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Αγαπητοί αναγνώστες, 

Πέρυσι, κατά τη γενική συνέλευση 
στην Ούμεω (Σουηδία), η CPMR 
απεύθυνε μια δήλωση προς το 
νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και τη νεοεκλεγείσα Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

Η δήλωση προσέβλεπε στην 
υλοποίηση της στρατηγικής 
«Ευρώπη 2020» σε περιφερειακό 
επίπεδο. Υπογράμμιζε τις 
προτεραιότητές μας στους τομείς της 
συνοχής, της ναυτιλίας και της 
προσβασιμότητας, με ιδιαίτερη 
έμφαση στην εδαφική διάστασή 
τους. 

Έναν χρόνο μετά, η φάση της 
υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών για την περίοδο 2014–2020 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, 
αφού έχουν υιοθετηθεί και ξεκινήσει τα περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα. 

Στο μεταξύ, όσον αφορά στην ευρωπαϊκή συνοχή, οι περιφερειακές ανισότητες αυξάνονται και το 
αναπτυξιακό χάσμα ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια διευρύνεται. Επομένως, έχοντας 
αναλύσει την προετοιμασία και τη διαπραγμάτευση των τωρινών επιχειρησιακών προγραμμάτων 
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), προτρέπουμε την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να εκκινήσει τη διαδικασία μεταρρύθμισης της πολιτικής συνοχής για μετά το 2020 και να 
επιτρέψει στις περιφέρειες της CPMR να συμμετάσχουν στη συζήτηση. 

Όσον αφορά στις θαλάσσιες υποθέσεις, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι για να επιτευχθεί γαλάζια 
ανάπτυξη πρέπει να υπάρχει συνεχής διάλογος ανάμεσα στις περιφέρειες, στους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς και στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η επένδυση στη θάλασσα με παράλληλη διατήρηση του 
οικοσυστήματος είναι μονόδρομος. Έχουμε μπροστά μας μια γεμάτη περίοδο προγραμματισμού. Η 
αύξηση της θαλάσσιας συνιστώσας κάθε επενδυτικής ευκαιρίας μέσω των διαρθρωτικών ταμείων ή 
του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» πρέπει να είναι η απάντησή μας για να επιτύχουμε γαλάζια 
ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας στις περιφέρειές μας, για τους πολίτες μας. 

Όσον αφορά στην προσβασιμότητα, είμαστε πεπεισμένοι ότι η πολιτική μεταφορών της ΕΕ πρέπει 
να συμβάλλει στην εδαφική συνοχή. Αποτελεί θεμελιώδη αρχή της Συνθήκης, μαζί με την 
οικονομική και κοινωνική συνοχή. Γι’ αυτό έχουμε εγκαινιάσει μια εκστρατεία για να τονίσουμε την 
αναμφισβήτητη σχέση ανάμεσα στην προσβασιμότητα και στην οικονομική ανάπτυξη των 
περιφερειών της Ευρώπης. Οι πολίτες πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση ανεξάρτητα από τη 
γεωγραφική τους θέση. Θα θέλαμε να δούμε μια χρήσιμη αλληλεπίδραση μεταξύ κέντρου και 
περιφέρειας. Η σύνδεση των εδαφών και των ανθρώπων φέρνει ευημερία και μετριάζει τις 
δυσχέρειες. 

Ευελπιστώντας ότι οι προτάσεις και οι δραστηριότητες που παρατίθενται στην παρούσα έκθεση 
δραστηριοτήτων θα εμπνεύσουν τους Ευρωπαίους ηγέτες, σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση. 

Vasco Cordeiro, πρόεδρος της CPMR και περιφερειάρχης Αυτόνομης Περιφέρειας Αζορών 
(Πορτογαλία) 

Ελένη Μαριάνου, γενική γραμματέας της CPMR 

 
  

http://www.crpm.org/pub/agenda/2725_crpm-flyer-statement_def_en.pdf
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο τέλος του 2014 ξεκίνησε τη θητεία της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρόεδρο τον Ζαν-Κλωντ 
Γιούνκερ και παρουσίασε τις δέκα κατευθυντήριες γραμμές της, οι οποίες στόχευαν στην τόνωση 
της οικονομίας της ηπείρου μας και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ανάπτυξης και επενδύσεων. 

Κατόπιν, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), γνωστότερο ως «πρόγραμμα 
Γιούνκερ», εγκαινιάστηκε και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για να ενθαρρυνθεί η 
χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων στην Ευρώπη. 

Οι περιφέρειες της CPMR υποδέχθηκαν θερμά το φιλόδοξο πρόγραμμα, ύψους 315 δισ. ευρώ, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις πρωτοβουλίες του για την αντιστροφή της φθίνουσας πορείας των 
επενδύσεων, αλλά ταυτόχρονα αμφισβήτησαν ορισμένα σημεία του προγράμματος και του τρόπου 
με τον οποίο θα υλοποιηθεί στην περιφέρεια της Ευρώπης. 

Επιπλέον, εγκαινιάστηκε μια νέα περίοδος προγραμματισμού, με τη σύνταξη επιχειρησιακών 
προγραμμάτων και τη διαπραγμάτευσή τους μεταξύ των περιφερειών της CPMR, των κρατών μελών 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δουλειά της CPMR στην πολιτική συνοχής εξασφάλισε ένα άνετο 
χρηματοδοτικό σχήµα για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στις περιφέρειες. 

Αυτό το έτος σημαδεύτηκε επίσης από την ελληνική κρίση και από την εισροή μεγάλου αριθμού 
προσφύγων στην Ευρώπη, ενώ χιλιάδες άνθρωποι πνίγηκαν στη Μεσόγειο. Αυτά τα δύο ζητήματα 
έχουν αναδείξει τις βαθιές διαχωριστικές γραμμές στην Ευρώπη, έχουν επιδεινώσει τον ατομισμό 
ορισμένων κρατών μελών και έχουν αποστασιοποιήσει τους πολίτες από το εγχείρημα της ενωμένης 
Ευρώπης. Σε διάφορες χώρες μερικά πολιτικά κόμματα επιχείρησαν να υπονομεύσουν τη 
λειτουργία του κοινού νομίσματος και αμφισβητούσαν διαρκώς την αλληλεγγύη ανάμεσα στους 
λαούς της ΕΕ. 

Μέσα σε αυτήν την αβεβαιότητα, η διαχείριση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής έχει επίσης 
αναδειχθεί ως μεγάλη πρόκληση, ιδίως για όσες απόκεντρες περιφέρειες βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή και συχνά διαθέτουν ανεπαρκή μέσα. Η διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή 
(COP21) θα διεξαχθεί στο Παρίσι (Γαλλία) από 30 Νοεμβρίου έως 11 Δεκεμβρίου 2015. Οι 
περιφέρειες προσδοκούν απτά αποτελέσματα από αυτήν τη σημαντική εκδήλωση και ζητούν να 
συμμετάσχουν στην υλοποίηση όσων μέτρων ληφθούν. 

  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_en.htm
http://www.crpm.org/pub/docs/435_cpmr_declaration_juncker_plan.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris
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ΣΥΝΟΧΗ 

ΠΛΑΙΣΙΟ  

Αφού τα κράτη μέλη συμφώνησαν τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 
2014–2020, η ανανεωμένη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τα νέα επιχειρησιακά προγράμματα που 
έχουν ως στόχο να ενδυναμώσουν την ανταγωνιστικότητα της περιφέρειας, να δημιουργήσουν νέες 
ευκαιρίες ανάπτυξης και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και των επιχειρήσεων της 
ΕΕ. Ταυτόχρονα, το πρόγραμμα Γιούνκερ των 315 δισ. ευρώ εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Ιούνιο. 

Η CPMR συμφωνεί απόλυτα με την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι χρειάζεται να 
ενισχυθούν οι επενδύσεις στην Ευρώπη για να δημιουργηθούν συνθήκες κατάλληλες για 
διατηρήσιμη οικονομική ανάκαμψη, αλλά ανησυχεί για τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης στα 
εδάφη, καθώς έχει διευρυνθεί το αναπτυξιακό χάσμα ανάμεσα στο κέντρο της Ευρώπης και στην 
περιφέρειά της. Για να εξομαλυνθούν αυτές οι διαφορές, η CPMR έχει ήδη αρχίσει να 
δραστηριοποιείται για να νομιμοποιήσει την πολιτική συνοχής ως μια πολιτική επενδύσεων που θα 
υπηρετεί τα εδάφη της Ευρώπης και θα στηρίζεται στις περιφέρειες, στην καρδιά ενός πλαισίου 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ CPMR 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ   
2014–2020 

Η φάση της υλοποίησης της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014–2020 βρίσκεται σε πλήρη 
εξέλιξη, αφού έχουν υιοθετηθεί και ξεκινήσει τα περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα. 

