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32o Συνέδριο Επιτροπής Νησιών CRPM
5 Νοεµβρίου 2012 - Λευκωσία (Κύπρος)

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
Οι νησιωτικές ̟εριφερειακές αρχές µέλη της Ε̟ιτρο̟ής των Νησιών της CRPM, τα ονόµατα των ο̟οίων
ακολουθούν, συγκεντρώθηκαν στις 5 Νοεµβρίου 2012 στην Κύ̟ρο, στο ̟λαίσιο της Κυ̟ριακής Προεδρίας
της ΕΕ :
Μπόρνχολµ (∆ανία), Κύπρος, Κορσική (Γαλλία), Γκόζο (Mάλτα), Γκότλαντ (Σουηδία), Ιόνια Νησιά
(Ελλάδα), Kρήτη (Ελλάδα), Λα Ρεϊνιόν (Γαλλία), Μαδέιρα (Πορτογαλία), Νότιο Αιγαίο (Ελλάδα),
Σαρδηνία (Iταλία), Εξωτερικές Εβρίδες (Ηνωµένο Βασίλειο), Σαάρεµα (Eσθονία).


Ευχαριστούν καταρχήν το Νησί της Κύ̟ρου και τις αρµόδιες το̟ικές αρχές για την φιλοξενία των
εργασιών της ετήσιας συνόδου τους



Υιοθετούν την ακόλουθη ∆ιακήρυξη :

