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Κύριο άρθρο   
Αγαπητοί συνάδελφοι,   

Ταυτόχρονα με τον εορτασμό των 40ων γενεθλίων της Διάσκεψης των Παράκτιων 
Περιφερειών της Ευρώπης, η θητεία μου στη θέση του Προέδρου της 
ολοκληρώνεται. Δηλώνω ιδιαίτερα περήφανος, τόσο για την προεδρία της CRPM 
την τελευταία τριετία, όσο και για την φιλοξενία της Γενικής Συνέλευσης αυτής, 
στην περιφέρειά μου, και ειδικότερα στην πόλη του Σεν-Μαλό.  

Το 2013 αποδείχθηκε ένα ιδιαίτερα δύσκολο έτος για το σύνολο των Περιφερειών 
μας. Χτυπημένες από μία κρίση που μοιάζει να διαιωνίζεται, έδωσαν σκληρή 
μάχη υπέρ της αποκέντρωσης και της αλληλεγγύης στην Ευρώπη, των ίδια ώρα 
όπου διαπιστώνουμε με απογοήτευση μία άνοδο του ατομικισμού, του 
εθνικισμού και ενός γενικότερου αντιευρωπαϊκού αισθήματος.    

Τον περασμένο Φεβρουάριο, τα Κράτη μέλη κατόρθωσαν  να συνάψουν μία συμφωνία γύρω από το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της επόμενης επταετίας. Για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
διαδραμάτισε, στη συνέχεια, καθοριστικό ρόλο, προκειμένου να αναπτυχθεί η συμφωνία αυτή προς μία 
κατεύθυνση μεγαλύτερης αναγνώρισης του γενικού συμφέροντος της Ευρώπης. Το Κοινοβούλιο 
συνειδητοποίησε τις νέες ευθύνες του και καλείται πλέον να καταλάβει μία ολοένα και πιο κεντρική θέση 
στους κόλπους των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων. Το γεγονός αυτό αποτελεί μία εξαιρετική είδηση, 
τόσο για τους Ευρωπαίους πολίτες, όσο και για τις Περιφέρειες.         

Μέσω της CRPM, οι Περιφέρειες αντιστάθηκαν σθεναρά, με στόχο την προάσπιση της αρχιτεκτονικής της 
πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2014, πάνω στην ίδια βάση  που είχε προταθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας, και επιτυγχάνοντας τελικά, την διατήρηση της πολιτικής αυτής για το 
σύνολο των Περιφερειών της Ευρώπης, καθώς και την δημιουργία μίας πρόσθετης κατηγορίας για τις 
Περιφέρειες μετάβασης, γεγονός που εμείς πάντα υποστηρίζαμε.    

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου των έντονων και καθοριστικών διαπραγματεύσεων για την 
διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών της περιόδου ως το 2020, η CRPM τοποθετήθηκε επίσης υπέρ μίας 
πραγματικής θαλάσσιας πολιτικής της ΕΕ. Χάρη στη στήριξή μας, η Ευρώπη της Θάλασσας μπόρεσε να 
πραγματοποιήσει σημαντικές προόδους μέσα από προώθηση της προσέγγισης «γαλάζιας ανάπτυξης». Η 
θαλάσσια διάσταση κάνει ολοένα και πιο αισθητή την παρουσία της στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών 
πολιτικών, τόσο αυτούσια, όσο και μέσα από τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και γεωπολιτικές της 
διαστάσεις.   

Τη φετινή χρονιά, η CRPM συνέβαλλε επίσης στην ενίσχυση της πολιτικής συνεργασίας, εντατικοποιώντας 
τις εργασίες της γύρω από τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Οι στρατηγικές αυτές αποτελούν την 
«ψυχή» της οργάνωσής μας, δεδομένου ότι η τελευταία έχει οικοδομηθεί πάνω σε Γεωγραφικές Επιτροπές, 
οι οποίες –εξαιρουμένης της Επιτροπής των Νησιών- αντιστοιχούν στις ανάλογες ευρωπαϊκές θαλάσσιες 
λεκάνες. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές και οι στρατηγικές θαλάσσιων 
λεκανών αποτελούν προσεγγίσεις που απαντούν σε παρεμφερείς προσδοκίες. Εκφράζουμε την ικανοποίησή 
μας σχετικά με αυτό το γεγονός, διότι οι  στρατηγικές αυτές αντιστοιχούν για μας σε πραγματικές «λεκάνες 
ζωής» μεταξύ ποικίλων κρατών και περιοχών, ενώ μοιράζονται επίσης τις ίδιες μεγάλες προκλήσεις και τα 
ίδια εκείνα χαρακτηριστικά που απαιτούν μια κοινή διακρατική δράση.    

Στην δύσκολη αυτή περίοδο, οι προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι Περιφέρειες είναι ιδιαίτερα 
σημαντικές και εξελίσσονται με γρήγορους ρυθμούς. Οι πολίτες μας επιθυμούν να αναγνωριστούν και να 
λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ει δυνατόν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όσο πιο 
κοντά γίνεται στην καθημερινή πραγματικότητά τους. Δηλώνω πεπεισμένος ότι ο διάδοχός μου θα είναι 
άξιος συνεχιστής στην κατεύθυνση αυτή. Του απευθύνω τις καλύτερες ευχές μου για μελλοντική επιτυχία 
και τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου για την ενεργή συμμετοχή του στην υπηρεσία των Μη κεντρικών και 
Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης.  

Jean-Yves Le Drian 
Πρόεδρος της CRPM, Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Περιφερειακός Σύμβουλος της Περιφέρειας της 
Βρετάνης  
  

Jean-Yves Le Drian, Πρόεδρος της 

CRPM, Υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, 

Περιφερειακός Σύμβουλος της 

Περιφέρειας της Βρετάνης  
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Αγαπητές αναγνώστριες, αγαπητοί αναγνώστες,   

η εποχή στην οποία ζούμε αναμφισβήτητα χαρακτηρίζεται από μία σοβαρότατη, 
άνευ προηγουμένου, παγκόσμια οικονομική κρίση, ενώ ταυτόχρονα, το ευρωπαϊκό 
οικοδόμημα αντιμετωπίζει μία γενικευμένη πολιτική κρίση. Η  CRPM έχει πλήρη 
συνείδηση των δύσκολων στιγμών που περιμένουν τους πολιτικούς υπεύθυνους και 
ηγέτες σε όλη την Ευρώπη. Η δημοκρατία και η αποκέντρωση, που πάντοτε 
βρίσκονταν στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδίου, αποτελούν τα μεγαλύτερα 
θύματα της κατάστασης αυτής. Οι δημοκρατίες και οι οργανισμοί που γνωρίζουμε 
στις μέρες μας, βρίσκονται σε κίνδυνο, κάτι το οποίο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θέτει 
πλέον σε αμφισβήτηση τη νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπογραμμίζει 
το επαναλαμβανόμενο ζήτημα του «δημοκρατικού ελλείμματος».         

 
Τα λαϊκιστικά, εξτρεμιστικά και ξενοφοβικά πολιτικά κόμματα κερδίζουν έδαφος σε όλη την ΕΕ, 
εκμεταλλευόμενα την αυξανόμενη απόσταση μεταξύ πολιτικών συστημάτων και πολιτών. Είμαστε επίσης 
μάρτυρες μίας προσπάθειας ελαχιστοποίησης, τόσο της προστιθέμενης αξίας της αποκέντρωσης, όσο και του 
ρόλου των Περιφερειών στην επίτευξη μίας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης. Παρά τις δεκαετίες 
επιτυχημένης αποσυγκέντρωσης και αποκέντρωσης σε όλη την Ευρώπη, παρατηρούμε μία σημαντική μείωση 
των χρηματοδοτικών ενισχύσεων στις υπο-κρατικές αρχές. Η αποκέντρωση έχει μειονεκτήματα και αδυναμίες, 
ωστόσο η απάρνηση της ουσίας και της αξίας της είναι μία απλοϊκή και απαράδεκτη προσέγγιση. Η Ευρώπη 
πρέπει να αποφύγει τις εσφαλμένες ιδέες.        

Το 2013 αποτελεί επομένως καθοριστική χρονιά για το μέλλον της ΕΕ και των Περιφερειών της. Μία 
μακροπρόθεσμη και αξιόπιστη για την οικονομική ανάκαμψη, στρατηγική, ικανή να εμπεριέχει τις 
απαραίτητες, ανανεωμένες φιλοδοξίες για το ευρωπαϊκό σχέδιο, πρέπει να καθιστά δυνατή την ενεργή 
συμμετοχή των οργανισμών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, τους κοινωνικοοικονομικούς εταίρους 
και τους πολίτες. Για να αποφευχθούν τα λάθη του παρελθόντος και για να στεφθούν από επιτυχία, τόσο η 
περίοδος προγραμματισμού 2014-2020, όσο και η Στρατηγική της ΕΕ 2020, θα πρέπει να αναγνωριστούν, αλλά 
και να εφαρμοστούν, ο κάθετος συντονισμός μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης, καθώς επίσης 
και η οριζόντια ένταξη μεταξύ των θεματικών πολιτικών.    

Η έκθεση δραστηριοτήτων αυτή συμπίπτει χρονικά με την 40η επέτειο από την δημιουργία της Διάσκεψης των 
Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών . Αυτά τα 40 χρόνια think-tank και αποτελεσματικών εργασιών 
lobbying έφεραν την CRPM στην υψηλότερη βαθμίδα εκτίμησης από πλευράς Ευρωπαϊκών Οργανισμών και 
Περιφερειών. Εν αναμονή του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μίας νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2014, 
η ετήσια έκθεσή μας  παρουσιάζει μία επισκόπηση του μεγάλου αριθμού δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν 
από την CRPM τους δώδεκα τελευταίους μήνες, οι οποίες  οργανώθηκαν σύμφωνα με τις ακόλουθες, σταθερές, 
βασικές προτεραιότητες και επιδιώξεις της :  

o Μία εξισορροπημένη εδαφική συνοχή, ως επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδίου.  
o Μία αναπτυξιακή πολυκεντρική πολιτική, βασισμένη σε μακροπεριφερειακά πλαίσια, 

συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών θαλάσσιων λεκανών.   
o Μία σφαιρική και ολοκληρωμένη πολιτική μεταφορών, για μία κατάλληλη προσβασιμότητα του 

συνόλου των εδαφών.  
o Η γαλάζια ανάπτυξη και η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, για την ευημερία των μη κεντρικών 

παράκτιων ευρωπαϊκών Περιφερειών. 
o Η αναγκαιότητα επανατοποθέτησης των –τόσο αδιάρρηκτα συνδεδεμένων με το ευρωπαϊκό 

σχέδιο- εννοιών της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης, στο επίκεντρο ενός κοινωνικού συμφώνου.   