Στη συνεδρίαση της ομάδας CORE τον Δεκέμβριο του 2014 και στη συνεδρίαση του Πολιτικού 
Γραφείου στη Ναντ (Γαλλία) στις 27 Φεβρουαρίου 2015, η CPMR είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις 
εμπειρίες των περιφερειών κατά την προετοιμασία και τη διαπραγμάτευση των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ). Στη Ναντ 
υιοθετήθηκε μια θέση πολιτικής, η οποία απευθύνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μηνύματα για τη διαδικασία προετοιμασίας των προγραμμάτων των 
διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2014–2020. 

Στο έγγραφο αυτό η CPMR επικρίνει την έλλειψη συνάφειας ανάμεσα στο πλαίσιο των νομοθετικών 
προτάσεων της πολιτικής συνοχής και σε όσα αναφέρουν τα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν για να 
καθοδηγήσουν τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες κατά την προετοιμασία των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα έγγραφα αυτά ήταν υπερβολικά συγκεκριμένα και 
περιοριστικά ως προς τις επενδυτικές προτεραιότητες· αυτό αντίκειται στα τελικά, υιοθετημένα 
νομοθετικά κείμενα που διέπουν τα ταμεία της πολιτικής συνοχής. Για παράδειγμα, πολλές 
περιφέρειες από τις πιο αναπτυγμένες ή από όσες βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο δυσκολεύτηκαν 
αρκετά να αιτιολογήσουν στην Επιτροπή την ανάγκη τους να χρηματοδοτήσουν έργα υποδομής. 

Επίσης, η CPMR παρατήρησε ότι η επικοινωνία ανάμεσα στις περιφέρειες και στην Επιτροπή στο 
θέμα της προετοιμασίας των επιχειρησιακών προγραμμάτων δεν ήταν πάντα καλής ποιότητας. Ενώ 
ορισμένες περιοχές ένιωθαν ότι η διαδικασία ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική και ότι οι ανεπίσημες 
επαφές τη βελτίωναν, σε άλλες δινόταν πολύ λίγος χρόνος για να απαντήσουν σε σχόλια επί ενός 
περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος ή δινόταν πενιχρή καθοδήγηση. Αν και κατανοούμε 
ότι η «εγκάρσια» φύση των επιχειρησιακών προγραμμάτων απαιτεί διαβουλεύσεις ανάμεσα σε 

http://www.crpm.org/pub/docs/438_cpmr_policy_position_efficient_implemention_of_programmes.pdf
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πολλές υπηρεσίες της Επιτροπής, η ειδημοσύνη και οι γνώσεις της ΓΔ Περιφερειακής και 
Πολεοδομικής Πολιτικής θα μπορούσαν να έχουν αναθέσει κεντρικότερο και πιο στρατηγικό ρόλο 
στην Επιτροπή σε σχέση με την προετοιμασία και τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. 

Γι’ αυτό, η CPMR κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκαινιάσει σύντομα τη διαδικασία 
μεταρρύθμισης της πολιτικής συνοχής για μετά το 2020, ώστε να υπάρχει άφθονος χρόνος για 
διαπραγμάτευση και να ξεκινήσουν τα προγράμματα την 1η Ιανουαρίου 2021, καθώς και να 
βελτιώσει την ευθυγράμμιση και τον συντονισμό των κύριων στρατηγικών εγγράφων, για 
παράδειγμα τα έγγραφα καθοδήγησης των χωρών και τις συμφωνίες συνεργασίας. 

Ειδικά για Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο η CPMR διοργάνωσε μια υψηλού επιπέδου διάσκεψη με 
τίτλο «The Role of the Youth Guarantee in the Implementation of the Structural Fund Programmes 
2014-2020» («Ο ρόλος των “Εγγυήσεων για τη νεολαία” στην υλοποίηση των προγραμμάτων των 
διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2014–2020») ως τμήμα μιας σειράς διασκέψεων που έχουν 
ως στόχο να δώσουν την ευκαιρία στις περιφέρειές της να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά 
με την υλοποίηση των προγραμμάτων των ΕΔΕΤ. Αυτή η εκδήλωση, που αφορούσε σε ζητήματα 
σχετικά με την ανεργία των νέων, διεξήχθη στο Καμπομπάσο (Ιταλία) στις 28 Νοεμβρίου 2014 
κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του Μολίζε, Paolo di Laura Frattura, και σε συνεργασία με την 
ιταλική προεδρία. 

Οι συμμετέχοντες σε αυτήν εστίασαν σε τρέχουσες τάσεις και σε πρακτικές επιλογές για την 
υλοποίηση των «Εγγυήσεων για τη νεολαία», καθώς και στη διερεύνηση πιθανών συνεργειών με τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία. Ως προς αυτό, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη 
συνεισφορά όσων περιφερειών της CPMR έχουν υλοποιήσει επιτυχώς στρατηγικές για να μειώσουν 
τα μεγέθη της ανεργίας των νέων και να επενδύσουν σε «υποδομές» όπως η ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου, οι οποίες αποφέρουν θετικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. 

Πολιτική συνοχής για μετά το 2020   

Σκεπτόμενη περισσότερο το απώτερο μέλλον της πολιτικής συνοχής, η CPMR συνεχίζει να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη των παράκτιων 
απόκεντρων περιφερειών. Μια πρόσφατη ανάλυση της CPMR επιβεβαιώνει ότι οι περιφερειακές 
ανισότητες αυξάνονται και το αναπτυξιακό χάσμα ανάμεσα στο κέντρο και στην περιφέρεια της 
Ευρώπης έχει διευρυνθεί, στατιστικά στοιχεία τα οποία θα είναι χρήσιμα στις συζητήσεις για τη 
μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής. 

Όσον αφορά στη δρομολόγηση δραστηριοτήτων σχετικά με την πολιτική συνοχής για μετά το 2020, 
η CPMR παρουσίασε κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου στην Κρήτη στις 12 Ιουνίου 2015 
ένα τεχνικό έγγραφο, στο οποίο παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ 
και προτείνει μια μακροπρόθεσμη πορεία δράσης για τις περιφέρειες της CPMR. Το έγγραφο αυτό 
προτείνει να καταπιαστεί η CPMR με τη διακυβέρνηση της πολιτικής συνοχής, να δομήσει 
επιχειρήματα υπέρ μιας πολιτικής συνοχής για μετά το 2020 η οποία θα αφορά σε όλες τις 
περιφέρειες, να μελετήσει την εδαφική διάσταση των χρηματοπιστωτικών μέσων, να ενισχύσει τη 
νησιωτική διάσταση και να κάνει προτάσεις για να απλοποιηθεί η πολιτική συνοχής. 

Όσον αφορά στη διακυβέρνηση της πολιτικής συνοχής, η CPMR ξεκίνησε μια εσωτερική έρευνα για 
να εκτιμήσει σε ποιον βαθμό αναμειγνύονται οι περιφέρειες της CPMR σε προγράμματα της 
πολιτικής συνοχής, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση ανάμεσα στους τομείς όπου παρεμβαίνει 
η πολιτική συνοχής και στις νομοθετικές αρμοδιότητες των αρχών των περιφερειών, καθώς και στη 
νησιωτική διάσταση της πολιτικής συνοχής. Η έρευνα αποτελεί συνέχεια μιας από τις επιτυχίες του 
προηγούμενου κύκλου διαπραγματεύσεων για το πακέτο της πολιτικής συνοχής: την εισαγωγή 

http://www.crpm.org/pub/agenda/2644_agenda.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/2644_agenda.pdf
http://news.crpm.org/wp-content/uploads/2015/08/Analysis-from-the-CPMR-Secretariat-Regional-GDP-statistics-July-2015.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/442_technical_paper_cpmr_cohesion_crete.pdf
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ενισχυμένων διατάξεων για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και τη συνεργασία. Αυτές οι διατάξεις 
δημιουργούν ένα σαφές πλαίσιο συνεργασίας και αναθέτουν ρόλο σε όλους τους φορείς της 
πολιτικής συνοχής, ιδίως στις τοπικές και στις περιφερειακές αρχές. Στόχος της έρευνας είναι να 
δώσει μια σαφή εικόνα των ευθυνών, των εξουσιών και των επιπέδων ανάμειξης των περιφερειών, 
και να συγκρίνει τα στοιχεία αυτά με τα αντίστοιχα για την περίοδο προγραμματισμού 2007–2013. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν σε μια μελέτη που θα παρουσιάσει ποια είναι η 
τρέχουσα θέση των περιφερειών στην πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014–2020. 