Στο ̟λαίσιο της µακράς συζητήσεως ̟ερί του µέλλοντος της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και των
ε̟ικείµενων δια̟ραγµατεύσεων για τον ευρω̟αϊκό ̟ροϋ̟ολογισµό του 2014-2020, εµείς, οι νησιωτικές
Περιφέρειες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, συµφωνήσαµε να ενώσουµε τις δυνάµεις µας και να
διαβιβάσουµε τα ̟αρακάτω κοινά µηνύµατα σχετικά µε την Πολιτική Συνοχής µετά το 2013. Θεωρούµε
ότι οι συγκεκριµένες ̟ροτάσεις ̟ροϋ̟ολογισµού α̟οτελούν ένα ελάχιστο α̟οδεκτό όριο και
διαφωνούµε κάθετα µε ο̟οιοδή̟οτε σχέδιο ̟εραιτέρω µείωσης, διότι, ό̟ως ε̟ισήµανε η
Ευρωβουλευτής Κα Danuta Hübner, ̟ρόκειται για την κυριότερη ε̟ενδυτική ̟ολιτική της ΕΕ, η
συνέχιση της ο̟οίας έχει ζωτική σηµασία σε αυτήν την ̟ερίοδο κρίσης.
1. Υ̟οδεχόµαστε την ̟ρόταση της Ε̟ιτρο̟ής ότι οι ̟όροι ̟ου θα διατεθούν για τη νέα ̟ρογραµµατική
̟ερίοδο θα ̟ρέ̟ει να συνάδουν µε τους στόχους της Στρατηγικής Ευρώ̟η 2020 για την ε̟ίτευξη έξυ̟νης,
βιώσιµης και χωρίς α̟οκλεισµούς ανά̟τυξης.
2. Υ̟ενθυµίζουµε, ωστόσο, ότι οι ̟εριοχές µας υ̟οφέρουν α̟ό σοβαρά και µόνιµα φυσικά ελαττώµατα, τα
ο̟οία αναγνωρίζονται α̟ό το Άρθρο 174 της Συνθήκης, και ότι ̟ολλά νησιά αντιµετω̟ίζουν
̟ολλα̟λούς ή ε̟ιβαρυµένους ̟εριορισµούς: αρχι̟ελαγική δοµή, ορεινό ανάγλυφο, ερηµο̟οίηση ή
αντιστρόφως ̟ολύ υψηλή ̟υκνότητα ̟ληθυσµού. Ε̟ι̟λέον, ̟ολλές α̟ό τις Περιφέρειές µας α̟οτελούν
τόσο εσωτερικά όσο εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.
3. Τα χαρακτηριστικά αυτά ε̟ιφέρουν ̟ολλές συνέ̟ειες. Η ̟ιο εµφανής είναι η µόνιµη α̟οµόνωσή µας και
η µεγάλη α̟όσταση ̟ου µας χωρίζει α̟ό τα κύρια κέντρα δραστηριότητας της ΕΕ, µε α̟όλυτη εξάρτηση
α̟ό θαλάσσιες ή εναέριες µεταφορές για τη διακίνηση αγαθών ή ανθρώ̟ων. Άλλη συνέ̟εια είναι η
̟εριορισµένη έκταση των εδαφών και των ̟ληθυσµών µας, καθώς και σε ̟ολλές ̟ερι̟τώσεις η έλλειψη
φυσικών ̟όρων. Οι ε̟ι̟τώσεις είναι γνωστές: στενή οικονοµική βάση, ̟εριορισµένο µέγεθος αγοράς,
υψηλή εξάρτηση α̟ό εισαγωγές, ανε̟αρκής ανταγωνιστικότητα ̟ολλών βιοµηχανιών µας, υψηλό
κόστος δηµόσιων υ̟ηρεσιών, ̟εριορισµένη ̟ρόσβαση σε ευκολίες - όλα αυτά µειώνουν την
ελκυστικότητά µας τόσο για τους ανθρώ̟ους όσο για τις ε̟ιχειρήσεις, και εµ̟οδίζουν τον ρυθµό
ανά̟τυξής µας.
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4. Πρέ̟ει να σηµειωθεί ότι οι δυσκολίες αυτές δεν αντικατο̟τρίζονται ε̟αρκώς α̟ό δείκτες ό̟ως το κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, ̟ου χρησιµο̟οιούνται κατά ̟ροτίµηση α̟ό την ΕΕ για τον υ̟ολογισµό εθνικών ή
̟εριφερειακών ανισοτήτων και την κατανοµή των µέσων της Πολιτικής Συνοχής της. Το ΑΕΠ είναι
δείκτης οικονοµικής ̟αραγωγικότητας, ̟ου µ̟ορεί εύκολα να στρεβλωθεί α̟ό ̟αράγοντες ό̟ως η
κλίµακα, και ο ο̟οίος δεν ε̟αρκεί για να µεταφέρει την ̟λήρη εικόνα της οικονοµικής και κοινωνικής
τρωτότητας «̟εριθωριακών» ̟εριοχών. Ε̟ι̟λέον, το ΑΕΠ δηλώνει κυρίως την ικανότητα ενός Κράτους
Μέλους να χρηµατοδοτήσει τους κοινοτικούς στόχους, ό̟ως το Ευρώ̟η 2020, α̟ό ιδίους ̟όρους, αλλά
αγνοεί ̟αντελώς ότι το κόστος ̟ραγµατο̟οίησης των στόχων αυτών µ̟ορεί να διαφέρει σηµαντικά α̟ό
χώρα σε χώρα και α̟ό ̟εριφέρεια σε ̟εριφέρεια, ανάλογα µε τις γεωγραφικές ή δηµογραφικές συνθήκες.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα ως ̟ρος την ̟αροχή υ̟ηρεσιών µεταφορών, ενέργειας ή ε̟ικοινωνιών, οι ο̟οίες
τείνουν να είναι υ̟ερβολικά ακριβές στα νησιά µας, ειδικά σε εκείνα ̟ου α̟οτελούν αρχι̟ελάγη ή ̟ου
έχουν ̟εριορισµένο ή διασκορ̟ισµένο ̟ληθυσµό. Το σηµείο αυτό ισχύει ακόµη ̟ερισσότερο για τα
Μικρά Νησιωτικά Κράτη των ο̟οίων ε̟ηρεάζεται ολόκληρη η ε̟ικράτεια, και ̟ου αναγκάζονται να
καλύψουν αυτές τις δα̟άνες εξ ολοκλήρου α̟ό ιδίους ̟όρους.
5. Θα ̟εριµέναµε λοι̟όν ότι οι ̟ροτάσεις ̟ολιτικής Συνοχής µετά το 2013 θα ̟ροέβλε̟αν ε̟αρκείς
̟αροχές ώστε να ληφθούν υ̟’ όψη οι εδαφικές ανισότητες της Ευρώ̟ης, ειδικά εφόσον η Συνθήκη, τόσο
στο Άρθρο 170 (̟ερί ∆ιευρω̟αϊκών ∆ικτύων) όσο στο Άρθρο 174 (̟ερί οικονοµικής, κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής) αναφέρονται ρητά στην ανάγκη ε̟ίστασης ιδιαίτερης ̟ροσοχής στην κατάσταση
νησιών και άλλων ̟εριφερειών.
∆υστυχώς αυτό δεν έγινε και οι ̟ροτάσεις της Ε̟ιτρο̟ής έµειναν στα λόγια σε ό,τι αφορά την κατάσταση
των νησιών, αγνοώντας την ̟ρόσθετη ̟ροσ̟άθεια ̟ου α̟αιτείται ώστε να υλο̟οιηθούν οι στόχοι του ΕΕ
2020 στις ̟εριοχές µας. Ε̟ι̟λέον, έχουν µειώσει δραστικά το «̟ρόσθετο ε̟ίδοµα» ̟ου χορηγείται στις
εξόχως α̟όκεντρες ̟εριφέρειες και εκείνες µε ολιγάριθµο ̟ληθυσµό.
6.