Θέλουμε να ελπίζουμε πως οι ενέργειες αυτές θα μπορέσουν να εμπνεύσουν το σχετιζόμενο με τις ανάγκες των 
πληθυσμών, υπάρχον πολιτικό πλαίσιο, έτσι ώστε να τοποθετηθεί η Ευρώπη στο επίκεντρο των προσπαθειών 
επίλυσης της σημερινής κρίσης, μέσα από μία υγιή οικονομική διακυβέρνηση, ευημερία και απασχόληση για 
όλους.     

Σας εύχομαι ευχάριστη ανάγνωση,   

Ελένη Μαριανού 
Γενική Γραμματέας της CRPM 

Ελένη Μαριανού, Γενική Γραμματέας 

της CRPM - © Skane 
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1. Ο προϋπολογισμός της ΕΕ και η πολιτική συνοχής   

1.1 Γενικό πλαίσιο 

Μετά από ποικίλες αποτυχημένες απόπειρες των Κρατών μελών 
για την επίτευξη συμφωνίας γύρω από το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ), οι διαπραγματεύσεις με θέμα τον προϋπολογισμό 2014 - 
2020 της ΕΕ και το μέλλον της πολιτικής συνοχής πήραν μία σημαντική 
τροπή στις 8 Φεβρουαρίου 2013, όταν τα Κράτη μέλη κατόρθωσαν να 
έρθουν σε συμφωνία για τα ανώτατα δημοσιονομικά όρια των πολιτικών 
της ΕΕ, και ενέκριναν ένα σύνολο από στρατηγικά ζητήματα που 
σχετίζονται με την εδαφική συνοχή. Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώθηκε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πολιτικό ψήφισμα, κατά τη διάρκεια 
της  συνόδου της ολομέλειάς του, τον Ιούλιο του 2013, και θα εγκριθεί επίσημα το φθινόπωρο. 

Τα Κράτη μέλη συμφώνησαν σε έναν μειωμένο προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 960 
δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο  2014-2020, ήτοι με μία μείωση της τάξης του  3,39 % σε σχέση με το 
τρέχον ΠΔΠ και 73 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε τον 
Ιούλιο του 2012 (ήτοι μείωση της τάξης του 7%). Ο προϋπολογισμός της πολιτικής συνοχής βρίσκεται 
μεταξύ των πλέον μειωμένων, με την τελική συμφωνία να μειώνει τα κονδύλιά του από 339 δισεκατομμύρια 
ευρώ σε 325 δισεκατομμύρια ευρώ.   

1.2 Η δράση της CRPM 

Από την αρχή των διαπραγματεύσεων μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα 
το δημοσιονομικό πλαίσιο και το νομοθετικό πακέτο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014 – 2020, η 
δράση της CRPM επικεντρώθηκε στην κατάρτιση συγκεκριμένων προτάσεων που έχουν τη βάση τους στην 
πολιτική θέση της CRPM σχετικά με το πακέτο συνοχής, η οποία εγκρίθηκε το Φεβρουάριο του 2012 στην 
συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου των Βρυξελλών1. Το CORE Group, που έχει ως αντικείμενο εργασίας 
την περιφερειακή πολιτική και το δημοσιονομικό πλαίσιο, καθοδήγησε με ακρίβεια τη δράση της CRPM 
γύρω από τα ζητήματα αυτά.  

1.2.1 Εκτίμηση των επιχορηγήσεων των διαρθρωτικών ταμείων  

Η CRPM αποτελεί την μοναδική ευρωπαϊκή οργάνωση που έχει αναπτύξει ένα στατιστικό μοντέλο, 
χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα δεδομένα των σχεδίων κανονισμών για τον υπολογισμό των θεωρητικών 
επιχορηγήσεων των διαρθρωτικών ταμείων της επόμενης περιόδου προγραμματισμού σε περιφερειακό 
επίπεδο. Η πρωτοβουλία αυτή εκτιμήθηκε δεόντως από τα μέλη της, διότι επέτρεψε στις Περιφέρειες της 
CRPM να κατανοήσουν τον αντίκτυπο των διαπραγματευόμενων, στους κόλπους του Συμβουλίου, 
δημοσιονομικών περικοπών, στον προϋπολογισμό της πολιτικής συνοχής.   

Οι εκτιμήσεις που παρασχέθηκαν από την CRPM κατά τη διάρκεια του 2013 επέτρεψαν επίσης σε 
έναν σημαντικό αριθμό Περιφερειών μελών να ασκήσουν μία σχετική πίεση στις αντίστοιχες εθνικές 
κυβερνήσεις τους, προκειμένου να επιτύχουν μία καλύτερη συμφωνία στους κόλπους του Συμβουλίου. Οι 
προτάσεις της CRPM επέτρεψαν κατ’ αυτόν τον τρόπο στις Περιφέρειές της να προασπίσουν καλύτερα τα 
συμφέροντά τους σε πραγματικό χρόνο,  την ίδια στιγμή που βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη οι ευρωπαϊκές 
και εθνικές διαπραγματεύσεις. Για παράδειγμα, η ειδική επιχορήγηση ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για 
την Région Border Midland and Western (Ιρλανδία) αποτελεί αξιοσημείωτη μία επιτυχία, που οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στην βοήθεια της CRPM. Ορισμένες ελληνικές, αλλά και ιταλικές, γαλλικές και βρετανικές 
Περιφέρειες, ενδεικτικά, χρησιμοποίησαν τις στατιστικές που παρασχέθηκαν από την CRPM, για να 
προωθήσουν ενεργά έναν διάλογο με τις εθνικές κυβερνήσεις τους. Μία ξεχωριστή ανάλυση των 
διαρθρωτικών πόρων που χορηγούνται σε περιφερειακό επίπεδο πραγματοποιήθηκε επίσης, κατόπιν 
αιτήματος των Περιφερειών της  CRPM, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση των γαλλικών Περιφερειών 
αναφορικά με την κατηγορία των  Περιφερειών μετάβασης.   

Η CRPM θα χρησιμοποιήσει το στατιστικό μοντέλο της ως βάση για τον καταρτισμό προτάσεων με 
θέμα την εξεύρεση μιας νέας μεθόδου επιχορήγησης των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο μετά το 
2020, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες Μέλη της.    

                                                           
1
 http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,254 

http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,254
http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,254
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1.2.2 Μία πιο εξισορροπημένη αρχιτεκτονική για την Πολιτική 
Συνοχής 

Τον Μάρτιο του 2013, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της στην 
Αλεξανδρούπολη2 (GR), η Γενική Γραμματεία της  CRPM παρουσίασε ένα τεχνικό υπόμνημα με θέμα τις 
«Διαπραγματεύσεις γύρω από το πακέτο πολιτικής συνοχής3». Στο περιεχόμενο του εγγράφου αυτού, η 
CRPM εξέτασε τον αντίκτυπο της επιτευχθείσας συμφωνίας κατά την διάρκεια της ευρωπαϊκής συνόδου 
κορυφής της 7ης και 8ης Φεβρουαρίου 20124 πάνω στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), αναλύοντας 
τις διάφορες συνιστώσες της συμφωνίας αναφορικά με τις προσδοκίες των Περιφερειών της CRPM σε 
θέματα πολιτικής συνοχής.   

Η συμφωνία επιβεβαίωσε την διατήρηση της αρχιτεκτονικής της εν λόγω πολιτικής στην ίδια βάση 
που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβρη του 2011, με μία επιπρόσθετη κατηγορία  για τις 
Περιφέρειες μετάβασης. Η CRPM ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή οργάνωση που εκφράστηκε ανοιχτά και με 
ακρίβεια, τόσο υπέρ της κατάρτισης μίας κατηγορίας Περιφερειών μετάβασης για την μακροπρόθεσμη 
προάσπιση της δράσης της πολιτικής συνοχής, όσο και υπέρ της εισαγωγής μίας ρήτρας επανεξέτασης για 
τα  κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται σε συντονισμό με την ρήτρα 
επανεξέτασης του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014–2020. Τα δύο αυτά αιτήματα-κλειδιά της 
CRPM στηρίχθηκαν επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Η ρήτρα επανεξέτασης, που αποτέλεσε το αντικείμενο ενός Τεχνικού Υπομνήματος της CRPM5, τον 
Μάιο του 2013, θα συμβάλλει, όχι μόνο σε μία καλύτερη προσαρμογή των δαπανών κατά την διάρκεια της 
επταετούς περιόδου του προϋπολογισμού, ειδικότερα στο πλαίσιο μιας κρίσης που θα μπορούσε να 
μετριαστεί, αλλά και στην δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματολογίας σχετικά, στη νέα Επιτροπή και το 
νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 2015. Η CRPM συνέβαλλε επίσης στην επίτευξη μίας μεγαλύτερης ευελιξίας 
όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του FEDER στις πιο αναπτυγμένες Περιφέρειες, έτσι ώστε το ταμείο 
αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί θα τα σχέδια υποδομής.  

Η CRPM έδωσε επίσης μάχη, προκειμένου να επιβληθούν εξαιρέσεις στις Περιφέρειες των οποίων η 
επιλεξιμότητα για πολιτική συνοχή (σε μία από τις τρεις κατηγορίες Περιφερειών) θα εμφανιζόταν 
διαφοροποιημένη, σε περίπτωση χρησιμοποίησης πιο πρόσφατων στατιστικών στοιχείων στον 
υπολογισμό των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων (μέσος όρος 2008, 2009 και 2010 αντί 2007, 2008 και 
2009).  

Τέλος, όσον αφορά το ζήτημα της συνεργασίας μεταξύ Περιφερειών και Κρατών Μελών με θέμα τα 
επιχειρησιακά προγράμματα, η CRPM ανέπτυξε ενέργειες lobbying, έτσι ώστε οι Περιφέρειες να έχουν 
επίσημη εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις και την κατάρτιση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης, μέσα από 
την διαμόρφωση ενός «Εδαφικού συμφώνου» μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ήρθαν επίσης σε συμφωνία γύρω από τις διατάξεις αυτές, 
ωστόσο η CRPM παραμένει σε επιφυλακή όσον αφορά την ανάπτυξη της εταιρικής αυτής σχέσης στα 
εδάφη.  