Όσον αφορά στους δείκτες της πολιτικής συνοχής, η Γενική Γραμματεία της CPMR συγκρότησε μια 
επιχειρησιακή ομάδα από διάφορες περιφέρειες, η οποία θα μελετήσει με ποια μεθοδολογία θα 
διατίθενται τα χρήματα των διαρθρωτικών ταμείων μετά το 2020. Επικεφαλής της ομάδας είναι η 
περιφέρεια Κάτω Νορμανδίας και στόχοι της να εξετάσει τα ελαττώματα της μεθοδολογίας 
διάθεσης των χρημάτων των διαρθρωτικών ταμείων, να κατανοήσει τις πολιτικές πτυχές της 
μεθοδολογίας αυτής και να διερευνήσει εναλλακτικούς δείκτες. Η ομάδα συνεδρίασε τον Μάρτιο 
μαζί με ειδικούς από τον ΟΟΣΑ και το Πανεπιστήμιο του Στάρθκλαϊντ, καθώς και τον Σεπτέμβριο 
μαζί με ένα εκπρόσωπο της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης. Περαιτέρω δουλειά 
στους δείκτες της πολιτικής συνοχής θα αφομοιωθεί από την ομάδα CORE της CPMR. 

Όσον αφορά στα χρηματοπιστωτικά μέσα, η CPMR έχει ήδη εκφράσει τη θέση της για το ύψους 315 
δισ. ευρώ Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο θα υφίσταται για τα επόμενα τρία 
έτη. Το πρόγραμμα τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Σεπτέμβριο, κατόπιν διοργανικής συμφωνίας 
ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Αν και η 
CPMR υποδέχθηκε θερμά την πρωτοβουλία, η οποία ενδέχεται να δημιουργήσει θέσεις εργασίας 
και ανάπτυξη στην Ευρώπη, εξέφρασε και ανησυχίες οι οποίες συνοψίστηκαν σε ένα τεχνικό 
έγγραφο με τίτλο «The investment plan: what’s in it for regions?» («Πρόγραμμα επενδύσεων: τι έχει 
να προσφέρει στις περιφέρειες;»). Αυτό το έγγραφο παρουσιάστηκε σε μια συνεδρίαση του 
Πολιτικού Γραφείου στη Ναντ, όπου εκπρόσωποι της CPMR ήγειραν κομβικά ερωτήματα για το 
πρόγραμμα. Στη βάση των μηνυμάτων του εγγράφου αναπτύχθηκαν προτάσεις για τροπολογίες, οι 
οποίες κατατέθηκαν επιτυχώς από μέλη της Επιτροπής REGI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Σε αυτό το έγγραφο, η CPMR δείχνει ότι η μεγαλύτερη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων, την οποία 
υποστηρίζει το πρόγραμμα Γιούνκερ, δεν πρέπει να υπονομεύσει τον κεντρικό ρόλο της πολιτικής 
συνοχής ως του κύριου επενδυτικού μέσου της ΕΕ, ο οποίος αποτελεί δεδηλωμένο στόχο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2007. Η CPMR πιστεύει ότι ο αποτελεσματικός συντονισμός της 
υλοποίησης του προγράμματος Γιούνκερ με την πραγμάτωση της πολιτικής συνοχής είναι 
σημαντικός, διότι τα δύο εγχειρήματα είναι συμπληρωματικά και μπορούν να συνδυαστούν, όχι να 
υποκαταστήσει το ένα το άλλο. Η διάθεση ενός τόσο σημαντικού κονδυλίου μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων πρέπει απαραίτητα να βασιστεί σε ένα όραμα μακροπρόθεσμης 
πολιτικής με την οποία να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και οι 
στοχευόμενοι κλάδοι να μπορέσουν να τους εκπληρώσουν. 

Αν και ορισμένες περιφέρειες ήδη καταφεύγουν στις αγορές για τη στήριξη δημόσιων επενδύσεων 
και το πετυχαίνουν σε μεγάλο βαθμό, πολλές δεν είναι σε θέση να βασιστούν στην ανάμειξη του 
ιδιωτικού τομέα. Επομένως, αυτές τις αποκλίνουσες εμπειρίες των περιφερειών χρειάζεται να τις 
λάβουν υπόψη οι ευρωπαϊκοί θεσμοί όταν υλοποιούν το πρόγραμμα Γιούνκερ και όταν εξετάζουν 
τον τρόπο σύλληψης μελλοντικών παρεμβάσεων της ΕΕ για την πραγμάτωση των δημόσιων 
πολιτικών της, ιδιαίτερα για την περίοδο μετά το 2020. 

Όσον αφορά στην εδαφική διάσταση της πολιτικής συνοχής, η Επιτροπή Νησιών της CPMR 
διεξήγαγε διάλογο για τη νησιωτική διάσταση της πολιτικής συνοχής στην τελευταία γενική 
συνέλευσή της, τον Ιούλιο του 2015. Ο διάλογος έδωσε την ευκαιρία να παρουσιαστούν τα 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_en.htm
http://www.crpm.org/pub/docs/439_cpmr_technical_note_juncker_plan.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/435_cpmr_declaration_juncker_plan.pdf
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προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας της CPMR για τον ρόλο των περιφερειών εντός της 
πολιτικής συνοχής και ειδικότερα για τη σχέση ανάμεσα στο Άρθρο 174 της Συνθήκης της ΕΕ και 
στην πολιτική συνοχής. 

Όσον αφορά στα ζητήματα απλοποίησης, η CPMR συνέβαλε σε μια εκδήλωση για ενδιαφερόμενα 
μέρη η οποία διεξήχθη στις 20 Οκτωβρίου και την οποία διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
πλαίσιο της ομάδας υψηλού επιπέδου για την απλοποίηση, η οποία συστάθηκε πρόσφατα. 

Όσον αφορά στο μέλλον της πολιτικής συνοχής γενικότερα, η CPMR είναι μέλος της ομάδας ειδικών 
της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης για τον δομημένο διάλογο, η οποία 
συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2014 για να εξετάσει αν εφαρμόζεται η αρχή της συνεργασίας στα 
προγράμματα της πολιτικής συνοχής. Η CPMR είναι επίσης μέλος της ομάδας εργασίας της 
Επιτροπής των Περιφερειών για το μέλλον της πολιτικής συνοχής, η οποία συστάθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2014 για να συντάξει προτάσεις για την πολιτική συνοχής για μετά το 2020. Τέλος, να 
σημειωθεί ότι η CPMR συμμετέχει και στην ομάδα εργασίας του Εθνικού Σημείου Επαφής για την 
Εδαφική Συνοχή, μια ομάδα ειδικών από διάφορα κράτη η οποία εξετάζει ζητήματα εδαφικής 
συνοχής. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ CPMR 

Ο πρόεδρος Cordeiro συναντά την επίτροπο Creţu 

Μόλις τρεις μήνες μετά την υποψηφιότητά της, η Corina Creţu, Ευρωπαία επίτροπος Περιφερειακής 
Πολιτικής, συνάντησε τον Vasco Alves Cordeiro, περιφερειάρχη Αυτόνομης Περιφέρειας Αζορών και 
πρόεδρο της CPMR, στις 3–4 Φεβρουαρίου 2015. Στόχος της συνάντησης ήταν να επιτευχθεί στενή 
συνεργασία για την απλοποίηση της πολιτικής συνοχής και να διασφαλιστεί ότι οι περιφέρειες 
εξακολουθούν να είναι οι κύριοι φορείς της. Επίσης, ο πρόεδρος Cordeiro ζήτησε να υπάρξει ενεργή 
συνεργασία στο θέμα των χρηματοπιστωτικών μέσων ανάμεσα στη CPMR και στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, διότι το πρόγραμμα Γιούνκερ ίσως να μη φτάσει σε περιφέρειες οι οποίες δεν έχουν 
εκτενή πείρα σε αυτά τα μέσα ούτε τις δομές που απαιτούνται για να ωφεληθούν από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. 
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Ο Enrico Rossi εκπροσωπεί τη CPMR στο άτυπο συμβούλιο συνοχής 

Ο περιφερειάρχης Τοσκάνης, Enrico Rossi, εκπροσώπησε τη CPMR στο άτυπο συμβούλιο υπουργών 
που είναι υπεύθυνο για την εδαφική συνοχή και τις αστικές υποθέσεις, το οποίο διεξήχθη στη Ρίγα 
(Λετονία) στις 10 Ιουνίου 2015 παρουσία της επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής, Corina Creţu. 

Εκεί, ο αντιπρόεδρος της CPMR τόνισε ότι η αστική πολιτική δεν πρέπει να αντικαταστήσει την 
περιφερειακή πολιτική και ότι οι περιφέρειες πρέπει να παραμείνουν οι κύριοι φορείς υλοποίησής 
της. Πράγματι, η περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη δεν μπορεί να επιτευχθεί αν η περιφερειακή 
πολιτική δεν έχει τις περιφέρειες στον πυρήνα της. Οι περιφέρειες διαδραματίζουν εύλογο ρόλο 
στην πολιτική συνοχής, είτε σχετικά με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στα εδάφη 
τους είτε σχετικά με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων είτε, 
φυσικά, σχετικά με τη διακυβέρνηση της πολιτικής. 

