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25 Ιουνίου 2015, Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο (Βρυξέλλες, BE)
Οι περιφερειακές αρχές που συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) στις 25 Ιουνίου 2015, στο
πλαίσιο της 35ης Ετήσιας Συνόδου της Επιτροπής των Νησιών της CPMR :
Açores (PT), Baleares (ES), Bornholm (DK), Canarias (ES), Κύπρος (District Offices), Gotland
(SE), Guadeloupe (FR), La Réunion (FR), Madeira (PT), Martinique (FR), Polynésie Française
(FR), Saaremaa/Hiiumaa (EE), Orkney (UK), Shetland (UK), Sardegna (IT), Sicilia (IT),
Western Isles (UK)

Υιοθετούν την ακόλουθη Διακήρυξη :
Βιώσιμη Ενέργεια
1. Δεδομένου ότι οι νησιωτικές περιφέρειες διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, ο
μόνιμος χαρακτήρας των οποίων τις διαφοροποιεί ξεκάθαρα απο τις ηπειρωτικές περιφέρειες,
το Άρθρο 174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει πως οι
νησιωτικές περιφέρειες, στο σύνολό τους, έχουν να αντιμετωπίσουν διαρθρωτικές δυσκολίες
που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
2. Δεσμεύσεις που υιοθετήθηκαν στο πλαίσιο των κλιματικών στόχων της ΕΕ :
- Τα νησιά ανέπτυξαν σημαντικές προσπάθειες για τη συνεισφορά στους στόχους της ΕΕ
σχετικά με το κλίμα, ειδικότερα μέσα από την υπογραφή της πρωτοβουλίας του «Συμφώνου
των Νησιών». Μέχρι σήμερα, ωστόσο, δεν υφίσταται χρηματοδοτούμενη Γραμματεία για το
«Σύμφωνο των Νησιών», με αποτέλεσμα τα νησιά να μην τυγχάνουν επαρκούς
εκπροσώπησης στους κόλπους της Γραμματείας του Συμφώνου των Δημάρχων.
3. Ενεργειακός νησιωτικός χαρακτήρας :
- Τα νησιά έχουν συχνά να αντιμετωπίσουν μια χαμηλή ενεργειακή διαφοροποίηση,
μονοπώλια παροχής, ενώ πλην ελαχίστων εξαιρέσεων αδυνατούν να στραφούν προς τη λύση
του φυσικού αερίου, λόγω της απουσίας κατάλληλων δικτύων. Κατά συνέπεια, οι περιοχές
αυτές διαθέτουν ένα σημαντικό δυναμικό ελάττωσης εκπομπών άνθρακα.
- Τα νησιά εξαρτώνται συχνά και σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενες μορφές ενέργειας από
ορυκτές πηγές, δεδομένων των δυσκολιών πρόσβασης στα ηπειρωτικά ενεργειακά δίκτυα.
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4. Κόστος ενέργειας :
- Τα νησιά αντιμετωπίζουν αυξημένα κόστη σε σχέση με τις ηπειρωτικές περιοχές όσον αφορά
τα καύσιμα, γεγονός που περιορίζει την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνικοοικονομική
τους ανάπτυξη.
- Οι νησιωτικοί πληθυσμοί υποφέρουν από ένα υψηλό δείκτη ενεργειακή φτώχειας.
5. Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, ενεργειακή αποτελεσματικότητα:
- Οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας βρίσκονται συχνά σε αφθονία στα ευρωπαϊκά νησιά, και η
ανάπτυξή τους μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στον περιορισμό των διαρθρωτικών
μειονεκτημάτων μόνιμης φύσης που έχουν να αντιμετωπίσουν τα νησιά, εξασφαλίζοντας
σημαντικά κοινωνικοικονομικά οφέλη.
- Η Οδηγία 2009/28/CE της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης των
ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, με την τροποποίηση και την μετέπειτα κατάργηση των
οδηγιών 2001/77 και 2003/30/EC ορίζει πως οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας που
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές στις νησιωτικές (μεταξύ άλλων) περιφέρειες πρέπει να
υπόκεινται –στο μέτρο του δυνατού- σε ένα λογικό κόστος δικτύωσης, προκειμένου να
εξαλειφθούν οι ανισότητες σε σχέση με τους αντίστοιχους παραγωγούς σε πιο κεντρικές,
βιομηχανοποιημένες και πυκνοκατοικημένες περιφέρειες.