1.2.3 Προάσπιση των συμφερόντων των εδαφών με ιδιαιτερότητες  

Η CRPM, κυρίως με τη συμβολή της Επιτροπή Νησιών της, διαδραμάτισαν, κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων αυτών, πρωταρχικό ρόλο στην προάσπιση των συμφερόντων των εδαφών με 
ιδιαιτερότητες, και ειδικότερα των νησιωτικών περιφερειών. Η  CRPM πραγματοποίησε μία ειδική 
συνεδρίαση στις 23 Απριλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από κοινού με τον François ALFONSI,  
βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέλος της επιτροπής περιφερειακής ανάπτυξης, στην οποία 
παραβρέθηκαν διπλωμάτες από τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Κύπρο, καθώς και οι Περιφέρειες μέλη της 
CRPM, προκειμένου να συζητήσουν τον τρόπο αναγνώρισης των ειδικών συνθηκών που χαρακτηρίζουν τα 
νησιά, από την αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου 6 που 
υιοθετήθηκαν στις 7 και 8 Φεβρουαρίου 2013. Η CRPM, κάνοντας αισθητή την παρουσία της, κατόρθωσε να 
επηρεάσει τα Συμπεράσματα του Ανεπίσημου Συμβουλίου για τη Συνοχή υπό την Κυπριακή Προεδρία, 
μέσω της νησιωτικής αντιπροσωπείας της, η οποία αποτελούνταν από τον επικεφαλής Ugo CAPPELLACCI, 

                                                           
2 http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,311 
3 http://www.crpm.org/pub/docs/387_tp_-_cpmr_cohesion_-_march_2013.pdf 
4 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf 
5 http://www.crpm.org/pub/docs/400_cpmr-review_clause-structural_funds.pdf 
6 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf 

http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,311
http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,311
http://www.crpm.org/pub/docs/387_tp_-_cpmr_cohesion_-_march_2013.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/400_cpmr-review_clause-structural_funds.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf
http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,311
http://www.crpm.org/pub/docs/387_tp_-_cpmr_cohesion_-_march_2013.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/400_cpmr-review_clause-structural_funds.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/135324.pdf
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Πρόεδρο της Σαρδηνίας (I), και τους Προέδρους, Ιωάννη ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ, Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου 
(Νότιο Αιγαίο, Ελλάδα) και Didier ROBERT, Περιφερειακού Συμβουλίου της Νήσου της Ρεϋνιόν (Γαλλία).  

1.3 Οι συναντήσεις  

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της 
CRPM είχαν τη δυνατότητα να συναντηθούν με έναν σημαντικό αριθμό 
ευρωπαϊκών προσωπικοτήτων. Ο Jean-Yves LE DRIAN συναντήθηκε με τον Herman 
VAN ROMPUY, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 28 Νοεμβρίου 2012, 
για να τον προειδοποιήσει για την επισφαλή κατάσταση της πολιτικής συνοχής της 
περιόδου 2014-2020 έπειτα από την αποτυχία σύναψης σχετικής συμφωνίας στην 
ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής, η οποία είχε διεξαχθεί την προηγούμενη εβδομάδα από 
την συνάντηση αυτή. Μία ενδεχόμενη καθυστέρηση στην επίτευξη συμφωνίας γύρω 
από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο θα μπορούσε μαθηματικά να είχε οδηγήσει 
σε μία μείωση του προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής, θέτοντας σε κίνδυνο τη 
δυνατότητα έγκαιρης κατάρτισης, από πλευράς Περιφερειών, των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού.  

Πέρα από αυτό, μία αντιπροσωπεία της CRPM, υπό την καθοδήγηση του 

Σταύρου ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ, Προέδρου της Περιφέρειας Κρήτης 
(Ελλάδα), συναντήθηκε, στις 9 Οκτωβρίου 2012 με τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  Martin SCHULZ. Κατά την διάρκεια της 
συνάντησης, η CRPM εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό της 
σχετικά με μια ενδεχόμενη μείωση στο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο, γεγονός που θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τις προσπάθειες 
των ευρωπαϊκών Περιφερειών για την επανέναρξη της οικονομικής 
ανάπτυξης και της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας. Ο 
Πρόεδρος SCHULZ απάντησε πως βρίσκεται «στο πλευρό των 
Περιφερειών», διότι «το πάγωμα των ανώτατων ορίων των προϋπολογισμών 
μπορεί να θεωρείται δημοφιλές, ωστόσο είναι εξαιρετικά ανεύθυνο».    

 
 

Η σημασία της πολιτικής συνοχής στην εφαρμογή 
της Στρατηγικής 2020 και ο ρόλος που πρέπει να παίξει η 
πολιτική αυτή στο πλαίσιο της υλοποίησης του 
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτέλεσαν 
επίσης το αντικείμενο μιας συνάντησης με την Γενική 
Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Catherine DAY, κατά 
την διεξαγωγή του 10ου Διαρθρωμένου διαλόγου με τους 
Γενικούς Γραμματείς των περιφερειακών οργανώσεων και 
την Επιτροπή Περιφερειών, στις 20 Νοεμβρίου 2012.  

Οι Πρόεδροι των κυριότερων ευρωπαϊκών 
οργανώσεων τοπικών και περιφερειακών αρχών και η Επιτροπή Περιφερειών συναντήθηκαν επίσης με τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής José Manuel BARROSO στις 6 Ιουνίου 2013, προκειμένου να εκφράσουν τις 
ανησυχίες τους αναφορικά με την μη εμπλοκή των Περιφερειών στην νέα οικονομική διακυβέρνηση της 
ΕΕ. Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, η CRPM εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρό της, Jean-Yves Le 
Drian. 

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι ενέργειες ευαισθητοποίησης πάνω στο ζήτημα αυτό 
εντατικοποιήθηκαν εκ νέου, και στις 12 Ιουνίου 2013, ο Παύλος ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ, Αντιπρόεδρος της  CRPM 
και αναπληρωτής περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συναντήθηκε με τον Johannes 
HAHN, Ευρωπαίο Επίτροπο, αρμόδιο για την περιφερειακή πολιτική, κατά την διάρκεια της επίσκεψης 
του τελευταίου στην Ελλάδα, προκειμένου να βοηθήσει τους τοπικούς εκπροσώπους και επιχειρήσεις να 
κάνουν καλύτερη χρήση των επιχορηγήσεων από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, για την ανόρθωση της 
χώρας. Ο Παύλος ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με την «ρήτρα επανεξέτασης» και κάλεσε 
τον Επίτροπο HAHN να στηρίξει τις προτάσεις της CRPM για την πολιτική συνοχής, και ειδικότερα το 
ζήτημα της χρησιμοποίησης της πιο πρόσφατης περιόδου αναφοράς για τις χορηγήσεις των διαρθρωτικών 
ταμείων, λαμβάνοντας υπόψη τον μέσο όρο των ετών 2008, 2009 και 2010, αντί για αυτόν των ετών 2007, 
2008 και 2009.   

Jean-Yves Le Drian και Herman 

Van Rompuy – Nοέμβριος 2012 

Ελένη Μαριανού, Γενική Γραμματέας της CRPM, Σταύρος 

Αρναουτάκης, Πρόεδρος της Περιφέρειας Κρήτης, Martin 

Schulz, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  Chris 

Ridgers, Cabinet Member for Cornwall Council (UK) – 

Οκτώβριος 2012 

 

10ος Διαρθρωμένος Διάλογος – Νοέμβριος 2012- Επιτροπή 

Περιφερειών 
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Επί κυπριακής προεδρίας, η CRPM συμμετείχε επίσης στο Ανεπίσημο Συμβούλιο για τη συνοχή, στις 6 
Νοεμβρίου 2012, στην Λευκωσία (CY), όπου εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νησιών και 
της Σαρδηνίας, Ugo CAPELLACCI, καθώς και από τους Didier ROBERT, Πρόεδρο του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Νήσου της Ρεϋνιόν (Γαλλία) και Ιωάννη ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ, Περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου. 

Στη συνέχεια, επί ιρλανδικής προεδρίας, κι έπειτα από την ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής της 7ης και 8ης 
Φεβρουαρίου, η CRPM διοργάνωσε ένα συνέδριο, στις 15 Φεβρουαρίου, σε συνεργασία με την προεδρία. Ο 
Frank MAUGHAN, εκπρόσωπος της ιρλανδικής προεδρίας και πρόεδρος της ομάδας εργασίας που 
ειδικεύεται στην πολιτική Συνοχής στο Συμβούλιο (Structural Actions Working Party), συμμετείχε στο 
συνέδριο με θέμα τον αντίκτυπο της συμφωνίας του Συμβουλίου στο δημοσιονομικό πλαίσιο για τις 
Περιφέρειες και τη νέα πρωτοβουλία απασχόλησης των νέων.      

 

2. Η Ευρώπη της Θάλασσας 

2.1 Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική  

2.1.1 Γενικό πλαίσιο 

Η Ευρώπη της Θάλασσας πραγματοποίησε σημαντικές προόδους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
μηνών, μέσα από την προώθηση της προσέγγισης της γαλάζιας ανάπτυξης, η οποία αποτέλεσε το 
αντικείμενο της διακήρυξης της Λεμεσού, που υιοθετήθηκε από τα Κράτη μέλη το 2012, και της έκθεσης του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που παρουσιάστηκε από τον Σπύρο ΔΑΝΕΛΛΗ και υιοθετήθηκε τον Ιούνιο 
του 2013. Η προσέγγιση αυτή εγκαινιάζει μία νέα φάση για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ) 
και αντικατοπτρίζεται στις διάφορες θεματικές ενότητες των ευρωπαϊκών θαλάσσιων πολιτικών, όπως 
επίσης και στις διαπραγματεύσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας. Η τελευταία συμφωνία 
στο Συμβούλιο ζητά την γενική μείωση του προϋπολογισμού της κατά περισσότερο από 170 εκατομμύρια 
ευρώ, για ένα συνολικό κεφάλαιο –ιδιαίτερα περιορισμένο, ωστόσο, δεδομένων των συνθηκών – ύψους 6.4 
δισεκατομμυρίων ευρώ, γεγονός το οποίο ενδεχομένως θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στους τομείς, 
τόσο της αλιείας, στη σημερινή συγκυρία, όσο και της ΟΘΠ.    

2.1.2 Η δράση της CRPM 

Η CRPM παρουσίασε τους προσανατολισμούς της σχετικά με την γαλάζια ανάπτυξη και την ΟΘΠ 
στη βάση της πολιτικής της θέσης «Διατηρώντας την πορεία προς τη θάλασσα 7» του Οκτωβρίου του 2012. Η 
CRPM πρότεινε επίσης την ενίσχυση της βιομηχανικής θαλάσσιας διάστασης, μέσα από την δημοσίευση 
σχετικού υπομνήματος8 τον Μάρτιο του 2013. Τα μηνύματα αυτά συνέβαλλαν στην υλοποίηση της 
διακήρυξης της Λεμεσού και λήφθηκαν επίσης υπόψη στο περιεχόμενο της έκθεσης του Σπύρου 
ΔΑΝΕΛΛΗ.  

Παράλληλα, η CRPM υποστήριξε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
αναφορικά με τον προϋπολογισμό του ΕΤΘΑ για την ΟΘΠ και 
την αλιεία.   