Ο Enrico Rossi υπενθύμισε επίσης τη σπουδαιότητα της Χάρτας Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, η 
οποία κυκλοφόρησε από την Επιτροπή των Περιφερειών και υπογράφηκε από τη CPMR και 
ορισμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες. 

Η CPMR συμμετέχει στην Επιτροπή REGI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Ο Enrico Rossi, περιφερειάρχης Τοσκάνης και αντιπρόεδρος της CPMR, μαζί με τον Pierre Karleskind, 
αντιπεριφερειάρχη Βρετάνης αρμόδιο για ευρωπαϊκές και θαλάσσιες υποθέσεις, συμμετείχαν στις 
17 Ιουνίου 2015 στη συνεδρίαση της επιτροπής περιφερειακής ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. Τα δύο μέλη του Πολιτικού Γραφείου της CPMR προσκλήθηκαν από την πρόεδρο της 
επιτροπής, Iskra Mihaylova, για να παρουσιάσουν τη CPMR και τα κύρια μηνύματά της για την 
πολιτική συνοχής και να ανταλλάξουν απόψεις με τα νέα μέλη της επιτροπής. 

Κατά τις συζητήσεις, οι εκπρόσωποι της CPMR εστίασαν στις ανανεωμένες πολιτικές 
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή στο πρόγραμμα Γιούνκερ, υπογραμμίζοντας ότι 
το πρόγραμμα πρέπει να συμπληρώνει την πολιτική συνοχής παρά να την αντικαθιστά. Πράγματι, η 
πολιτική συνοχής συχνά εκλαμβάνεται ως μια «παντοδύναμη» πολιτική που μειώνει τις 
περιφερειακές ανισότητες στην Ευρώπη, εκπληρώνει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
σε όλες τις περιφέρειες και αποτελεί μέσο επιβολής προϋποθέσεων για το πλαίσιο οικονομικής 
διακυβέρνησης της ΕΕ. Αν η ΕΕ έχει να αντεπεξέλθει σε αυτές τις αυξημένες επενδύσεις, πρέπει να 
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είναι προετοιμασμένη να αυξήσει τους πόρους που διατίθενται για αυτήν την πολιτική και, κατά 
συνέπεια, να αναθεωρήσει προς τα πάνω όλο τον προϋπολογισµό της ΕΕ. 

Οι πρόεδροι της CPMR κάλεσαν επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει καλύτερο 
συντονισμό ανάμεσα στους κανονισμούς της πολιτικής συνοχής, στις επιμέρους προτάσεις για κάθε 
χώρα, στις συμφωνίες συνεργασίας και στα επιχειρησιακά προγράμματα, και κάλεσαν τη ΓΔ 
Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης να διαδραματίσει μεγαλύτερο συντονιστικό ρόλο 
στην προετοιμασία και στην υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.  
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΥΡΩΠΗ 

ΠΛΑΙΣΙΟ  

Η γαλάζια ανάπτυξη είναι η μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη στήριξη της διατηρήσιµης 
ανάπτυξης στον θαλάσσιο και στον ναυτιλιακό τομέα συνολικά. Είναι η συνεισφορά του θαλάσσιου 
τομέα στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ CPMR 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Όπως αναφέρθηκε κατά τη γενική συνέλευση της CPMR στην Ούμεω και κατά τη συνεδρίαση του 
Πολιτικού Γραφείου στη Ναντ, βάσει ενός τεχνικού εγγράφου, η CPMR δημιούργησε μια πλατφόρμα 
δικτύωσης για θαλάσσιες επενδύσεις που συνδέονται με στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης, σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να κινητοποιήσει 
διαθέσιμους πόρους της ΕΕ για να στηριχθεί η θαλάσσια οικονομία στις περιφέρειες. Ήδη 
επιχειρείται να εντοπιστούν διαθέσιμοι πόροι για τον θαλάσσιο τομέα σε περιφερειακό επίπεδο 
μέσω ανάλυσης της θαλάσσιας διάστασης των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης και των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων των σχετικών ταμείων (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΤΘΑ). Σε αυτήν την προσπάθεια 
περιλαμβάνεται η διάσταση των θαλάσσιων λεκανών, ενώ αξίζει να σημειωθεί η δουλειά της 
Επιτροπής Ατλαντικού Τόξου της CPMR στο θέμα των θαλάσσιων προτεραιοτήτων των περιφερειών 
σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τον Ατλαντικό. 

Ένα πρώτο συνέδριο, με τίτλο «Blue.invest – EU support to maritime Regions» («Γαλάζιες 
επενδύσεις – Στήριξη της ΕΕ προς τις θαλάσσιες περιφέρειες»), το οποίο διοργάνωσαν η CPMR και η 
ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας και διεξήχθη στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 στις Βρυξέλλες, έδωσε 
την ευκαιρία να συζητηθούν απτά παραδείγματα περιφερειακών στρατηγικών με έντονο το 
θαλάσσιο στοιχείο. Μετά το συνέδριο διεξήχθη ένα εργαστήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 

http://www.crpm.org/pub/docs/436_en_technical_paper_crpmntp150004.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/436_en_technical_paper_crpmntp150004.pdf
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/events/2015/09/events_20150922_01_en.htm
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/maritime-regions
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θαλάσσιες περιφέρειες, τη γαλάζια ανάπτυξη και την έξυπνη εξειδίκευση στα Κανάρια Νησιά στις 8–
9 Οκτωβρίου 2015, στο οποίο συμμετείχε ενεργά η CPMR. 

Επιδιώκοντας να προωθήσει αποτελεσματικά μια συνολική προσέγγιση της γαλάζιας ανάπτυξης, η 
CPMR έχει ήδη ενδυναμώσει –και θα συνεχίσει να το κάνει– τους συνδέσμους της με κύρια 
ενδιαφερόμενα μέρη, για παράδειγμα οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία και στη 
θαλάσσια έρευνα. Προς τούτο, η CPMR συμμετείχε στο συνέδριο Euroceans 2014, το οποίο 
διεξήχθη στη Ρώμη τον Οκτώβριο του 2014. Αυτό το συνέδριο είναι η κορυφαία ευρωπαϊκή 
εκδήλωση για τις επιστήμες της θάλασσας και εκπέμπει απτά μηνύματα προς τους επιστήμονες και 
όσους χαράσσουν πολιτικές. Συμμετείχε επίσης στο πρώτο συνέδριο της JPI Oceans στις 7 Μαΐου 
2015, στο οποίο οι συμμετέχοντες συζήτησαν το πρώτο πρόγραμμα κοινής θαλάσσιας έρευνας, το 
οποίο εκπόνησαν τα κράτη στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας κοινού προγραμματισμού. 

ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Τηρώντας τις προτεραιότητες που ορίστηκαν στη γενική συνέλευση στην Ούμεω, η CPMR επιδιώκει 
μια μακροχρόνια εξέταση του μέλλοντος της ΚΑλΠ. 

Προς το παρόν, η CPMR εξετάζει τους κοινωνικοοικονομικούς αντικτύπους της ΚΑλΠ, οι οποίοι 
σχετίζονται με ζητήματα όπως η υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων, η σύνδεση μεταξύ 
αλιείας και περιβαλλοντικών κανονισμών (π.χ. οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) και η 
εκπόνηση πολυετών προγραμμάτων διαχείρισης στις διάφορες θαλάσσιες λεκάνες. Αυτά τα 
ζητήματα εξετάστηκαν και κατά το σεμινάριο του Τέρμολι, το οποίο διοργανώθηκε μαζί με τη 
Διαμεσογειακή Επιτροπή και διεξήχθη τον Οκτώβριο του 2014, αλλά και κατά το σεμινάριο της 
Ναντ, το οποίο διοργανώθηκε μαζί με την Επιτροπή Ατλαντικού Τόξου και διεξήχθη τον Φεβρουάριο 
του 2015 . 

Όσον αφορά στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες 
που στηρίζουν την ανάπτυξη περιοχών που 
εξαρτώνται από την αλιεία και την 
υδατοκαλλιέργεια, η πλατφόρμα FARNET, η 
οποία συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Θαλάσσιας 
Πολιτικής και Αλιείας) και είναι αρμόδια να 
διασφαλίζει ότι παρέχεται τεχνική στήριξη 
στις ΤΟΔΑ (Τοπικές Ομάδες Δράσης Αλιείας) 
στο πλαίσιο της υλοποίησης του ΕΤΑ 2007–
2013, διεξήγαγε το τελευταίο συνέδριό της 
στις 2–3 Μαρτίου 2015. Η CPMR συμμετείχε 
στην εναρκτήρια συνεδρία μαζί με τον 
επίτροπο Vella. Η CPMR θα συνεχίσει τη συνεργασία της στην πλατφόρμα FARNET II για την περίοδο 
2015–2021. 