- Οι τεχνικοί περιορισμοί που υφίστανται στο επίπεδο των δικτύων των αυτόνομων
συστημάτων στα νησιά, ο κορεσμός των καλωδίων διασύνδεσης με την υπόλοιπη ήπειρο,
και/ή τα κόστη των μεταφορών που δημιουργούν διακρίσεις δυσχεραίνουν την πλήρη
εκμετάλλευση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, αποτελώντας εμπόδιο στην εξαγωγή
τους.
- Υπάρχει στις περιοχές αυτές ένα ισχυρό δυναμικό ενεργειακής αποτελεσματικότητας,
ωστόσο οι σχετικές επενδύσεις παρουσιάζονται λιγότερο ελκυστικές λόγω της απουσίας
οικονομιών κλίμακας.
6. Ανθρώπινο δυναμικό :
- Τα νησιά χαρακτηρίζονται συχνά από ανεπάρκεια τεχνικής εξειδίκευσης και οργανωτικών
δυνατοτήτων, γεγονός που δυσχεραίνει την ανάπτυξη προγραμμάτων σχετικά με την τοπική
ενεργειακή αποτελεσματικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
7. Καινοτομία :
- Τα νησιά διαθέτουν ένα ισχυρό δυναμικό ανάπτυξης και έχουν αποδείξει έμπρακτα την
αριστεία τους σε μια πλειάδα οικονομικών τομέων, όπως η οικοδόμηση, ο τουρισμός, οι
μεταφορές, η παραγωγή και η διαχείριση της ενέργειας, η διαχείριση του νερού και των
απορριμμάτων, η γεωργία, η αλιεία, κτλ. Πρόκειται για ένα βήμα εμπρός, στην κατεύθυνση
μιας αυξημένης βιωσιμότητας, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της δημιουργίας
θέσεων απασχόλησης σε καινοτόμους τομείς και της τόνωσης της ανάπτυξης.
Οι νησιωτικές περιφερειακές αρχές καλούν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να προβούν στις
ακόλουθες ενέργειες :
8. Αναγνώριση του δυναμικού των νησιωτικών περιφερειών στην συνεισφορά στους κλιματικούς
στόχους της ΕΕ, και πλήρης στήριξη του «Συμφώνου των Νησιών» ως μία εξειδικευμένη
πρωτοβουλία με δυνατότητα διάθεσης Γραμματείας που θα έχει μία πλήρως αποσαφηνισμένη
νησιωτική διάσταση.
9. Αναγνώριση, στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης, της σημασίας της διασύνδεσης μεταξύ
νησιωτικών και ηπειρωτικών περιφερειών, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια του
εφοδιασμού, αναγνώριση των νησιωτικών περιφερειών ως «ενεργειακά νησιά», εξασφάλιση
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ενός κόστους ενέργειας σε λογικές τιμές για το σύνολο των πολιτών και καταπολέμηση της
ενεργειακής φτώχειας.
10. Αποκατάσταση των δυσλειτουργιών της αγοράς που παρατηρούνται συχνά στα νησιά, λόγω
της απομόνωσης και του περιορισμένου μεγέθους τους, και υποβολή κατάλληλων και
αποτελεσματικών προτάσεων εξαίρεσης.
11. Επέκταση και διεύρυνση των υπαρχόντων προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης και ενίσχυσης
δυνατοτήτων και/ή των πλατφόρμων που μπορούν να βοηθήσουν τις τοπικές και
περιφερειακές αρχές να αναπτύξουν τις επενδύσεις όσον αφορά την βιώσιμη ενέργεια και/ή
διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειρίας.
12. Υιοθέτηση και στήριξη της, συμπληρωματικής στην πρωτοβουλία "Smart Cities and
Communities", πρωτοβουλίας "Smart Islands", και ενθάρρυνση της προώθησης καινοτόμων
λύσεων που θα πριμοδοτούν την αριστεία και την ανάπτυξη στα νησιά.
Πολιτική συνοχής
13. Η κατάρτιση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 βρίσκεται σε καλό δρόμο.
Την ώρα που τα επιχειρησιακά προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και
Επενδυτικών Ταμείων μοιάζουν να προσκομίζουν την πολυαναμενόμενη και τόσο απαραίτητη
για την οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών, ενίσχυση, η οικονομική,
κοινωνική και εδαφική συνοχή στην Ευρώπη αποτελεί αντικείμενο μεγάλης ανησυχίας.
Οι νησιωτικές περιφερειακές αρχές :
14. Εκφράζουν την ανησυχία τους για την τάφρο που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των διαφόρων