Ευτυχώς, ωστόσο, σε κατάφωρη αντίθεση, το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο έχει δείξει αρκετή ευαισθησία
στα ε̟ιχειρήµατα των νησιών. Η Ε̟ιτρο̟ή Περιφερειακής Ανά̟τυξης, εξετάζοντας την
̟ροτεινόµενη νοµοθεσία, υ̟ενθύµισε ότι το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο οφείλει να ε̟ιληφθεί
̟λήρως της αρχής της εδαφικής συνοχής, και ότι «η ενο̟οιηµένη ̟ροσέγγιση για την ̟ροώθηση έξυ̟νης,
βιώσιµης και χωρίς α̟οκλεισµούς ανά̟τυξης ̟ρέ̟ει να αντανακλά τον ρόλο [...] ̟εριοχών ̟ου
αντιµετω̟ίζουν συγκεκριµένα γεωγραφικά ή δηµογραφικά ̟ροβλήµατα, και να λάβει υ̟’ όψη τις
συγκεκριµένες ̟ροκλήσεις των εξόχως α̟όκεντρων ̟εριφερειών, των βορειότερων ̟εριφερειών
µε ̟ολύ χαµηλή ̟υκνότητα ̟ληθυσµού, και των νησιωτικών, διασυνοριακών ή ορεινών
̟εριφερειών.» Με την ίδια λογική, ̟ροστέθηκε µια αναφορά στο σχέδιο του Κανονισµού ΕΓΤΑΑ
(Άρθρο 2), για να υ̟ενθυµισθεί ο ρόλος του Ταµείου στην χρηµατοδότηση υ̟οστήριξης για
̟εριφέρειες ̟ου αντιµετω̟ίζουν δηµογραφικές ̟ροκλήσεις και µειονεκτήµατα.

7. Ε̟ι̟λέον, η Ε̟ιτρο̟ή Περιφερειακής Ανά̟τυξης του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου στήριξε αυτές τις
δηλώσεις αρχών µε την έγκριση ενός αριθµού ̟ρακτικών τρο̟ο̟οιήσεων σε θέµατα-κλειδιά, ό̟ως η
µεθοδολογία κατανοµής ̟όρων µεταξύ Κρατών Μελών, το ̟εριεχόµενο των συµβάσεων εταιρικής
σχέσης, η εφαρµογή θεµατικής συγκέντρωσης, ή οι κανόνες διασυνοριακής συνεργασίας.
8. Εµείς, οι νησιωτικές ̟εριφέρειες, θα θέλαµε ε̟οµένως να ευχαριστήσουµε το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο για
την υ̟οστήριξή του και, ̟αρότι ορισµένες τρο̟ο̟οιήσεις του είναι τελειο̟οιήσιµες, θεωρούµε ότι
α̟οτελούν βήµατα ̟ρος τη σωστή κατεύθυνση για µια αναγνώριση της θέσης των νησιωτικών
̟εριφερειών.
9. Ενισχυµένοι α̟ό την υ̟οστήριξη του Κοινοβουλίου, και καθώς οι δια̟ραγµατεύσεις για τη µελλοντική
̟ολιτική συνοχής της ΕΕ οδεύουν ̟ρος το τέλος τους, ε̟αναλαµβάνουµε το αίτηµά µας για δίκαιη
αντιµετώ̟ιση µε α̟οτελεσµατική εφαρµογή της αρχής της εδαφικής συνοχής ό̟ως αυτή καθορίζεται στη
Συνθήκη.
10. Πρακτικά, ζητούµε α̟ό το Συµβούλιο, και ιδιαίτερα α̟ό τους Φίλους της Προεδρίας, το Κοινοβούλιο
και την Ε̟ιτρο̟ή, να κρίνουν ευνοϊκά έναν αριθµό ̟ροτάσεων οι ο̟οίες θα µας ̟αρέχουν την
στοχευµένη στήριξη ̟ου α̟αιτείται ώστε να ε̟ιτύχουµε τους στόχους του ΕΕ 2020, να ξε̟εράσουµε τις
δοµικές µας ανε̟άρκειες και να ανα̟τύξουµε το ενδογενές µας δυναµικό, δηλαδή:
•

Να εξασφαλιστεί ότι τα κριτήρια για τη χορήγηση ̟όρων του ΚΠΣ στα Κράτη Μέλη, ό̟ως ορίζεται
στο Άρθρο 84.2 του Σχεδίου Κανονισµού Κοινών ∆ιατάξεων, θα συµ̟εριλαµβάνουν -εφόσον
κρίνεται αναγκαίο- εύλογη αναφορά στο µέγεθος των εδαφών και των ̟ληθυσµών ̟ου
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αντιµετω̟ίζουν µόνιµα και σοβαρά γεωγραφικά και δηµογραφικά µειονεκτήµατα σε κάθε Κράτος
Μέλος1.
•

Στο ̟λαίσιο αυτό, να χορηγηθεί στα νησιά ένα «̟ρόσθετο ε̟ίδοµα», υ̟ογραµµίζοντας ότι αυτό δεν
θα ζηµιώσει το συγκεκριµένο ε̟ίδοµα των εξόχως α̟όκεντρων ̟εριφερειών και εκείνων µε
ολιγάριθµο ̟ληθυσµό, το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να διατηρηθεί στα ίδια ε̟ί̟εδα µε εκείνο της
̟ρογραµµατικής ̟εριόδου 2007-2013.