Τέλος, η CPMR συνέβαλε στην ενδυνάμωση του ρόλου των περιφερειών στη διακυβέρνηση της 
ΚΑλΠ, μέσω του ρόλου της στα γνωμοδοτικά συμβούλια. Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή της Βόρειας 
Θάλασσας είναι παρατηρητής στο περιφερειακό γνωμοδοτικό συμβούλιο της Βόρειας Θάλασσας, η 
Διαμεσογειακή Επιτροπή είναι παρατηρητής σε εκείνο της Μεσογείου και η Επιτροπή Ατλαντικού 
Τόξου συνεργάζεται με εκείνο των Νοτιοδυτικών Περιφερειών. 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/maritime-regions
http://eurocean2014.eu/
http://www.jpi-oceans.eu/first-jpi-oceans-conference
http://www.medmaritimeprojects.eu/article/presentation-event-termoli-2014
http://www.arcatlantique.org/index.php?act=1,4,2,4,,,,en
http://www.arcatlantique.org/index.php?act=1,4,2,4,,,,en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/fr/sailing-towards-2020-conference-brussels-2-3-march-2015
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ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Μέσω της ομάδας εργασίας της με τίτλο «Maritime Industries for Blue Growth» («Κλάδοι της 
θαλάσσιας βιομηχανίας για τη γαλάζια ανάπτυξη»), επικεφαλής της οποίας είναι η περιφέρεια 
Χώρας του Λουάρ (Γαλλία), και τηρώντας τη διακήρυξη της Ούμεω, η CPMR αναλαμβάνει δράσεις 
στις ναυτιλιακές βιομηχανίες και στη θαλάσσια ενέργεια ενσωματώνοντας τη διάσταση της 
θαλάσσιας λεκάνης στις γεωγραφικές επιτροπές της. Κατά τη συνεδρίαση στις 21 Απριλίου 2015, η 
CPMR και οι γεωγραφικές επιτροπές της παρουσίασαν τις προτεραιότητές τους για την ανάπτυξη 
τριών κλάδων (ναυπηγική, θαλάσσια ενέργεια, πετρέλαιο και φυσικό αέριο) και τις σημαντικές 
συνέργειες ανάμεσα στους κλάδους αυτούς. Οι προτεραιότητες αφορούν στην ανάγκη στήριξης 
αυτών των τριών κλάδων και στην ανάγκη ανάπτυξης μιας ενιαίας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τους 
κλάδους της θαλάσσιας βιομηχανίας η οποία θα περιλαμβάνει υφιστάμενες ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες σε αυτούς τους τομείς. Η δουλειά της CPMR συνεχίστηκε στο σεμινάριο 
«Marinamed» της Μασσαλίας», το οποίο διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2014, και σε τακτικές 
συνεργασίες με σημαντικούς οργανισμούς, όπως το Ocean Energy Europe, το έργο Ocean-Eranet και 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δεξιοτήτων. 

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Η δράση της CPMR σε αυτόν τον τομέα έχει ως αιχμή της την ομάδα εργασίας για τον τουρισμό, την 
προεδρία της οποίας έχει η περιφέρεια Βάστρα Γκόταλαντ (Σουηδία). Η ομάδα εστίασε στην 
υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό. Μια σύνοψη της 
σύνδεσης ανάμεσα στις πολιτικές των περιφερειών και σε αυτήν τη στρατηγική, καθώς και πιθανές 
δράσεις, παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση της ομάδας εργασίας της CPMR για τον τουρισμό στις 
Βρυξέλλες στις 22 Απριλίου 2015. 

Μετά το συνέδριο «Enhancing the Pan-European dialogue with Cruise operators» («Βελτίωση του 
πανευρωπαϊκού διαλόγους με τους επαγγελματίες της κρουαζιέρας»), το οποίο διεξήχθη στις 5–6 
Μαρτίου 2015 στις Βρυξέλλες, η CPMR έχει περιληφθεί ως οργανισμός στην ad hoc διαδικασία 
παρακολούθησης την οποία ετοίμασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, η CPMR διατήρησε σχέσεις με 
οργανισμούς (π.χ. Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, Necstour) και με έργα (π.χ. Mitomed), 
κυρίως μέσω του σεμιναρίου «Marinamed» της Φλωρεντίας, το οποίο διεξήχθη τον Μάιο του 2015. 

ΓΑΛΑΖΙΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

Από το 2013 η CPMR δουλεύει στο θέμα της σύνδεσης των πολιτικών των περιφερειών με τις 
ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τις γαλάζιες βιοτεχνολογίες. Μια σύνοψη των πιθανών δράσεων σε 
αυτό το πεδίο παρουσιάστηκε κατά τη συνεδρίαση στις Βρυξέλλες στις 22 Απριλίου 2015. 

Παράλληλα, ως συνέχιση των συζητήσεων που άρχισαν το 2012, έχει καθιερωθεί μια λειτουργική 
συνεργασία ανάμεσα στη CPMR και στο European Marine Biological Resources Centre («Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων», EMBRC), το οποίο είναι η μόνη ερευνητική υποδομή 
του STRATEGY FORUM ON RESEARCH INFRASTRUCTURES («Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Φόρουμ για τις 
Ερευνητικές Υποδομές», ESFRI) στο πεδίο των γαλάζιων βιοτεχνολογιών. Σήμερα, αυτή η 
συνεργασία συνεχίζεται μέσω του έργου EMBRC PP2 του «Ορίζοντα 2020», το οποίο εγκαινιάστηκε 
τον Οκτώβριο του 2015, στο οποίο συμμετέχει η CPMR ως εταίρος και το οποίο έχει ως στόχο να 
διευκολύνει τις συζητήσεις με τις περιφέρειες στο θέμα της χρήσης των ΕΔΕΤ για τη στήριξη των 
γαλάζιων βιοτεχνολογιών σε περιφερειακό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει δημιουργηθεί ένας 
σύνδεσμος με τις γεωγραφικές επιτροπές της CPMR, κυρίως μέσω της ομάδας καινοτομίας της 
Επιτροπής Ατλαντικού Τόξου. 

http://www.crpm.org/index.php?act=6,1,2,436
http://www.medmaritimeprojects.eu/article/blue-energies-in-the-mediterrean-sea-marseilles
http://www.medmaritimeprojects.eu/article/blue-energies-in-the-mediterrean-sea-marseilles
http://www.crpm.org/pub/agenda/2833_20150422_cpmr_tourism.pdf
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/events/2015/03/events_20150305_01_en.htm
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/events/2015/03/events_20150305_01_en.htm
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/events/2015/03/events_20150305_01_en.htm
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/events/2015/03/events_20150305_01_en.htm
http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/events/2015/03/events_20150305_01_en.htm
http://www.medmaritimeprojects.eu/section/mitomed
http://www.medmaritimeprojects.eu/article/maritime-and-coastal-sustainable-tourism-a-key-for-the-blue-growht
http://www.crpm.org/pub/agenda/2831_150420_biotech_presentation.pdf
http://www.crpm.org/index.php?act=6,1,2,436
http://www.crpm.org/pub/agenda/2835_bernard_kloareg_embrc.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/2835_bernard_kloareg_embrc.pdf
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ  

ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 
ΖΩΝΩΝ 

Στο πλαίσιο της δουλειάς που έγινε με επικεφαλής την περιφέρεια Βόρειας Ολλανδίας, η CPMR 
στοχεύει να διευκολύνει την υλοποίηση της οδηγίας για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό 
εστιάζοντας στον ρόλο των περιφερειών και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ στεριάς και θάλασσας. 
Με αυτόν τον στόχο, ο αντιπρόεδρος της CPMR, Γιώργος Αλεξάκης, συμμετείχε στο συνέδριο της ΓΔ 
Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό τον Νοέμβριο του 2014. 
Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ στεριάς και θάλασσας συζητήθηκαν επίσης σε μια συνεδρίαση την 
οποία διοργάνωσε η CPMR και η οποία διεξήχθη στις 22 Απριλίου 2015 στο περιθώριο των 
συνεδριάσεων των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα 
του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων 
ζωνών, στις οποίες η CPMR επίσης συμμετείχε ως μέλος. 

Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών 
παρήγαγαν και πρωτοβουλίες για τις θαλάσσιες λεκάνες σε συνεργασία με τις γεωγραφικές 
επιτροπές της CPMR: για παράδειγμα το σεμινάριο «Marinamed» της Ρώμης, τον Νοέμβριο του 
2014. 