ευρωπαϊκών περιφερειών, μία τάση που μεγιστοποιείται από τον αντίκτυπο της
χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Οι τελευταίες δημοσιεύσεις της EUROSTAT γύρω από τα
δεδομένα των περιφερειακών ΑΕΠ για το 2012 και 2013 πιστοποιούν μία αυξανόμενη
ανισότητα όσον αφορά την ανάπτυξη μεταξύ των κεντρικών και των απομακρυσμένων
περιφερειών της Ευρώπης. Κάποιοι άλλοι δείκτες που πηγαίνουν ακόμα πιο μακριά
προκειμένου να υπολογίσουν την οικονομική παραγωγή και που λαμβάνουν υπόψη τις
ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χαρακτήρα, όπως ο Δείκτης Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας
(ο οποίος στηρίζεται σε μία σειρά από 73 επιμέρους δείκτες), πιστοποιούν επίσης την τάση αυτή.
Τα επιπρόσθετα κόστη για τα νησιά οφείλουν επίσης να ληφθούν υπόψη.
15. Υπογραμμίζουν πως αν οι τελευταίες στατιστικές μελέτες σχετικά με τα περιφερειακά ΑΕΠ
είχαν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της περιφερειακής καταλληλότητας αναφορικά με τα
Διαρθρωτικά Ταμεία (μέσος όρος 2011, 2012 και 2013 σε αντιδιαστολή με τις σχετικές αναφορές
για το 2007, 2008 και 2009) 31 περιφέρειες θα είχαν μεταπηδήσει από την κατηγορία «πιο
ανεπτυγμένη περιφέρεια» στις κατηγορίες «περιφέρεια σε μεταβατικό στάδιο» και «λιγότερο
ανεπτυγμένη περιφέρεια», και μόνο μία θα είχε προβιβαστεί στην ανώτερη κατηγορία. Μεταξύ
των παραπάνω βρίσκονται 5 νησιωτικές περιφερειακές αρχές (Νότιο Αιγαίο, Βόρειο Αιγαίο,
Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Σαρδηνία).
16. Ανησυχούν ιδιαίτερα για την παντελή έλλειψη ενδιαφέροντος της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τα ζητήματα της εδαφικής συνοχής και της πολιτικής συνοχής ως πολιτική της ΕΕ. Οι δύο
αυτές διαστάσεις απουσιάζουν κατά κυνικό τρόπο από το περιεχόμενο των δέκα
προτεραιοτήτων του Προέδρου Γιούνκερ και των ανακοινώσεών του από την αρχή της θητείας
του.
17. Επαναφέρουν προς συζήτηση το ζήτημα της αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην έκτη
Έκθεση της για την Συνοχή, το περιεχόμενο της οποίας αντιτίθεται σε οποιαδήποτε
συμπληρωματική χρηματοδότηση των νησιωτικών περιφερειών («μόνιμο ταμείο»), καθώς και
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σε οποιαδήποτε μορφή ειδικής μεταχείρισής τους για τον ισοσκελισμό των γεωγραφικών
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Η εν λόγω έκθεση μάλιστα πηγαίνει ακόμη παραπέρα,
τονίζοντας πως ορισμένες περιφέρειες «έχουν φτάσει σε ένα σχετικά υψηλό δείκτη ανάπτυξης
έχοντας πλέον καταστεί ‘περιφέρειες υψηλής απόδοσης’», και προσθέτει πως «για μία
οικονομία του 21ου αιώνα, τα εγγενή αυτά χαρακτηριστικά μπορούν να αποτελούν, τόσο
παράγοντα ανάπτυξης, όσο και εμπόδιο». Τέτοιες δηλώσεις έρχονται σε πλήρη αντίφαση με τη
Συνθήκη της ΕΕ και ειδικότερα με το άρθρο 174 της τελευταίας.
Κατά συνέπεια :
18. Καλούν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να αναγνωρίσουν σε βάθος τις προκλήσεις των νησιωτικών
περιφερειακών αρχών –όπως για παράδειγμα η προσβασιμότητα και το επιπρόσθετο εδαφικό
κόστος που απορρέει από αυτήν- στο πλαίσιο της αναπτυσσόμενης συζήτησης για την πολιτική
συνοχής μετά το 2020. Μεταξύ των ζητημάτων προς διαπραγμάτευση βρίσκονται ο ρόλος των
νησιωτικών περιφερειακών αρχών στο πλαίσιο της διαχείρισης και προώθησης των
προγραμμάτων πολιτικής συνοχής, η ταυτοποίηση και η ανάπτυξη των κατάλληλων
μεθοδολογιών για την σύγκριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα νησιά στα επίπεδα