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, η CRPM συνέχισε να στηρίζει 
τη δράση της Διακομματικής Ομάδας Θαλασσών και 
Παράκτιων Ζωνών9του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπό την 
προεδρία της Corinne LEPAGE. 

Τέλος, επέδειξε μια αυξημένη προσοχή στις 
προϋποθέσεις-πλαίσια για την γαλάζια ανάπτυξη στην 
Μεσόγειο, παρουσιάζοντάς τις κατά την διάρκεια μιας 
πολιτικής σύσκεψης10 που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Μάρτιο του 2013, κατόπιν 
πρόσκλησης του Σπύρου ΔΑΝΕΛΛΗ. Με την ευκαιρία αυτή υπογράφηκε επίσημα η Χάρτα της 

                                                           
7 http://www.crpm.org/pub/docs/382_maritime_cpmr_opinion.pdf 
8 http://www.crpm.org/pub/docs/389_tp_-maritime_industry_employment.pdf 
9 http://www.mersetzonescotieres.eu/ 
10 http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,336 

Υπογραφή της Χάρτας της Μπολόνιας κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου 

Maremed Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Βρυξέλλες)- 21 Μαρτίου 2013   

http://www.crpm.org/pub/docs/382_maritime_cpmr_opinion.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/389_tp_-maritime_industry_employment.pdf
http://www.mersetzonescotieres.eu/
http://www.mersetzonescotieres.eu/
http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,336
http://www.crpm.org/pub/agenda/2371_bolognacharter_signed21march.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/382_maritime_cpmr_opinion.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/389_tp_-maritime_industry_employment.pdf
http://www.mersetzonescotieres.eu/
http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,336
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Μπολόνιας11. Η CRPM ήταν επίσης παρούσα στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Θάλασσας, που έγιναν πάνω στο 
θέμα αυτό, στις 22 Μαΐου 2013, στην Μάλτα. 

2.2 Θεματικές θαλάσσιες πολιτικές  

2.2.1 Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών (ΘΧΣ / ΟΔΠΖ)  

Τα ζητήματα του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) και της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
των Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ) εξετάστηκαν από μία ομάδα εργασίας που καθοδηγείται από την Κα 
Joanna GELDHOF, Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Noord-Holland, και από τις Επιτροπές της Βόρειας 
Θάλασσας, της Βαλτικής και την Διαμεσογειακή Επιτροπή, μέσα από το σχέδιο Maremed, και την Επιτροπή 
Ατλαντικού Τόξου, μέσα από το σχέδιο TPEA.  

Έχοντας ως βάση τις ανακοινώσεις των Περιφερειών μελών της που συγκεντρώθηκαν κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, και έπειτα από το Πολιτικό Γραφείο του Μάλμε12 (SE) του Ιουνίου του 2013, η CRPM απάντησε13 
στην πρόταση οδηγίας που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2013 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χωρίς να 
αμφισβητεί την ενδεχόμενη προστιθέμενη αξία μιας οδηγίας, ειδικότερα υπό το πρίσμα της διασυνοριακής 
συνεργασίας και της σύμπραξης με τρίτες χώρες, η CRPM ζητά την ενίσχυση της επικουρικότητας στο 
περιεχόμενο των στρατηγικών του ΘΧΣ και της ΟΔΠΖ και των προβλεπόμενων εκτελεστικών ενεργειών. Η 
αναγκαιότητα του μη διαχωρισμού ΘΧΣ και ΟΔΠΖ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορούν να 
οργανώνουν τα ίδια τα Κράτη μέλη και οι Περιφέρειες τη σύνδεση μεταξύ τους, έχει επίσης μεγάλη σημασία 
για την CRPM. 

Οι προσανατολισμοί της CRPM αποτέλεσαν το αντικείμενο τακτικών ανταλλαγών απόψεων με 
τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς. Πιο συγκεκριμένα, η CRPM συμμετείχε, όντας μέλος τους, στις συσκέψεις 
των ομάδων ειδικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τον ΘΧΣ και την ΟΔΠΖ, καθώς 
και, μέσω της Περιφέρειας των Αζόρων, στην διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τον ΘΧΣ και τις 
θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον Ιούνιο του 2013 στο Δουβλίνο.    Ανταλλαγές απόψεων 
αναπτύχθηκαν επίσης με τις Gesine MEISSNER και Isabelle THOMAS,  αντίστοιχα, εισηγήτριες της 

ανακοίνωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της επιτροπής Αλιείας.  

2.2.3 Θαλάσσια δεδομένα 

 Μέσα από την συμμετοχή της στο σχέδιο MAREMED, η 
CRPM συνέχισε τη δράση της στην κατεύθυνση, τόσο μίας 
καλύτερης διαλειτουργικότητας των εθνικών και ευρωπαϊκών 
συστημάτων παραγωγής θαλάσσιων δεδομένων με τα 
περιφερειακά δεδομένα, όσο και της δόμησης διαρθρωμένων  
αναλύσεων γύρω από δίκτυα παρατηρητηρίων ανά λεκάνη. Τα 
θέματα αυτά οδήγησαν στην διεξαγωγή σημαντικών σεμιναρίων 
στη Μεσόγειο τον Δεκέμβριο του 2012 και τον Απρίλιο του 2013.  

2.2.4 Ασφάλεια στη θάλασσα–Erika IV 

Οι ενέργειες της CRPM σε αυτόν τον τομέα στηρίζονται 
στην πρωτοβουλία Erika IV, και καθοδηγούνται από τον Pierre KARLESKIND, Αντιπρόεδρο της 
Περιφέρειας της Βρετάνης, στοχεύοντας στην τόνωση  της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ).  

Τον Σεπτέμβριο του 2012, έλαβε χώρα ένα γεγονός κομβικής σημασίας σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο, με την δικαστική απόφαση που εξέδωσε η Γαλλία αναφορικά με το ατύχημα του  Erika, 
που αναγνωρίζει την οικολογική ζημία, την υπαιτιότητα του εφοπλιστικού ομίλου και την δικαιοδοτική 
ικανότητα ενός κράτους να αποφανθεί επί των επιπτώσεων των ατυχημάτων που συντελούνται στο έδαφός 
του. Η CRPM εργάστηκε σκληρά, προκειμένου να ζητήσει τα στοιχεία αυτά να εμφυσήσουν εξελίξεις στους 
κανονισμούς, σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπό αυτό το πρίσμα, ειδικότερα, η CRPM συμμετείχε σε 
πολυάριθμες συναντήσεις, όπως στο σεμινάριο του Μπιαρρίτζ, που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Surfrider, 

                                                           
11 http://www.crpm.org/pub/agenda/2371_bolognacharter_signed21march.pdf 
12 http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,334 
13 http://www.crpm.org/pub/docs/399_tp_iczm_msp.pdf 

Σεμινάριο Maremed –Σχεδιασμός και διαχείριση των 

παράκτιων και θαλάσσιων χώρων, προϋποθέσεις-πλαίσια 

για την γαλάζια ανάπτυξη της Μεσογείου – Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες – 21 Μαρτίου 2013 

http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,334
http://www.crpm.org/pub/docs/399_tp_iczm_msp.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/2371_bolognacharter_signed21march.pdf
http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,334
http://www.crpm.org/pub/docs/399_tp_iczm_msp.pdf
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το Νοέμβριο του 2012, και αποτέλεσε την αφορμή για ανταλλαγή απόψεων με τον Matthias RUETE, Γενικό 
Διευθυντή της ΓΔ MOVE, καθώς και με πολλά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αναφορικά με το ίδιο, 
πάντα, θέμα, η CRPM παρουσίασε τον Απρίλιο του 2013 ορισμένες προτάσεις14 στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Ταμείου Αποζημιώσεων λόγω Ρυπάνσεως Πετρελαίου (FIPOL), όπου διαθέτει ιδιότητα παρατηρητή.   

  « Η επόμενη μέρα της δίκης του Erika » αποτέλεσε 
επίσης το επίκεντρο μιας συζήτησης15 που διοργάνωσε η CRPM 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24 Απριλίου 2013, στο πλαίσιο 
της Διακομματικής Ομάδας Θαλασσών και Παράκτιων Ζωνών. 
Οι Περιφέρειες Σέτλαντ, Γαλικίας και Βρετάνης, έκαναν σχετικές 
εισηγήσεις, ενώ αρκετοί βουλευτές δεσμεύτηκαν να καταθέσουν 
επίσημο αίτημα ενώπιον Επιτροπής και Συμβουλίου με θέμα την 
εξέλιξη των ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων αναφορικά με τα 
ζητήματα που συνδέονται με το Erika. 

Μεταξύ των ζητημάτων αυτών, ο ορισμός και η εκτίμηση 
της οικολογικής ζημιάς εμβαθύνθηκαν με συγκεκριμένο τρόπο, 
ειδικότερα μέσα από τη διοργάνωση, τον Μάιο του 2013 στην 
Μάλτα, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών της Θάλασσας, ενός εργαστηρίου από την Περιφέρεια 
Μπλέκινγκε, την CRPM, με το Περιφερειακό Κέντρο Αντιμετώπισης Επειγόντων Περιστατικών Θαλάσσιας 
Ρύπανσης της Μεσογείου (REMPEC), την World Maritime University και το Ίδρυμα Surfriders.  

2.2.5 Vasco da Gama 

Κατά την διάρκεια του έτους 2012-2013, η CRPM εντατικοποίησε τις προόδους των εργασιών της 
σχετικά με την πρωτοβουλία Vasco da Gama. Η επένδυση στην απασχόληση και την κατάρτιση των νέων 
είναι καθοριστικής σημασίας για την τόνωση της γαλάζιας ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό η CRPM 
εγκαινίασε, το 2010, στο Αμπερντήν (Ηνωμένο Βασίλειο), το Vasco da Gama, μια πρωτοβουλία-ομπρέλα 
προστασίας, που συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού. Σε γενικές γραμμές, οι ευρωπαϊκές 
περιφέρειες διαθέτουν σημαντικό δυναμικό στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το Vasco de 
Gama στοχεύει επομένως στην εξάπλωση ενός, εξισορροπημένου γεωγραφικά, βασικού δικτύου 
περιφερειών εταίρων και θαλάσσιων ινστιτούτων, που θα έχουν ως προτεραιότητα την εξασφάλιση της 
κινητικότητας των νέων και των δυνατοτήτων απασχόλησης στον θαλάσσιο τομέα, μέσα από τις διάφορες 
θαλάσσιες λεκάνες.   