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η δουλειά σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνει την ενεργή παρακολούθηση της υλοποίησης της 
οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική κατ’ αναφορά προς ήδη αναγνωρισμένα κεντρικά 
ζητήματα. Μετά την εισδοχή της στην ομάδα συντονισμού της υλοποίησης της οδηγίας πλαίσιο, την 
οποία συντονίζει η ΓΔ Περιβάλλοντος, η CPMR παρακολουθούσε διαρκώς τα κύρια ζητήματα τα 
οποία ίσως επηρεάσουν τις περιφέρειες, ειδικά όσα αφορούσαν στον ορισμό πακέτων μέτρων τα 
οποία πρέπει να λάβουν τα κράτη μέλη. Οι προτεραιότητες σε αυτόν τον τομέα συζητήθηκαν κατά 
τη συνεδρίαση στις 22 Απριλίου 2015. 

ΑΚΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Η παραγωγή και η χρήση ακτογραφικών στοιχείων από υπηρεσίες γεωπληροφορίας είναι ζήτημα 
στρατηγικής σημασίας για τις δημόσιες αρχές και για όσα ενδιαφερόμενα μέρη δραστηριοποιούνται 
στον θαλάσσιο τομέα. 

Αυτή η δουλειά οδήγησε στη σύναψη σχέσης συνεργασίας με τις υδρογραφικές υπηρεσίες των 
κρατών, στο πλαίσιο του έργου «Χαρτογράφηση ακτών», το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΓΔ 
Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας. Το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015 και πρόκειται να 
αξιολογήσει την τωρινή διαθεσιμότητα ψηφιακών χαρτών ακτών στην Ευρώπη, να διασπείρει αυτές 
τις πληροφορίες μέσω του EMODnet, να κοινοποιήσει εμπειρίες χαρτογράφησης ακτών στην ΕΕ, να 
αναπτύξει πρότυπα και έναν αλγόριθμο για την απόκτηση στοιχείων και να προτείνει πώς θα 
μπορούσαν να λειτουργούν μια στρατηγική και ένα πρόγραμμα στο μέλλον. Η CPMR θα δουλέψει 
ειδικά στη σύνδεση ανάμεσα σε αυτούς τους στόχους και στη χρήση πόρων της ΕΕ σε περιφερειακό 
επίπεδο. 

Η CPMR συνεργάστηκε επίσης με την Eurisy και στήριξε τη διοργάνωση ενός συνεδρίου για τη 
γαλάζια οικονομία και τις υπηρεσίες γεωπληροφορίας, το οποίο διεξήχθη στο Μπάρι (Πούλια) τον 
Νοέμβριο του 2014, όπου δόθηκε η ευκαιρία να συζητηθεί η συνεισφορά δορυφορικών εφαρμογών 
σε υπηρεσίες γεωπληροφορίας οι οποίες μπορεί να χρησιμεύουν στις περιφέρειες. 

http://www.crpm.org/index.php?act=6,1,2,436
http://www.crpm.org/index.php?act=6,1,2,436
http://www.eurisy.org/event-Bari2014/About
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ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Προς το παρόν, η CPMR εστιάζει τις προσπάθειές της στην αναγνώριση της οικολογικής 
καταστροφής στη βάση των προτάσεων τις οποίες διατύπωσε τον Απρίλιο του 2013. Σε αυτόν τον 
τομέα, η Έκθεση Ferreira του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα την εκμετάλλευση των 
δυνατοτήτων έρευνας και ανάπτυξης στη γαλάζια οικονομία για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας 
και ανάπτυξη είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου, αφού αναφέρει ότι «θα έπρεπε να εφαρμοστεί 
ένα πακέτο “Erika IV” για τη θαλάσσια ασφάλεια, για να αποφευχθούν περαιτέρω μεγάλες 
θαλάσσιες καταστροφές· με αυτό το πακέτο πρέπει να αναγνωρίζεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία η 
οικολογική καταστροφή στα θαλάσσια ύδατα». Αυτή η δήλωση απηχεί μια ισχυρή δέσμευση προς 
τα μέλη της διακομματικής ομάδας σε αυτόν τον τομέα. 

Στο μεταξύ, η CPMR παρακολούθησε την αναθεώρηση της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη, 
καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια έκθεση το φθινόπωρο σχετικά με το πόσο οι 
ευρωπαϊκοί και οι διεθνείς κανονισμοί καλύπτουν την περιβαλλοντική καταστροφή. Η ειδημοσύνη 
της CPMR σε αυτό το ζήτημα βασίζεται κυρίως στα αποτελέσματα της πλατφόρμας Arcopol, στην 
οποία συμμετείχε η Επιτροπή Ατλαντικού Τόξου, και στα αποτελέσματα του συνεδρίου «Safer Seas» 
(«Ασφαλέστερες θάλασσες»).  

http://www.crpm.org/pub/docs/402_tp_cpmr-_erika.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-546.875&format=PDF&language=EN&secondRef=01
http://www.saferseas-brest.org/Home-519-0-0-0.html
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ CPMR  

Ο πρόεδρος Cordeiro συναντά τον επίτροπο Vella  

Ο κ. Karmenu Vella, νέος επίτροπος Θαλάσσιων Υποθέσεων, Αλιείας και Περιβάλλοντος, 
συναντήθηκες επίσημα με τον πρόεδρο Cordeiro στις 4 Φεβρουαρίου 2015 για να ανταλλάξουν 
απόψεις σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στις θαλάσσιες υποθέσεις. Ο πρόεδρος της CPMR 
επίσης συνάντησε τον κ. Joao Aguiar Machado στις 22 Σεπτεμβρίου 2015, λίγες εβδομάδες αφότου 
είχε θέσει υποψηφιότητα για νέος γενικός διευθυντής της ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας. 
Αυτές οι συναντήσεις ήταν μοναδικές ευκαιρίες για να συζητηθούν οι άμεσες προτεραιότητες και οι 
δράσεις τις οποίες θα αναλάβουν η CPMR και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διανυόμενη περίοδο 
προγραμματισμού. 

Επιβεβαίωση της SEARICA ως επίσημης διακομματικής ομάδας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 

 

Μετά τις ευρωεκλογές, το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιβεβαίωσε τη διακομματική ομάδα για τις 
θάλασσες, τους ποταμούς, τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές (SEARICA) ως επίσημη διακομματική 
ομάδα. Πρόεδρος της ομάδας είναι η ευρωβουλευτής Gesine Meissner, ενώ η CPMR εξακολουθεί να 
λειτουργεί ως γραμματεία της και να συνεργάζεται στενά με όσους ευρωβουλευτές ασχολούνται με 
τις θαλάσσιες υποθέσεις. 

Η SEARICA συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 12 Μαΐου 2015 για την επίσημη πρώτη συνεδρίασή της 
παρουσία του επιτρόπου Karmenu Vella. Πέρα από αυτήν την εκδήλωση, η οποία εστίασε στην 
«αξιοποίηση της ευκαιρίας για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης Ευρώπης της θάλασσας», η 

http://searica.eu/en/
http://searica.eu/en/events/conference/conference-de-lancement-kick-off-conference
http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vella/announcements/seas-rivers-islands-and-coastal-areas-european-parliament-intergroup_en
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διακομματική ομάδα διοργάνωσε κι άλλες συνεδριάσεις, με τα εξής θέματα: βιομηχανία της 
θάλασσας, δεδομένα της θάλασσας, μόλυνση της θάλασσας, ωκεανοί και κλιματική αλλαγή. Επίσης, 
τα μέλη της διακομματικής ομάδας κατέθεσαν 18 τροπολογίες για την έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τη δυνατότητα έρευνας και καινοτομίας στη γαλάζια οικονομία για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, την οποία παρουσίασε ο ευρωβουλευτής Joao Feirerra 
και την οποία υπέγραψαν περισσότεροι από 30 συνάδελφοί του. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – VASCO DA GAMA  

Η πρωτοβουλία μιας ομάδας πρωτοπόρων περιφερειών με επικεφαλής 
την περιφέρεια Mεκλεμβούργου – Δυτικής Πομερανίας να δουλέψουν σε 
μια πρωτοβουλία τύπου «θαλάσσιο Erasmus» με το όνομα «Vasco da Ga-
ma» οδήγησε στην εγκαινίαση του έργου Vasco Da Gama , το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από τη ΓΔ Κινητικότητας και Μεταφορών για την 
περίοδο 2014–2015. Το έργο περιλαμβάνει περίπου είκοσι εταίρους: 
περιφέρειες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματίες. Έχει ως 
επικεφαλής του τη CPMR, ενώ παρακολουθείται από ένα «γνωμοδοτικό 

συμβούλιο» το οποίο απαρτίζεται κυρίως από Ευρωπαίους εφοπλιστές (ECSA) και εκπροσώπους 
εργαζομένων στον ναυτιλιακό τομέα (ETF). 