NUTS 2 και NUTS 3, καθώς και η απαιτούμενη ένταξη της νησιωτικής διάστασης στην
μεθοδολογία χορήγησης των Διαρθρωτικών Ταμείων.
19. Δεσμεύονται να εργαστούν πάνω σε μία αποδεικτική επιχειρηματολογία στους κόλπους της
Επιτροπής των Νησιών της CPMR κατά την προσεχή τριετία, με στόχο να εξασφαλίσουν μια
πραγματική αναγνώριση της ειδικής κατάστασης των νησιών στα σχετικά άρθρα της Συνθήκης,
και αυτό υπό το πρίσμα της, προβλεπόμενης για τα τέλη του 2016, αναθεώρησης του Πολυετούς
Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ).
Επενδυτικό Σχέδιο («Σχέδιο Γιούνκερ»)
Οι νησιωτικές περιφερειακές αρχές :
20. Φοβούνται πως τα νησιά -τα οποία διαθέτουν περιορισμένες οικονομικές αγορές και αυξημένα
επενδυτικά ρίσκα- δεν θα κατορθώσουν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών, ούτε
μία προκαταβολική ιδιωτική χρηματοδότηση, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να
επωφεληθούν από το Σχέδιο Γιούνκερ.
21. Φοβούνται πως τα νησιά δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τα εργαλεία, τις δυνατότητες και την
εμπειρογνωμοσύνη που απαιτούνται για τον καταρτισμό των χρηματοδοτικών εργαλείων
αξιοποίησης τέτοιων πρωτοβουλιών και πόρων.
Κατά συνέπεια :
22. Εγκρίνουν το πολιτικό μήνυμα της CPMR όσον αφορά το Σχέδιο Γιούνκερ.
23. Ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υιοθέτηση μίας στοχευμένης προσέγγισης για τα
νησιά και τις άλλες περιφέρειες που κινδυνεύουν να βρεθούν αποκλεισμένες από τις κοινοτικές
αυτές πρωτοβουλίες, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες των ζωνών αυτών και να
εξασφαλιστεί ένα καθεστώς ισονομίας σχετικά.
Προσβασιμότητα
24. Δεδομένου ότι :
- Το άρθρο 170 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα
διευρωπαϊκά δίκτυα υπογραμμίζει ότι «στο πλαίσιο ενός συστήματος ανοιχτών και
ανταγωνιστικών αγορών, η δράση της Ένωσης στοχεύει στην πριμοδότηση της διασύνδεσης
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και της διαλειτουργικότητας των εθνικών δικτύων, καθώς και της προσβασιμότητας σε αυτά.
Λαμβάνει ειδικότερα υπόψη την αναγκαιότητα σύνδεσης των νησιωτικών, περίκλειστων και
απομακρυσμένων περιφερειών με τις αντίστοιχες κεντρικές της Ένωσης».
Οι νησιωτικές περιφερειακές αρχές :
25. Στηρίζουν την «Εκστρατεία Προσβασιμότητας» της CPMR, προκειμένου η προσβασιμότητα των
παράκτιων περιφερειών να αποτελέσει μία από τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ατζέντας
μεταφορών.
26. Χαιρετίζουν την διεξαγωγή σεμιναρίου με θέμα την προσαρμογή των Λεωφόρων της Θάλασσας
στις νησιωτικές ιδιαιτερότητες, στην Πάλμα της Μαγιόρκας, τον Σεπτέμβριο του 2015.
Μετανάστευση
Οι νησιωτικές περιφερειακές αρχές :
27. Εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στα νησιά της Μεσογείου, που τα τελευταία χρόνια έχουν
επωμιστεί την ευθύνη των έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών.
28. Θεωρούν πως το ζήτημα των μεταναστευτικών ρευμάτων προς την Ευρώπη αποτελεί ευρωπαϊκό
θέμα και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο.
29. Στηρίζουν την εκστρατεία ευαισθητοποίησης της γραμματείας της CPMR “We Are All
Mediterranean”.
30. Χαιρετίζουν την δημιουργία μίας Task Force « Μετανάστευσης » CPMR με στόχο τον
καταρτισμό προτάσεων σχετικά με την μετανάστευση.
31. Ζητούν επισταμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκολύνει την απευθείας πρόσβαση των
νησιωτικών περιφερειών στα Ταμεία ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (AMIF), έτσι ώστε να
διαθέτουν τα μέσα για μια ταχύτερη και σωστότερη διευθέτηση των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες.