•

Να εξασφαλιστεί ότι οι Εξόχως Α̟όκεντρες Περιφέρειες ̟ου καλύ̟τονται α̟ό τις κατηγορίες ̟ου
αναφέρονται στα σηµεία 1(b) και 1 (c) του Άρθρου 84.1 του Σχεδίου Κανονισµού Κοινών ∆ιατάξεων
θα λαµβάνουν ε̟ίδοµα α̟ό τα Ταµεία ̟ου θα ισούται µε τουλάχιστον τα τέσσερα ̟έµ̟τα των
ε̟ιδοµάτων ̟ου έλαβαν κατά την ̟ερίοδο 2007-2013.

•

Σε κάθε ̟ερί̟τωση, να δοθεί στις νησιωτικές ένα βασικό ε̟ί̟εδο στήριξης, συµ̟εριλαµβάνοντάς τις
τουλάχιστον στην κατηγορία «µεταβατικών ̟εριφερειών» και ε̟ιτρέ̟οντάς τους να ε̟ωφεληθούν
α̟ό τα ανάλογα ̟οσοστά συγχρηµατοδότησης.

•

Να ε̟ιτρα̟εί στα νησιά να ε̟ωφεληθούν α̟ό ελαστικότερους κανόνες στο ̟λαίσιο της θεµατικής
συγκέντρωσης, ε̟ιτρέ̟οντάς τους να υ̟αχθούν στο Άρθρο 4.b) του Σχεδίου Κανονισµού ΕΓΤΑΑ,
̟ου ̟αρέχει µεγαλύτερο ̟εριθώριο ελιγµού στις λιγότερο ανε̟τυγµένες ̟εριφέρειες ως ̟ρος την
ε̟ιλογή των θεµατικών στόχων.

•

Να ε̟ιτρα̟εί στα νησιά να ε̟ωφεληθούν α̟ό ειδικούς κανόνες για την ̟ροώθηση του ΕΓΤΑΑ,
κυρίως µέσα α̟ό την ένταξη των υ̟ο̟ρογραµµάτων νησιωτικών ιδιαιτεροτήτων, σύµφωνα µε το
άρθρο 8 του σχεδίου κανονισµού ΕΓΤΑΑ γύρω α̟ό τα θεµατικά υ̟ο̟ρογράµµατα.

•

Στο ̟λαίσιο του Κανονισµού Εδαφικής Συνεργασίας (Άρθρο 3§1), το όριο 150 χλµ ̟ου ε̟ιβάλλεται
στα θαλάσσια σύνορα σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία (και ̟ου φέρει σχεδόν τα ¾ της
χρηµατοδότησης) να µην ισχύει για τα νησιά, ε̟ιτρέ̟οντάς τους να καλλιεργήσουν ενεργά τη
συνεργασία εντός της ̟εριοχής της θαλάσσιας τους λεκάνης.

•

Τέλος αλλά εξίσου σηµαντικό, εµείς, οι νησιωτικές ̟εριφέρειες, ζητούµε α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή, η ο̟οία
έχει την α̟οκλειστική αρµοδιότητα στο ̟εδίο των Κρατικών Ενισχύσεων, να λάβει υ̟’ όψη το
̟εριορισµένο µέγεθος και την α̟οµονωµένη φύση των αγορών µας στο µελλοντικό καθεστώς
Κρατικών Ενισχύσεων. Αν µας ε̟έτρε̟ε να εφαρµόσουµε υψηλότερα ελάχιστα όρια ή να
ε̟ωφεληθούµε α̟ό θέση ̟αρόµοια µε εκείνη των ̟εριοχών µε ολιγάριθµο ̟ληθυσµό στις οδηγίες
̟εριφερειακής ενίσχυσης, η Ευρω̟αϊκή Ένωση θα µας έδινε το αναγκαίο ̟εριθώριο χειρισµών ώστε
να ανα̟τύξουµε το οικονοµικό µας δυναµικό χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισµού.
Υιοθετείται οµόφωνα
(1 αποχή, Κύπρος)

Υ̟ό τις ̟αρούσες ̟ροτάσεις, γίνεται µόνο µια αναφορά στην ̟υκνότητα ̟ληθυσµού στην ̟ερί̟τωση ̟ερισσότερο ανε̟τυγµένων
̟εριφερειών, αλλά η ε̟ί̟τωσή της είναι οριακή (2,5%).
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