Η CPMR εύχεται το Vasco da Gama να αποτελέσει το πρώτο πραγματικό βήμα προς μια πολυσχιδή 
πρωτοβουλία η οποία θα μπορούσε σταδιακά να γίνει το «σκέλος των ανθρώπινων πόρων» της 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και να οδηγήσει σε μια πανευρωπαϊκή «κοινότητα Vasco da 
Gama». Χρησιμοποιώντας τις προτάσεις που προέκυψαν από αυτό το έργο και επεκτείνοντας τον 
πρώτο κύκλο εταίρων, η CPMR ενθαρρύνει περαιτέρω πρωτοβουλίες, κυρίως στο επίπεδο των 
θαλάσσιων λεκανών, με την υποστήριξη των γεωγραφικών επιτροπών της. 

 

 

  

Το πρώτο θερινό σχολείο «Vasco da Gama» στην Κάλμαρ (Σουηδία) 

 

http://searica.eu/en/events/internal-meeting/meeting-of-the-intergroup
http://searica.eu/en/events/internal-meeting/meeting-of-the-intergroup
http://searica.eu/en/events/conference/meeting-marine-data-what-role-for-europe
http://searica.eu/en/events/conference/arcopol
http://searica.eu/en/events/conference/oceans-and-climate-change
http://www.vasco-da-gama.eu/
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ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΟ  

Η σχέση ανάμεσα στην προσβασιμότητα και στην οικονομική ανάπτυξη των περιφερειών είναι 
αδιαμφισβήτητη. Πράγματι, με λίγες μόνο εξαιρέσεις, όλες οι περιφέρειες με ΑΕΠ κάτω από το 75% 
του μέσου όρου της ΕΕ έχουν πιθανή προσβασιμότητα μικρότερη του μέσου όρου της ΕΕ. 
Επομένως, χωρίς την αποφασιστική παρέμβαση της ΕΕ, τα πλέον δυσπρόσιτα εδάφη κινδυνεύουν 
να δουν την πιθανή συνδεσιμότητά τους να βαλτώνει, ενώ η Ευρώπη ως σύνολο θα βελτιώσει τη 
«μέση» συνδεσιμότητά της. Το χάσμα συνδεσιμότητας ανάμεσα στα εδάφη θα μπορούσε τότε να 
διευρυνθεί περαιτέρω και τελικά να χάσουν ακόμη περισσότερη ελκυστικότητα οι πλέον 
απόκεντρες και δυσπρόσιτες περιοχές. 

Παρά τις «νομικές βάσεις» οι οποίες ορίζουν ότι η πολιτική μεταφορών της ΕΕ πρέπει να συμβάλλει 
προς την εδαφική συνοχή, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί σπάνια έχουν δώσει σε αυτήν τη διάσταση μεγάλη 
προτεραιότητα. Για αυτόν τον λόγο, η CPMR επικεντρώνει τις προσπάθειές της σε αυτό το ζήτημα 
και έχει περιλάβει στις κορυφαίες προτεραιότητές της τη βελτίωση της προσβασιμότητας. 

Στο τέλος του 2013 υιοθετήθηκαν κείμενα της ΕΕ τα οποία ορίζουν τις θεματικές και χρηματοδοτικές 
προτεραιότητες για τις υποδομές και τις υπηρεσίες μεταφορών για την περίοδο 2014–2020, ενώ 
στην περίπτωση των δικτύων μεταφορών το χρονικό όριο είναι ακόμη απώτερο (2030 για το 
«κύριο» δίκτυο και 2050 για το «συνολικό» δίκτυο). Αυτές είναι οι κατευθυντήριες γραμμές του 
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Trans-European Transport Network, TEN-T) και του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility, CEF), ο οποίος χρηματοδοτεί το 
TEN-T και άλλους τομείς της πολιτικής μεταφορών της ΕΕ. 

Κατά τις διαπραγματεύσεις για τα παραπάνω κείμενα, η CPMR και οι γεωγραφικές επιτροπές της 
προσπάθησαν –ιδίως σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο– να τα κάνουν όσο κατάλληλα 
γίνεται για την υποστήριξη έργων γεωγραφικά απομακρυσμένων από το οικονομικό κέντρο της 
Ευρώπης. Αν και ανεπαρκές, το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας άσκησης πίεσης συνέβαλε στο 
να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, κυρίως βελτιώνοντας την ένταξη των 
περιφερειακών λιμανιών στο TEN-T. 

Το 2014 και το 2015 ήταν οι χρονιές κατά τις οποίες υλοποιήθηκαν οι αποφάσεις που λήφθηκαν 
στο τέλος του 2013. Αυτήν την περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθετε μεγάλη διακριτική ευχέρεια 
κατά την εφαρμογή των αποφάσεων. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο η CPMR εγκαινίασε μια 
εκστρατεία για την προσβασιμότητα στη γενική συνέλευσή της το 2014. Η εκστρατεία 
προγραμματίστηκε και διεξήχθη σε συνεργασία με την ομάδα εργασίας για τις μεταφορές, 
επικεφαλής της οποίας είναι η περιφέρεια Αραγονίας. 

Για τις περιφέρειες της CPMR σαφώς προέχει η θαλάσσια προσβασιμότητα. Την ίδια περίοδο και με 
επικεφαλής την περιφέρεια Νορ-Πα-Ντε-Καλαί, η CPMR συνέβαλε ενεργά στις πανευρωπαϊκές 
προσπάθειες για τη στήριξη των διατηρήσιμων θαλάσσιων μεταφορών και στον διάλογο για τις 
θαλάσσιες αρτηρίες. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ CPMR  

Η εκστρατεία της CPMR για την προσβασιμότητα 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει αρκετή προτεραιότητα στην προσβασιμότητα ως κριτήριο το οποίο 
θα διασφάλιζε τη συμμόρφωση με την αρχή της εδαφικής συνοχής. Για παράδειγμα, τα άρθρα 90 
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και 91 της Συνθήκης αναφέρουν ότι η κοινή πολιτική μεταφορών πρέπει να ενθαρρύνει την εδαφική 
συνοχή, ενώ το άρθρο 174 ορίζει ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε όσες περιοχές 
υποφέρουν από σοβαρές και μόνιμες δυσκολίες. Επιπλέον, αν και ορισμένα περιφερειακά, 
απομακρυσμένα και νησιωτικά εδάφη έχουν σημειώσει επιτυχίες, παρά τη θέση τους, οι 
εκπρόσωποι των περιφερειών της CPMR γνωρίζουν καλά τι τίμημα πρέπει να πληρώσουν οι 
επιχειρήσεις και οι κάτοικοι των περιφερειών αυτών για να έχουν πρόσβαση στις αγορές και στα 
κέντρα λήψης αποφάσεων. 

Στην τελική διακήρυξη της γενικής συνέλευσης του 2014 στην Ούμεω, η CPMR επιβεβαίωσε ότι η 
βελτίωση της προσβασιμότητας των περιφερειών που την απαρτίζουν είναι μία από τις 
προτεραιότητές της. Στη συνέλευση αυτή οι θαλάσσιες περιφέρειες αποφάσισαν να ορίσουν το 
2015 ως το έτος της εδαφικής προσβασιμότητας, γι’ αυτό και στη συνέχεια εγκαινίασαν μια 
εκστρατεία προσβασιμότητας. Η εκστρατεία διοργανώνεται σε συνεργασία με τις γεωγραφικές 
επιτροπές της CPMR που καλύπτουν τις διάφορες θαλάσσιες λεκάνες της Ευρώπης. 

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει ξεκάθαρα πώς οι εννέα διάδρομοι προτεραιότητας του μηχανισμού CEF 
(οι διάδρομοι με τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση από τον CEF) εξυπηρετούν –ή δεν εξυπηρετούν– τις 
λιγότερο προσβάσιμες περιοχές της Ευρώπης. Παρουσιάζει ανάγλυφα αρκετές περιοχές οι οποίες 
δεν καλύπτονται από τους διαδρόμους προτεραιότητας. 

Επομένως, κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου στη Ναντ (Γαλλία) στις 27 Φεβρουαρίου 
2015, η CPMR δημοσίευσε ένα έγγραφο πολιτικής με τίτλο «Improve the accessibility of the 
maritime regions and harness their potential in global transport flows» («Βελτίωση της 
προσβασιμότητας των θαλάσσιων περιφερειών και αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους στις ροές των 
παγκόσμιων μεταφορών»). Αυτή η δράση είχε συνέχεια και –στο πλαίσιο μιας απάντησης της CPMR 
σχετικά με διαβούλευση για τη λευκή βίβλο του 2011 για τις μεταφορές– το Πολιτικό Γραφείο, το 
οποίο συνεδρίασε στις 12 Ιουνίου στην Κρήτη, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίσει έναν 
Ευρωπαίος συντονιστή αποκλειστικά για τις απομακρυσμένες περιοχές, όσες απέχουν πολύ από 
τους 9 διαδρόμους. 