Το τρέχον έτος, η CRPM και οι περιφέρειες εταίροι της σημείωσαν μια σημαντική πρόοδο. Στο 
πλαίσιο της κλήσης για υποβολή προτάσεων της ΓΔ MOVE, η CRPM κατέθεσε ένα σχέδιο με την ονομασία 
«Vasco da Gama: Κατάρτιση για πιο ασφαλείς και πιο φιλικές προς το περιβάλλον θαλάσσιες μεταφορές». 
Έπειτα από την αποδοχή της υποψηφιότητάς της και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η CRPM θα μπορέσει να εγκαινιάσει πραγματικά το έργο, οργανώνοντας, 
συντονίζοντας και καθοδηγώντας πλήρη προγράμματα εργασίας για την κατάρτιση στον τομέα της 
ασφάλειας στη θάλασσα, την χρησιμοποίηση θαλάσσιων εξομοιωτών, την οικολογικοποίηση των 
θαλάσσιων μεταφορών, καθώς και ένα θαλάσσιο Erasmus και ενέργειες διάδοσης και διαχείρισης του 
σχεδίου στο σύνολο του. Η διαχείριση της πρωτοβουλίας Vasco Da Gama θα γίνει από μία πιλοτική ομάδα 
επικεφαλής, η οποία θα απαρτίζεται από εκπροσώπους της CRPM, ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, 
επαγγελματικών φορέων, οργανισμών επιμόρφωσης, ναυτιλιακών    clusters και περιφερειών. 

2.2.6 Θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα 

Οι εργασίες της CRPM στον τομέα αυτό συντονίζονται από την ομάδα εργασίας με 
επικεφαλής την Annika ANNERBY JANSSON, Πρόεδρο της Περιφέρειας Σκόνε (SE), με 
την στήριξη του Schleswig Holstein (DE) για την Θάλασσα. Η CRPM, μέσω της δράσης της 
ομάδας αυτής, υπογράμμισε με επιτυχία την αρχή μίας οριζόντιας στρατηγικής για την 
θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα στους κόλπους του Horizon 2020, κάνοντας, 
συγκεκριμένα, εισήγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατά τη διάρκεια τριμερών 
διαλόγων.   

 

                                                           
14 http://www.crpm.org/pub/docs/402_tp_cpmr-_erika.pdf 
15  http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,335 

Συζήτηση με τίτλο «Η επόμενη μέρα της δίκης του Erika » με τις 

Gesine Meissner, Corinne Lepage, Isabelle Thomas,Μέλη του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Βρυξέλλες, Απρίλιοςl  2013. 

Annika ANNERBY JANSSON, 

Πρόεδρος της Περιφέρειας 

Σκόνε (SE) 

http://www.crpm.org/pub/docs/402_tp_cpmr-_erika.pdf
http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,335
http://www.crpm.org/pub/docs/402_tp_cpmr-_erika.pdf
http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,335
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Παράλληλα, η CRPM συνέβαλε στην τελική έκθεση της ομάδας ειδικών εμπειρογνωμόνων –ως 
μέλος αυτής- της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τις υποδομές για την θαλάσσια και τη ναυτιλιακή έρευνα, 
οι οποίες έχουν πλέον αρχίσει να λαμβάνονται υπόψη στο περιεχόμενο των επενδύσεων των κρατών μελών 
και συγκεκριμένα μέσα από την πολιτική συνοχής.   

Η CRPM στήριξε την Πρωτοβουλία « Θαλάσσιες ΚΓΚ », 16, η οποία συντονίζεται από το KDM, με 
στόχο τη δημιουργία μίας θαλάσσιας σύμπραξης στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας. 
Πέρα από την στήριξη πολιτικής φύσης, η CRPM οργάνωσε ανταλλαγές απόψεων με τις Περιφέρειες μέλη 
και τις γεωγραφικές επιτροπές της. Η κινητοποίηση αυτή δεν οδήγησε τελικά στην επιλογή κάποιας 
θαλάσσιας KΓΚ, όμως αποτελεί μία βάση για το μέλλον.    

2.2.7 Γαλάζιες βιοτεχνολογίες  

Η CRPM δημιούργησε μία ομάδα περιφερειών με την ονομασία « Blue biotechnologies Regions of 
Europe », αντικείμενο της οποίας θα είναι, ειδικότερα, να συμβάλλει στην κατάρτιση, μέσα στους 
επόμενους μήνες, μίας ευρωπαϊκής στρατηγικής στον τομέα αυτό. Μία πρώτη συνεδρίαση17 
πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2013, ενώ έχει προγραμματιστεί, στο πλαίσιο των Open-Days, τον 
Οκτώβριο, η διεξαγωγή μίας σύσκεψης από μία κοινοπραξία που θα καθοδηγηθεί από την Περιφέρεια της 
Βρετάνης. 

2.2.8  Θαλάσσιες και ναυπηγικές βιομηχανίες  

Στον τομέα αυτό, η δράση της CRPM οργανώθηκε μέσα από την πρωτοβουλία « Θαλάσσιες 
Βιομηχανίες για την Γαλάζια Ανάπτυξη », υπό την καθοδήγηση του Christophe CLERGEAU, 1ου 

Αντιπροέδρου της Περιφέρειας της Χώρας του Λίγηρα, έχοντας ως προσανατολισμό την ιδέα της 
διαφοροποίησης και του διαχωρισμού στις δραστηριότητες των ναυπηγείων, ειδικότερα προς τις 
ανανεώσιμες θαλάσσιες πηγές ενέργειας, που αποτελούν στρατηγικό άξονα για το μέλλον της θαλάσσιας 
βιομηχανικής απασχόλησης στην Ευρώπη. Αναφορικά με τα ζητήματα αυτά, η CRPM αλληλεπιδρά, 
ειδικότερα, με την Επιτροπή του Ατλαντικού Τόξου, που προωθεί το θέμα αυτό στους κόλπους της 
στρατηγικής Ατλαντικού Τόξου, και την Επιτροπή της Θάλασσας της Βαλτικής, η οποία έκανε εισήγηση τον 
Ιούνιο του 2013 στο Διεθνές Σεμινάριο για την Θάλασσα, στο Στετίνο 18 (Δυτική Πομερανία, Πολωνία). 

Οι διακυβεύσεις αυτές τέθηκαν στο επίκεντρο της κατάρτισης της ευρωπαϊκής στρατηγικής  
« LeaderSHIP 202019 », που καθοδηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία συμμετείχε η 
CRPM. Οι προτάσεις των Περιφερειών αποτέλεσαν το αντικείμενο μίας ανακοίνωσης20 που υιοθετήθηκε τον 
Μάρτιο του 2013 από το Πολιτικό Γραφείο της CRPM.  

Οι συνεδριάσεις της πρωτοβουλίας, όπως και αυτές της Task Force 
LeaderSHIP 2020, που καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και η 
Τελική Διάσκεψη της στρατηγικής LeaderSHIP 202021 τον Φεβρουάριο του 
2013 επέτρεψαν την ανάπτυξη τακτικών ανταλλαγών απόψεων με 
εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, όπως τον Antonio 
TAJANI, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τα Μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νίκο ΧΡΥΣΟΓΕΛΟ, Gesine MEISSNER, Debora 
SERRACCHIANI και τον Sergio COFFERATI που καθοδηγεί μία ευρωπαϊκή 
κοινοβουλευτική ομάδα με θέμα ενασχόλησης τα ζητήματα που σχετίζονται με 
τη στρατηγική LeaderSHIP 2020. 

Στη συνέχεια, η Περιφέρεια της Χώρας του Λίγηρα (FR) και η CRPM 
οργάνωσαν στη Ναντ, στις 5 Ιουλίου του 2013, το σεμινάριο «Θαλάσσιες 

βιομηχανίες : ποιες οι στρατηγικές του μέλλοντος στην Ευρώπη και τις Περιφέρειες;»22, στο οποίο 
συγκεντρώθηκαν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι και φορείς σημαντικού αριθμού περιφερειών, προκειμένου να 
συζητήσουν τους τρόπους περαιτέρω ανάπτυξης της στρατηγικής LeaderSHIP 2020. 

                                                           
16 http://www.marinekic-initiative.eu/en/home.htm 
17  http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,342 
18 http://maritimecongress.com/practical-informations/congress-venue.html 
19hhttp://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6452&tpa=0&tk=&lang=en 
20 http://www.crpm.org/pub/docs/391_cpmr_opinion__leadership_2020.pdf 
21 http://news.cpmr.org/cpmr-news/maritime-cpmr/leadership-2020-regions-have-big-plans-for-the-future-of-maritime-industries/ 
22 http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,354 

Συνεδρίαση της LeaderSHIP 2020 – 

Βρυξέλλες, Φεβρουάριος 2012 
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http://www.crpm.org/pub/docs/391_cpmr_opinion__leadership_2020.pdf
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http://maritimecongress.com/practical-informations/congress-venue.html
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6452&tpa=0&tk=&lang=fr
http://www.crpm.org/pub/docs/391_cpmr_opinion__leadership_2020.pdf
http://news.cpmr.org/cpmr-news/maritime-cpmr/leadership-2020-regions-have-big-plans-for-the-future-of-maritime-industries/
http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,354
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Τέλος, η CRPM υπήρξε εταίρος στην έκθεση Euromaritime23, που πραγματοποιήθηκε τον 
Φεβρουάριο του 2013. Η έκθεση κινητοποίησε εκατοντάδες επιχειρήσεις, καθώς και θεσμικούς 
αντιπροσώπους, όπως η Μαρία ΔΑΜΑΝΑΚΗ, Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για τη Θαλάσσια Πολιτική 
και την Αλιεία, και ο Frédéric CUVILLIER, Υπουργός Μεταφορών, Θάλασσας και Αλιείας της Γαλλίας. 
Στην έκθεση συμμετείχε επίσης σημαντικός αριθμός Περιφερειών μελών της CRPM. 

2.2.9  Θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός  

Επί του παρόντος περίπου 2.36 εκατομμύρια άνθρωποι απασχολούνται στον κλάδο του παράκτιου 
τουρισμού, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 1.1% της συνολικής απασχόλησης της ΕΕ. Οι Περιφέρειες 
αποτελούν τους φορείς-κλειδιά για την αξιοποίηση του κοινωνικοοικονομικού δυναμικού του θαλάσσιου 
τουρισμού.     

Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερίδων για τη Θάλασσα, στις 22 Μαΐου 2013, η CRPM 
διοργάνωσε, σε συνεργασία με την πόλη του Γκέτεμποργκ, το εργαστήρι « EU Regions: pathway to boost 
maritime coastal tourism 24». Το γεγονός αυτό αποτέλεσε ευκαιρία να υπογραμμιστεί η σημασία μίας ενεργής 
συμμετοχής των περιφερειών στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής Ατζέντας του θαλάσσιου 
και παράκτιου τουρισμού. Διατυπώθηκαν επίσης ορισμένες ειδικές συστάσεις υπέρ, τόσο του σχεδιασμού 
και της εφαρμογής, από πλευράς περιφερειακών κυβερνήσεων, όσο και ορισμένων μακροπεριφερειακών 
σχεδίων, με στόχο τη διαμόρφωση συνεργειών μεταξύ των παραγόντων ανταγωνιστικότητας των 
θαλάσσιων εδαφών (φυσικοί πόροι, πολιτιστική κληρονομιά, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, κτλ…), και των 
επενδυτικών προτεραιοτήτων της τουριστικής βιομηχανίας.     

