να ε̟ιτύχουν την ε̟ίσηµη αναγνώριση του καθεστώτος τους σε συνταγµατικό ̟λαίσιο, σύµφωνα µε τις αρχές
του άρθρου 174 και της ε̟ικουρικότητας.
Υιοθετείται οµόφωνα
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∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Επόµενες συνεδριάσεις
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Η Ε̟ιτρο̟ή Νησιών θα διοργανώσει το ε̟όµενο σεµινάριό της για τις µεταφορές στις Βαλεαρίδες Νήσους στις
30 και 31 Οκτωβρίου 2013, κατό̟ιν ̟ρόσκλησης της Περιφέρειας, ό̟ου το κύριο θέµα θα αφορά τις
αεροµεταφορές.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΗΣΙΩΝ
Η 34η Γενική Συνέλευση της Ε̟ιτρο̟ής Νησιών θα διεξαχθεί την άνοιξη του 2014 στη Ρόδο, κατό̟ιν
̟ρόσκλησης του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, κ. Ιωάννη Μαχαιρίδη.

Πολιτικό Γραφείο της Επιτροπής Νησιών
Εκλογή του Προέδρου της Ε̟ιτρο̟ής Νησιών και του Πολιτικού Γραφείου
Ο Περιφερειάρχης Σαρδηνίας, κ. Ugo CAPPELLACCI ε̟ανεξελέγη στην Προεδρία της Ε̟ιτρο̟ής Νησιών της
CPMR για ένα έτος.
Ο ακόλουθος κατάλογος των µελών του Πολιτικού Γραφείου της Ε̟ιτρο̟ής Νησιών εγκρίθηκε.
Ο κατάλογος αυτός θα συµ̟ληρωθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ε̟ιτρο̟ής Νησιών ̟ου θα
διεξαχθεί ̟αράλληλα µε την Γενική Συνέλευση της CPMR στο Σαιν-Μαλό (25 Σε̟τεµβρίου 2013).

Κατάλογος του Πολιτικού Γραφείου
(Εξελέγη στο Κάλιαρι, Ιούνιος 2013)

•

Πρόεδρος

Ugo CAPPELLACCI, Presidente della Regione Sardegna (IT)

•

Αντιπρόεδροι

∆ΑΝΙΑ
Winni GROSBØLL, Mayor, Bornholms Regionskommune (DK)
ΕΣΘΟΝΙΑ
Kaido KAASIK, Mayor, County Governor, County Government of Saaremaa (EE)
ΓΑΛΛΙΑ – Να ̟ροταθεί
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ – Να ̟ροταθεί
ΕΛΛΑ∆Α
Ιωάννης Μαχαιρίδης, Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου (GR)
Ανα̟ληρωτής : Σ. Σ̟ύρου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων
ΜΑΛΤΑ
Anton REFALO, Minister of State, Ministry for Gozo (MT)
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ – Να ̟ροταθεί
ΙΣΠΑΝΙΑ
José Ramón BAUZÁ DÍAZ, Presidente Govern de les Illes Balears (ES)
ΣΟΥΗ∆ΙΑ
Åke SVENSSON, County Mayor, Gotlands Kommun (SE)
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Steven HEDDLE, Convener, Orkney Islands Council (UK)
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