Υιοθετείται ομόφωνα (1 αποχή)
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Εκλογή Προέδρου και Γραφείου της Επιτροπής των Νησιών
Ο Πρόεδρος των Ορκάδων, κ. Steven HEDDLE εκλέγεται ομόφωνα στη θέση του Προέδρου της Επιτροπής
των Νησιών της CPMR για ένα χρόνο.
Η ακόλουθη λίστα των μελών του Γραφείου της Επιτροπής των Νησιών υιοθετείται. Η λίστα αυτή θα
συμπληρωθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής των Νησιών που θα πραγματοποιηθεί
παράλληλα με την Γενική Συνέλευση της CPMR στη Φλωρεντία (4-6 Νοεμβρίου 2015).

Επόμενη Γενική Συνέλευση
Η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής θα αποφασιστούν στη Φλωρεντία. Οι Περιφέρειες που επιθυμούν να
φιλοξενήσουν την επόμενη Γενική Συνέλευση της Επιτροπής Νησιών παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με
τη Γραμματεία.

Λίστα Πολιτικού Γραφείου
(Εκλεγμένου στις Βρυξέλλες, τον Ιούνιο του 2015)


Πρόεδρος

Steven HEDDLE, Convener, Orkney Islands Council (UK)


Alternate representative of President of the Islands Commission

Γεώργιος Χατζιμάρκος, Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου (GR)



Αντιπρόεδροι

ΚΥΠΡΟΣ
Ερμής ΚΛΟΚΚΑΡΗΣ, Chief Town Planning Officer, Department of Town Planning and Housing (CY)
DENMARK
Winni GROSBØLL, Mayor, Bornholms Regionskommune (DK)
ESTONIA
Kaido KAASIK, Mayor, County Governor, County Government of Saaremaa (EE)
FRANCE – To be nominated
ΕΛΛΑΔΑ
Γεώργιος ΧΑΤΖΙΜΑΡΚΟΣ, Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου (GR)
ITALY – To be nominated
MALTA
Anton REFALO, Minister of State, Ministry for Gozo (MT)
PORTUGAL
Rodrigo OLIVEIRA, Subsecretário Regional da Presidência para as Relações Externas, Governo Regional dos
Açores (PT)
SPAIN – To be nominated
SWEDEN
Meit FOHLIN, Vice-Mayor, Gotlands Kommun (SE)
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