2.2.10 Αλιεία 

Κατά τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας, η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει– μέσω της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής (ΚΑλΠ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) – την ανάκαμψη του 
αλιευτικού δικτύου, που είναι εγκατεστημένο σε δυναμικές και ανταγωνιστικές παράκτιες κοινότητες, διότι 
αποτελεί μία πηγή άμεσης και έμμεσης απασχόλησης για τα παράκτια εδάφη, καθώς και ένα εργαλείο 
συνοχής για την Ευρώπη.  

Από την Γενική Συνέλευση του Μπιαλυστόκ (PL) κι έπειτα, η CRPM, σε σύνδεση με την ομάδα 
εργασίας της που καθοδηγείται από τα νησιά Σέτλαντ (UK), παρακολούθησε με προσοχή τις 
διαπραγματεύσεις γύρω από την μελλοντική πολιτική αλιείας. Οι προσανατολισμοί της CRPM 
εκφράστηκαν μέσα από μία πολιτική θέση σχετικά με την «Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής»25, που υιοθετήθηκε από το Πολιτικό Γραφείο της Αλεξανδρούπολης (GR) τον Μάρτιο του 2013, 
και μία άλλη πολιτική θέση σχετικά με «μία ισχυρή και αποτελεσματική ευρωπαϊκή δημοσιονομική στήριξη 
υπέρ της ΚΑλΠ και της ΟΘΠ»26, που υιοθετήθηκε από το Πολιτικό Γραφείο του Μάλμε (SE) τον Ιούνιο του 
2013. Στο τελευταίο αυτό έγγραφο, η CRPM συνηγορεί υπέρ των ευρωπαϊκών ενισχύσεων στην κατεύθυνση 
του εκσυγχρονισμού, της ανανέωσης των στόλων, της εγκατάστασης νέων αλιέων και υδατοκαλλιεργητών, 
καθώς και των φορέων αυτών που συμβάλλουν στην εφαρμογή μίας πιο βιώσιμης αλιείας.     

 

3. Η προσβασιμότητα  

3.1 Γενικό πλαίσιο 

Η συμφωνία γύρω από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2014-2020, διέθεσε 13.2 
δισεκατομμύρια € στην πτυχή των μεταφορών του Μηχανισμού διασύνδεσης της Ευρώπης (Connecting 
Europe Facility), και επομένως στα ΔΕΔ-Μ. Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με μία αύξηση σε πραγματικό χρόνο, 
της τάξης του 40% σε σχέση με την περίοδο 2007-2013. Επιπρόσθετα, 10 ακόμη δισεκατομμύρια ευρώ από το 
Ταμείο συνοχής θα χορηγηθούν στο Μηχανισμό διασύνδεσης της Ευρώπης για τα ΔΕΔ-Μ, προκειμένου να 
διατεθούν σε σχέδια των κρατών που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Ταμείου συνοχής (με ΑΕΠ 
μικρότερο του 80% του ευρωπαϊκού μέσου όρου). Επομένως, μπορεί κανείς να συμπεράνει πως ο 

προϋπολογισμός των μεταφορών δεν θυσιάστηκε κατά τις διαπραγματεύσεις, και επιπλέον δεν 

                                                           
23 http://www.euromaritime.fr/en/ 
24 http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/conference/programme_02_en.htm 
25 http://www.crpm.org/pub/docs/393_cpmr_opinion_-_cfp.pdf 
26 http://www.crpm.org/pub/docs/397_cpmr_opinion_emff-malmo.pdf 

http://www.euromaritime.fr/en/
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/conference/programme_02_en.htm
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/conference/programme_02_en.htm
http://www.crpm.org/pub/docs/393_cpmr_opinion_-_cfp.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/393_cpmr_opinion_-_cfp.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/397_cpmr_opinion_emff-malmo.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/397_cpmr_opinion_emff-malmo.pdf
http://www.euromaritime.fr/en/
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/conference/programme_02_en.htm
http://www.crpm.org/pub/docs/393_cpmr_opinion_-_cfp.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/397_cpmr_opinion_emff-malmo.pdf
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υποβλήθηκε στον πληθωρισμό, που συχνά προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις σε άλλες πολιτικές ειδικού 
ενδιαφέροντος για την CRPM, όπως είναι για παράδειγμα η πολιτική συνοχής.  

Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρότειναν 
την ενίσχυση της στήριξης τους, επικεντρώνοντας ωστόσο το ενδιαφέρον τους, σχεδόν αποκλειστικά στην 
ανάπτυξη των θαλάσσιων λεωφόρων (AdM), που αποτελούν μονάχα ένα μικρό τμήμα των 
ενδοευρωπαϊκών θαλάσσιων συνδέσεων.  

3.2 Η δράση της CRPM 

Η περιφέρεια του Αραγκόν, που προεδρεύει την διεπιτροπική ομάδα εργασίας της CRPM για τις 
μεταφορές, ανέπτυξε τις ενέργειες lobbying της CRPM σχετικά με τα ζητήματα μεταφορών και 
προσβασιμότητας, στις Γενικές Συνελεύσεις CRPM 2012 και 2013. Η δράση lobbying της CRPM 
επικεντρώθηκε κατά την διάρκεια των τρεχουσών διαπραγματεύσεων, κυρίως στα ΔΕΔ-Μ και τον 
Μηχανισμό διασύνδεσης της Ευρώπης (CEF). Η Περιφέρεια Νορ-Πα-ντε-Καλέ ανέλαβε την πτυχή των 
θαλάσσιων μεταφορών στους κόλπους της ομάδας εργασίας, προκειμένου να εξασφαλίσει μία αυξημένη 
επικέντρωση στα ζητήματα των θαλάσσιων μεταφορών γτων εμπλεκόμενων Περιφερειών. 

Η Γενική Γραμματεία της CRPM κατάρτισε ένα τεχνικό έγγραφο, με τίτλο «Μεταφορές και CRPM: 
σημερινή κατάσταση και προοπτικές27 », που υιοθετήθηκε από το Πολιτικό Γραφείο της CRPM στην 
συνεδρίασή της στην Αλεξανδρούπολη, την 1η Μαρτίου του 2013, και παρουσιάζει μία έκθεση προόδου της 
ετοιμασίας της ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών για την περίοδο 2014-2020, δίνοντας απαντήσεις στις 
ανησυχίες των μη κεντρικών θαλάσσιων Περιφερειών. Στο περιεχόμενο του τεχνικού αυτού εγγράφου, 
εξετάστηκαν οι πρόσφατες εργασίες της CRPM γύρω από το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και 
τον CEF, και έγινε μία επισκόπηση αναφορικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων και τα πρώτα 
αποτελέσματα τους, καθώς και τα ζητήματα προϋπολογισμού, τις θαλάσσιες μεταφορές, το ρόλο των 
Περιφερειών στην διακυβέρνηση, και τους χάρτες των ΔΕΔ-Μ.       Το έγγραφο αυτό ολοκληρώνεται 
απαριθμώντας τα ζητήματα υπό εκκρεμότητα και τους δυνητικούς τομείς εργασίας για την CRPM. 

Η CRPM κατάρτισε επίσης ένα ειδικό σχέδιο δράσης για τις θαλάσσιες μεταφορές, μέσα από την 
δημοσίευση ενός τεχνικού εγγράφου, με τίτλο « Σχέδιο Ατζέντας «θαλάσσιων μεταφορών» της CRPM για το 
2013 28», τον Μάιο του 2013. Στο έγγραφο αυτό, η CRPM υπερασπίζεται την χρηματοδότηση μίας 
θαλάσσιας διάστασης των TEN-T και του CEF, και ενημερώνει τα μέλη της  σχετικά με ορισμένα θέματα 
ενδιαφέροντος που συνδέονται με τους λιμένες και με τη θαλάσσια διάσταση.   

 3.3 Η οδηγία με θέμα την μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου 

Έχοντας επίγνωση των σύνθετων τεχνικών ζητημάτων και των σημαντικών οικονομικών θεμάτων 
που ανέσυρε η -υιοθετημένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2012- Οδηγία για την δραστική μείωση των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των πλοίων, η οποία απαιτεί υψηλές επενδύσεις, τόσο από τις λιμενικές 
αρχές, όσο και από τους εφοπλιστικούς κύκλους, η CRPM διοργάνωσε ένα σεμινάριο στη Δουνκέρκη, στις 
22 Μαρτίου 201329, κατόπιν πρόσκλησης της Περιφέρειας Νορ-Πα-ντε-Καλέ. Το σεμινάριο, με την 
ονομασία « Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου των πλοίων σε Μάγχη και Βόρεια Θάλασσα : ποιες οι λύσεις 
σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ; », συγκέντρωσε περισσότερους από 150 συμμετέχοντες, και 
σηματοδοτήθηκε από την ποικιλομορφία των παρευρισκόμενων, 
τόσο από γεωγραφική άποψη (οχτώ διαφορετικά κράτη 
εκπροσώπησης), όσο και από τομεακή (ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα, εφοπλιστές, λιμενικές αρχές, περιφερειακές αρχές, 
αντιπρόσωποι Κρατών, οργανισμοί, πανεπιστήμια και 
ερευνητές). Το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο συμμετοχής από 
πλευράς υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την 
εκπροσώπηση όχι λιγότερων από τέσσερις γενικές διευθύνσεις 
(MOVE, REGIO, MARE, ENV) και του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, συνέβαλλε στην ανάπτυξη ενός διεξοδικού 
διαλόγου. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με μία ομιλία του 

                                                           
27 http://www.crpm.org/pub/docs/394_tp-transports_and_the_cpmr.pdf 
28 http://www.crpm.org/pub/docs/401_tp_maritime_transport_agenda.pdf 
29 http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,328 

Frédéric Cuvillier, υπουργός Μεταφορών, θάλασσας και αλιείας, 

της Γαλλίας, Wulfran Despicht, Αντιπρόεδρος της περιφέρειας Νορ-

Πα-ντε-Καλέ, και Ελένη Μαριανού, Γενική Γραμματέας της CRPM – 

Δουνκέρκη, 22 Μαρτίου 2013 
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Frédéric CUVILLIER, υπουργού Μεταφορών, θάλασσας και αλιείας της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια της 
οποίας εκφράστηκαν οι ανησυχίες της γαλλικής κυβέρνησης γύρω από τις άμεσες επιπτώσεις της 
επικείμενης μεταφοράς της Οδηγίας.    

Μία Τελική Διακήρυξη30 , που συνηγορεί υπέρ μίας μεγαλύτερης αναγνώρισης του ζητήματος των 
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από πλευράς ΕΕ, και των εθνικών μέτρων για την περίοδο 2014-2020, 
παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Η Τελική Διακήρυξη αυτή αποτέλεσε ένα πλαίσιο για την 
εργασία και τη δράση της CRPM και των Γεωγραφικών Επιτροπών της, αναφορικά με την Οδηγία για τις 
εκπομπές αεριών θερμοκηπίου. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, έγινε αναφορά στη δημιουργία ενός 
Ευρωπαϊκού φόρουμ βιώσιμης ναυτιλίας (European Sustainable Shipping Forum - ESSF), και η CRPM είδε 
σε αυτό μία δυνατότητα ενεργής συμμετοχής και εκπροσώπησης των παράκτιων Περιφερειών στις τάξεις 
του. Με την ευκαιρία αυτή, ο Πρόεδρος της  CRPM απηύθυνε επιστολή, η οποία συνοδεύτηκε από ένα 
αντίγραφο της Τελικής Διακήρυξης, στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους αρμόδιους 
Επιτρόπους, αιτούμενος την επίσημη συμμετοχή της CRPM στο ESSF (ΕΦΒΝ). Ο Πρόεδρος BARROSO 
απάντησε ιδιαίτερα θετικά στην επιστολή αυτή, ενθαρρύνοντας το αίτημα της CRPM για συμμετοχή σε 
αυτό. 

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου αυτού, τα μέλη της CRPM, υπό την καθοδήγηση του Αντιπροέδρου της 
περιφέρειας Νορ-Πα-ντε-Καλέ, Wulfran DESPICHT, και της Ελένης ΜΑΡΙΑΝΟΥ, Γενικής Γραμματέως της 
CRPM, συναντήθηκαν με τους Jean-Eric PAQUET, Διευθυντή κινητικότητας και μεταφορών της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Frédéric CUVILLIER, Υπουργό Μεταφορών, θάλασσας και αλιείας της Γαλλίας, 
και την Elena VISNAR MALINOVSKA, μέλος του ιδιαίτερου γραφείου του Janez POTOCNIK, Ευρωπαίου 
Επιτρόπου αρμόδιου για το περιβάλλον.  

3.4 Οι συναντήσεις  

Μία αντιπροσωπεία της CRPM, με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της περιφέρειας Νορ-Πα-ντε-
Καλέ, Wulfran DESPICHT, έχει προγραμματίσει μία συνάντηση, το φθινόπωρο του 2013, με τον M. RUETE, 
Γενικό Διευθυντή ΓΔ MOVE, με σκοπό τη συζήτηση ορισμένων ζητημάτων θαλάσσιων μεταφορών, έπειτα 
από την ανάπτυξη της ατζέντας της CRPM για τις θαλάσσιες μεταφορές, στο πλαίσιο των ετοιμασιών της 
ατζέντας του EESF (ΕΦΒΝ) και της εφαρμογής του CEF.  

 

4. Οι Μακροπεριφέρειες  

4.1 Γενικό πλαίσιο  

Το 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη Μακροπεριφερειακή Στρατηγική για την 
Βαλτική Θάλασσα, και διαδοχικά, το 2010 την Στρατηγική για τον Δούναβη, και το 2011 την πρώτη 
Στρατηγική Θαλάσσιας Λεκάνης για το Ατλαντικό Τόξο. Από την ίδρυσή της, η CRPM οργανώθηκε σε 
γεωγραφικές επιτροπές που αντιστοιχούν στις ανάλογες ευρωπαϊκές θαλάσσιες λεκάνες, με εξαίρεση την 
Επιτροπή των Νησιών. Για τον λόγο αυτό, η CRPM στηρίζει σθεναρά την εφαρμογή των Στρατηγικών 
αυτών, καθώς επιτρέπουν την πλαισίωση και συγκέντρωση της ευρωπαϊκής, εθνικής, περιφερειακής και 
τοπικής, δημόσιας δράσης, γύρω από κοινές διακυβεύσεις, στην εκάστοτε λεκάνη ζωής. Οι 
Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές καθιστούν δυνατή την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των ταμείων, 
πριμοδοτώντας ταυτόχρονα μία ολοκληρωμένη ανάπτυξη των συγκεκριμένων αυτών, λεκανών ζωής, προς 
όφελος των κατοίκων τους.  

4.2 Η δράση της CRPM 

Τον Ιούνιο του 2012, η CRPM εγκαινίασε μία « Task Force » Μακροπεριφερειών στους κόλπους της 
Γενικής Γραμματείας της, σε σύνδεση με τις έξι Γεωγραφικές Επιτροπές της. Στο πλαίσιο της ετοιμασίας μίας 
μελέτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστιθέμενη αξία των Μακροπεριφερειών, η CRPM 
κινητοποιήθηκε για να μεταδώσει την εμπειρογνωμοσύνη που έχει αναπτύξει κατά τις πολυετείς εργασίες 
της.   

                                                           
30 http://www.crpm.org/pub/docs/405_reduction_of_emissions_march_2103.pdf 
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Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Μπιαλυστόκ, που πραγματοποιήθηκε από τις 5 ως 
τις 10 Οκτωβρίου 2012, CRPM υιοθέτησε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές31 για την κατάρτιση και την 
εφαρμογή των μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Το τεχνικό αυτό υπόμνημα προτείνει κάποιες 
κατευθύνσεις και προβληματισμούς για τη διαμόρφωση ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού πλαισίου 
αναφοράς των υφιστάμενων και μελλοντικών πρωτοβουλιών μακροπεριφερειακών στρατηγικών. Οι 
κατευθυντήριες αυτές γραμμές χρησίμευσαν επίσης ως πλαίσιο για τις Γεωγραφικές Επιτροπές αυτές, που 
επιθυμούν να συνδράμουν στην εφαρμογή ή την ανάπτυξη των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών στις 
αντίστοιχες λεκάνης ζωής τους.    

Πέρα από τις γραμμές αυτές, ένα νέο τεχνικό έγγραφο32 CRPM παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια 
του Πολιτικού Γραφείου της Αλεξανδρούπολης, την 1η Μαρτίου 2013, με στόχο την υποστήριξη των 
εργασιών εκτίμησης των Μακροπεριφειακών Στρατηγικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013.    

4.3 Οι Συναντήσεις  

Η συνεδρίαση της Task Force Μακροπεριφερειών CRPM33 
διεξήχθηκε στις 14 Μαΐου 2013, στις Βρυξέλλες, παρουσία της ΓΔ  
REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Περιφερειών μελών της Task 
Force, καθώς και των Εκτελεστικών Γραμματέων των διαφόρων 
Γεωγραφικών Επιτροπών της CRPM. Με την ευκαιρία αυτή, οι 
συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά 
με τα πολιτικά μηνύματα που θα μπορούσε να μεταδώσει η CRPM στα 
Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα. Έπειτα από την συνεδρίαση αυτή, η 
CRPM υιοθέτησε μία πολιτική θέση34 κατά τη διάρκεια της σύσκεψης 
του τελευταίου Πολιτικού Γραφείου της, στο Μάλμε. 

4.4 Η Στρατηγική Αδριατικής-Ιουνίου 

Την ώρα που το Συμβούλιο της Ευρώπης του Δεκεμβρίου του 2012, ζητούσε από την Επιτροπή να 
ετοιμάσει μία μακροπεριφερειακή στρατηγική για την ζώνη Αδριατικής-Ιονίου, η Διάσκεψη των Μη 
Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών (CRPM) είχε ήδη διαμορφώσει μία Task force, προκειμένου να 
καταρτιστεί ένα σχέδιο δράσης το 2014, έτος κατά το οποίο δύο κράτη της Αδριατικής-Ιονίου θα 
αναλάβουν την Προεδρία της ΕΕ : η Ιταλία και η Ελλάδα. Η απόφαση αυτή είχε επίσης προηγηθεί όλων 
των σχετικών πρωτοβουλιών των υπόλοιπων ευρωπαϊκών οργανισμών για τη ζώνη Αδριατικής-Ιονίου, και, 
πιο συγκεκριμένα, της έκθεσης του François ALFONSI (GREENS-FR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «η 
εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της ΕΕ : υφιστάμενες πρακτικές και μελλοντικές προοπτικές, ειδικότερα 
στη Μεσόγειο», της Ανακοίνωσης με θέμα την θαλάσσια πολιτική στην Αδριατική, που παρουσιάστηκε στο 
Ζάγκρεμπ από την Επίτροπο Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Μαρία ΔΑΜΑΝΑΚΗ, και της δημιουργίας 
της Διαπεριφερειακής Ομάδας Αδριατικής-Ιονίου35, που διοργανώθηκε εντός της Επιτροπής Περιφερειών, 
με τον Gian Mario SPACCA, Πρόεδρο της Περιφέρειας Μάρκε, να αποτελεί τον Πρόεδρο της ομάδας, και 
τον Απόστολο ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ, Πρόεδρο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τον 1ο Αντιπρόεδρο (αμφότεροι 
μέλη της CRPM).  

Η CRPM, με την Διαμεσογειακή Επιτροπή της (CIM/CRPM), είναι πεπεισμένες πως οι τομείς της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας θα πρέπει να διαδραματίσουν έναν ιδιαίτερα στρατηγικό ρόλο στην 
ανάπτυξη της μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου. Η CRPM και η Διαμεσογειακή Επιτροπή της, 
υποστήριξαν, επομένως, πλήρως την έκθεση του Guido MILANA, μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η 
οποία καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εκτιμήσει με επιμονή και προσοχή, στο άμεσο μέλλον, τον 
γεωφυσικό σχηματισμό της λεκάνης Αδριατικής-Ιονίου, και την ιδιαιτερότητά της.       

  

                                                           
31 http://www.crpm.org/pub/docs/380_tp-macroregions_cpmr.pdf 
32 http://www.crpm.org/pub/docs/395_tp-mrs-sbs-cpmr-022013.pdf 
33http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,356 
34 http://www.crpm.org/pub/docs/398_opinion-macroregions_pb_cpmr-malmo.pdf 
35 http://cor.europa.eu/en/activities/interregionalgroups/adriatic-ionian/Pages/index.aspx 

Πολιτικό Γραφείο της CRPM στο Μάλμε, 7 Ιουνίου 

2013 

http://www.crpm.org/pub/docs/380_tp-macroregions_cpmr.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/395_tp-mrs-sbs-cpmr-022013.pdf
http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,356
http://www.crpm.org/pub/docs/398_opinion-macroregions_pb_cpmr-malmo.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/380_tp-macroregions_cpmr.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/395_tp-mrs-sbs-cpmr-022013.pdf
http://www.crpm.org/en/index.php?act=6,1,2,356
http://www.crpm.org/pub/docs/398_opinion-macroregions_pb_cpmr-malmo.pdf
http://cor.europa.eu/en/activities/interregionalgroups/adriatic-ionian/Pages/index.aspx
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5. Η εδαφική προσέγγιση στις τομεακές πολιτικές  

5.1 Ενέργεια και κλιματικές αλλαγές 

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η CRPM έκανε εισηγήσεις σε διάφορες διαβουλεύσεις που 
διοργανώθηκαν από τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα, σε τομείς σχετικούς με την Ενέργεια και το Κλίμα.  

Στα τέλη του 2012, συμπληρωματικά με την Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα της 
ανάπτυξης των ωκεάνιων ενεργειών, πραγματοποιήθηκε ένα συνέδριο εργασίας μεταξύ μιας 
αντιπροσωπείας Περιφερειών μελών της CRPM και της ΓΔ MARE (συνοδευόμενης από την ΓΔ ENER και 
την ΓΔ R&I). Η συνάντηση αυτή συνέβαλλε στο να διαπιστωθεί μία συμφωνία απόψεων μεταξύ  CRPM και 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά τις ανάγκες προτεραιότητες για τους τύπους ενέργειας αυτής, και 
ειδικότερα τα προβλήματα πρόσβασης στο δίκτυο, τις δυσκολίες χρηματοδότησης, τα περιβαλλοντικά 
ζητήματα, και τον προσδιορισμό των συνεργειών. 

Τον Ιούλιο του 2013, η CRPM συμμετείχε στην διαβούλευση36 της ΓΔ ENER σχετικά με την 
Πράσινη Βίβλο, με τίτλο «Ένα πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα 
το έτος 2030». Στο περιεχόμενο του κειμένου, η CRPM εξέφρασε την έκπληξή της για την απουσία 
οποιασδήποτε αναφοράς σχετικά με το ρόλο των περιφερειακών αρχών στο σχέδιο Πράσινης Βίβλου, ενώ, 
την ίδια χρονική περίοδο, στο σχέδιο Ανακοίνωσης για τη Διεθνή Συμφωνία του 2015, με θέμα τις 
κλιματικές αλλαγές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμιζε ότι η δυναμική πολιτική που απαιτείται, για την 
ανάπτυξη φιλόδοξων δράσεων στον τομέα των κλιματικών αλλαγών, μπορεί να διαμορφωθεί μόνο με την 
ευρεία στήριξη της κοινωνίας των πολιτών, των επιχειρήσεων, καθώς και των άλλων πολιτικών 
διαρθρώσεων. Η CRPM τάχθηκε, επομένως, υπέρ ορισμένων δεσμευτικών στόχων όσον αφορά την 
ενεργειακή αποτελεσματικότητα, με το σκεπτικό ότι τέτοιες διατάξεις είχαν αποδειχθεί σωστές στον τομέα 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι η επιβολή δεσμευτικών στόχων προϋπέθετε 
την καθιέρωση ενός κατάλληλου μηχανισμού χρηματοδοτικής ενίσχυσης, προκειμένου να στηριχθεί η 
δράση των τοπικών και περιφερειακών φορέων, και διαπίστωσε ότι μία τέτοια στήριξη θα ήταν πιθανόν 
δύσκολο να επιτευχθεί, δεδομένης της αποτυχίας του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής (ΣΕΔΕ) 
αερίων θερμοκηπίου.  

Στον τομέα της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, η CRPM εμφανίστηκε επιφυλακτική όσον 
αφορά το ρόλο που προορίζει η Επιτροπή για τις ασφαλιστικές εταιρίες. Έκανε μία εισήγηση στο πλαίσιο 
της Διαβούλευσης με θέμα το σχέδιο της «Πράσινης Βίβλου για την 
ασφάλιση κατά φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών», προκειμένου να 
υπενθυμίσει τον υψηλό βαθμό έκθεσης σημαντικού αριθμού παράκτιων 
και νησιωτικών εδαφών, και ειδικότερα των εξόχως απόκεντρων 
Περιφερειών, σε αυτή τη μορφή κινδύνων. Η  CRPM εξέφρασε ένα 
αίτημα για αναγνώριση των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στα 
εδάφη, και διαμόρφωση της απαιτούμενης αλληλεγγύης σε κοινοτικό 
επίπεδο, από πλευράς ευρωπαϊκής ασφαλιστικής νομοθεσίας. Η CRPM 
μοιράστηκε επίσης την οπτική αυτή, ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, με την ευκαιρία της συνεδρίασης που διοργανώθηκε τον 
Μάιο του 2013, από τον βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
Vittorio PRODI, για το ζήτημα αυτό.  

Τέλος, η CRPM εξέφρασε την ικανοποίησή της για τον 
σημαντικό αριθμό σχεδίων συνεργασίας, όσον αφορά τους ενεργειακούς και κλιματικούς τομείς, όπου 
συμμετέχουν οι Περιφέρειες μέλη της, και ειδικότερα τα ELIH-MED, LOW CAP, και ISLE-PACT, και 
δήλωσε την πρόθεσή της να στηρίξει τη διάδοση των αποτελεσμάτων τους, καθώς και των πολιτικών 
συστάσεών τους.   

 

  

                                                           
36 http://www.crpm.org/pub/docs/404_rponse_crpm-consultation_lv_energie-climat.pdf 

2
η
 Ευρωπαϊκή Διάσκεψη του ISLE-PACT - John Stuebler 

(CE), Angus Campbell, Western Isles, Jean-Didier Hache 

(CRPM – Επιτροπή Νησιών) – Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 

2012. 

http://www.crpm.org/pub/docs/404_rponse_crpm-consultation_lv_energie-climat.pdf
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5.2 Έρευνα και καινοτομία  

Με τη στήριξη της ομάδας εργασίας Έρευνας και Καινοτομίας, που καθοδηγείται από την 
Περιφέρεια Σκόνε, η CRPM συνέχισε να καταρτίζει τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, μέσα από τη 
συμμετοχή της στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Παράλληλα, συνέχισε να εμπλέκεται ενεργά στα εδαφικά ζητήματα που αφορούν την έρευνα και 
την καινοτομία, υπό το πρίσμα της ανάλυσης σε εδαφικό επίπεδο των αποτελεσμάτων των σχετικών 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η CRPM συνέβαλε επίσης ενεργά στην 
οριστικοποίηση του σχεδίου AMCER (Advanced Monitoring and Coordination of EU R&D policies at 
Regional level), που χρηματοδοτείται από το ESPON και είχε η ίδια καταρτίσει. Η τελική διάσκεψη του 
AMCER πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2013, και αποτέλεσε την ευκαιρία να συζητηθούν οι στατιστικές 
μέθοδοι που αναπτύχθηκαν με βάση τα δεδομένα αυτά, και κατέστησαν δυνατή την υλοποίηση χαρτών και 
αδημοσίευτων αναλύσεων, και τη συνεργασία μεταξύ ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων που 
αναπτύχθηκαν από τα εν λόγω προγράμματα, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και στους κόλπους των 
Περιφερειών. Τα αποτελέσματα του σχεδίου AMCER κρίνονται καθοριστικά για την βελτίωση των 
συνεργειών μεταξύ των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης, Horizon 2020 και COSME. Το σχέδιο αυτό 
συνέδραμε στην οικοδόμηση ιδιαίτερα παραγωγικών ανταλλαγών ιδεών με το ESPON και τις ΓΔ DG Rtd, 
Entreprises και REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 

6.  Γειτονία  

Οι μη κεντρικές θαλάσσιες Περιφέρειες έχουν φυσικούς δεσμούς με τη γειτονία της ΕΕ, γεγονός που 
εξηγεί την μακρόπνοη ενεργή εμπλοκή της CRPM στην πολιτική αυτή. Οι Περιφέρειες και οι Γεωγραφικές 
Επιτροπές της CRPM συμμετέχουν επομένως ενεργά, εδώ και πολύ καιρό, σε σχέδια και συνεργασίες με 
τους ομολόγους τους από το Νότο της Μεσογείου, τα Ανατολικά της Μαύρης Θάλασσας και τη Ρωσία.  

Έχοντας επανειλημμένα συνδράμει έμπρακτα στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) και το 
νέο Ευρωπαϊκό Εργαλείο Γειτονίας της (IEV), η CRPM και οι Γεωγραφικές Επιτροπές της συνέχισαν την 
ενεργή συμμετοχή τους στις εργασίες των οργανισμών που διαμόρφωσε η Επιτροπή Περιφερειών, για την 
ευρωμεσογειακή (ARLEM) και την ανατολική συνεργασία (CORLEAP). Κάτι τέτοιο έγινε υπογραμμίζοντας 
τη συμβολή και το ρόλο-κλειδί των περιφερειακών αρχών στο πλαίσιο της ΕΠΓ, σε σύνδεση με την ενίσχυση 
των σχέσεων συνεργασίας, τις διάφορες πτυχές της εδαφικής και θαλάσσιας ανάπτυξης, την στήριξη της 
αποκέντρωσης, την αρχή « more for more », καθώς και με μία 
πραγματική πολιτική σύγκλισης στα σύνορα της ΕΕ.  

Στην κατεύθυνση αυτή, η CRPM συνέχισε την εσωτερική της 
κινητοποίηση, ειδικότερα μέσα από το ARLEM και την Διαμεσογειακή 
Επιτροπή της (CIM). Πιο συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Καταλονίας, ως 
προεδρεύουσα της CIM, έλαβε εντολή από το ARLEM να καταρτίσει μία 
έκθεση για την Επιτροπή ECOTER, με θέμα μία πιθανή μελλοντική 
«στρατηγική συνοχής για τη Μεσόγειο». Η έκθεση στοχεύει να 
προσδώσει μία νέα πνοή στη συνεργασία εντός της λεκάνης, και να 
παράσχει κατευθύνσεις για την πρακτική εφαρμογή της προσέγγισης 
και των μεθοδολογιών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής στην ΕΠΓ, 
καθώς και τις δυνατότητες πλαισίωσης της σύμπραξης Euromed με 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές.   

Παράλληλα, η CRPM, το 2013, παρακολούθησε ενεργά τις τρέχουσες διαδικασίες κεφαλαιοποίησης 
και επαναπροσδιορισμού των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας «ανά θαλάσσια λεκάνη», του 
IEV, και άρχισε να προτείνει στις διαχειριστικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένους τρόπους 
βελτίωσης της εφαρμογής τους και των διασυνδέσεων που σχετίζονται  με μία ενδεχόμενη στήριξη για την 
εγκαινίαση  μελλοντικών μακροπεριφερειακών στρατηγικών.  

Πολιτικό Γραφείο της CIM, Φλωρεντία, Florence, 15 

Μαρτίου 2013 