Επιπλέον, έγιναν προσπάθειες ειδικά για να διασφαλιστεί η συμμετοχή των περιφερειακών αρχών 
στη διακυβέρνηση των διαδρόμων. Οι προσπάθειες αυτές στέφθηκαν με επιτυχία, αφού οι 
περιφέρειες κατά μήκος αυτών των διαδρόμων προσκλήθηκαν στις δύο συνεδριάσεις των φόρουμ 

  

http://www.crpm.org/pub/cr/100_declarationfinale_manifeste.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/437_en_ppp-campagne_daccessibilit.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/437_en_ppp-campagne_daccessibilit.pdf
http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en.htm
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τα οποία συζητούν το σχέδιο δράσης για καθέναν από αυτούς τους διαδρόμους. Οι γεωγραφικές 
επιτροπές έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προώθηση και στην οργάνωση της 
συμμετοχής των μελών τους στους διαδρόμους που τα αφορούν. 

Ωστόσο, η συμμετοχή στο φόρουμ δεν σημαίνει συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η οποία γίνεται 
εκ των πραγμάτων από την Επιτροπή και τους υπουργούς Μεταφορών των κρατών. Οι περιφέρειες 
που απέχουν πολύ από τους διαδρόμους δεν έχουν συμμετάσχει σε αυτά τα φόρουμ και η 
διάσταση των λιμανιών και της θάλασσας δεν έχει τύχει ικανοποιητικής προσοχής για όλους τους 
διαδρόμους. 

Οι νησιωτικές περιφέρειες είναι σαφώς αυτές που επηρεάζονται περισσότερο από ζητήματα 
προσβασιμότητας, γι’ αυτό υπήρξαν το επίκεντρο της προσοχής της CPMR κατά τις συνεδριάσεις 
του Πολιτικού Γραφείου στη Ναντ και στην Κρήτη και κατά την εκδήλωση που διεξήχθη στη 
Μασσαλία στις 16 Απριλίου (βλ. παρακάτω). 

Θαλάσσιες μεταφορές και θαλάσσιες αρτηρίες  

Τον Απρίλιο του 2015, η CPMR απάντησε σε μια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους 
στρατηγικούς στόχους των θαλάσσιων μεταφορών στην ΕΕ. Υπενθύμισε ότι οι θαλάσσιες μεταφορές 
πρέπει να ενθαρρυνθούν ως διατηρήσιμος τρόπος μεταφοράς, ιδίως τώρα που η οδηγία για το θείο 
προκαλεί στροφή προς τα πίσω (επιστροφή των φορτηγών στους δρόμους). Θα έπρεπε να υπάρχει 
πιο μακροχρόνια ορατότητα και στήριξη στα σχέδια της ΕΕ, επιλογή την οποία υποστήριξε η CPMR 
και στο πλαίσιο του European Sustainable Shipping Forum («Ευρωπαϊκό Φόρουμ Διατηρήσιμης 
Ναυτιλίας»), ένα ευρωπαϊκό όργανο διαβούλευσης στο οποίο η CPMR εκπροσωπεί τις 
περιφερειακές αρχές. 

Οι θαλάσσιες αρτηρίες είναι ένα από τα εργαλεία τα οποία υλοποιεί η ΕΕ στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών. Η CPMR προετοιμάζει μια ειδική συμβολή η οποία επιδιώκεται να 
τροφοδοτήσει τις προτάσεις τις οποίες αναμένεται να δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 
Μάρτιο του 2016 σχετικά με την εν λόγω πολιτική. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ CPMR  

Τα λιμάνια στον δρόμο προς την προσβασιμότητα και τις διατηρήσιμες θαλάσσιες 
μεταφορές στη Μεσόγειο  

Η εκδήλωση «Ports towards Accessibility and Sustainable Maritime Transport in the Mediterranean» 
(«Τα λιμάνια στον δρόμο προς την προσβασιμότητα και τις διατηρήσιμες θαλάσσιες μεταφορές στη 
Μεσόγειο»), την οποία διοργάνωσαν από κοινού η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR, η 
περιφέρεια Ανδαλουσίας, το πανεπιστήμιο και το λιμάνι της Μάλαγα, διεξήχθη στις 14 Απριλίου 
2015 στο Ίδρυμα Λιμενικών Μελετών (Institute of Port Studies) στη Μάλαγα. 

Οι ανακοινώσεις τόνισαν ότι τα λιμάνια είναι πολύ σημαντικά για να αναπτυχθούν τομείς όπως οι 
γαλάζιες μορφές ενέργειας και ο διατηρήσιμος τουρισμός. Για να αξιολογηθούν καλύτερα αυτά τα 
στοιχεία, όμως, φαίνεται ότι η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των λιμανιών χρειάζεται να 
παρακολουθείται καλύτερα. Αυτό μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, περιλαμβάνοντας επιμέρους 
αναλύσεις των δραστηριοτήτων των λιμανιών, εναρμονίζοντας τα πρωτόκολλα και τα δεδομένα, 
ελέγχοντας πληρέστερα την κατανάλωση ενέργειας και τα σχετικά κόστη, αναπτύσσοντας 
δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και ανταλλάσσοντας πληροφορίες για να τονωθεί η 
καινοτομία. 

http://www.crpm.org/pub/docs/445_cpmr_response_white_paper_consultation.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/consultations/2015-mts-review_en.htm
http://www.medmaritimeprojects.eu/article/ports-towards-accessibility-and-sustainable-maritime-transport-in-the-med-malaga
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Η CPMR συναντά τον νέο συντονιστή της ΕΕ για τις θαλάσσιες αρτηρίες, Brian Simpson  

Μια αντιπροσωπεία της CPMR με επικεφαλής τον αντιπεριφερειάρχη Νορ-Πα-Ντε-Καλαί (Γαλλία) 
αρμόδιο για τις θαλάσσιες υποθέσεις, Wulfran Despicht, και τη γενική γραμματέα της CPMR, Ελένη 
Μαριάνου, συνάντησαν τον νέο συντονιστή της ΕΕ για τις θαλάσσιες αρτηρίες, Brian Simpson. Στη 
συνάντηση αυτή, ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
κάλεσε τη CPMR να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαδικασία διαβούλευσης, η οποία θα 
ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2016 με την παρουσίαση ενός «οδικού χάρτη». 

Σεμινάριο στη Μασσαλία: πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση 
της εδαφικής προσβασιμότητας 

 

Ένα σεμινάριο με τίτλο «How the European Union can help to improve territorial accessibility» («Πώς 
η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της εδαφικής προσβασιμότητας») διεξήχθη 
στις 16 Απριλίου 2015 στη Μασσαλία (Γαλλία) κατόπιν πρόσκλησης του Michel Vauzelle, 
περιφερειάρχη Προβηγκίας – Άλπεων – Κυανής Ακτής και προέδρου της Διαμεσογειακής Επιτροπής 
της CPMR. 

Το σεμινάριο χωριζόταν σε τέσσερις συνεδρίες, οι οποίες εστίαζαν στις προτεραιότητες της CPMR: 
«Περιφέρεια και δυσκολίες προσβασιμότητας», «Στροφή προς τις θαλάσσιες μεταφορές, μια 
διατηρήσιμη επιλογή την οποία πρέπει να στηρίξει η ΕΕ», «Λιμενικό πλαίσιο για την παροχή πολλών 
τρόπων μεταφοράς στην ενδοχώρα», «Ενδυνάμωση της σύνδεσης ανάμεσα στις δύο ακτές τις 
Μεσογείου». 

Η Gesine Meissner, πρόεδρος της διακομματικής ομάδας SEARICA και μέλος της Επιτροπής 
Μεταφορών, και η Désirée Oen, αναπληρώτρια προϊσταμένη του ιδιαίτερου γραφείου της 
επιτρόπου Μεταφορών, Violeta Bulc, εκπροσώπησαν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. 

Η CPMR στην Εβδομάδα Διεθνών Μεταφορών 

Τον Ιούνιο του 2015 διεξήχθη στην Οδησσό η Εβδομάδα Διεθνών Μεταφορών παρουσία του 
Ουκρανού υπουργού Υποδομών, Andriy Pivovarsky. 

Η εκδήλωση συνδύασε το φόρουμ «Implementation of global sourcing in the international traffic» 
(«Υλοποίηση της χρήσης πόρων από όλο τον κόσμο στις διεθνείς μεταφορές»), το σεμινάριο «Inter-

http://www.crpm.org/pub/agenda/2771_en_13_04_agenda_marseille_04_15.pdf
http://transport-week.in.ua/en/
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national Trade and Logistics Facilitation» («Διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου και της 
υλικοτεχνικής υποστήριξης»), και την έκθεση «Inter-TRANSPORT». 

Η CPMR διοργάνωσε ένα εργαστήριο με τίτλο «Vasco Da Gama project for the Black Sea» («Έργο 
Vasco da Gama για τη Μαύρη Θάλασσα»). Οι συζητήσεις είχαν ως στόχο να διευκολύνουν τη 
διακρατική κινητικότητα στο πεδίο της θαλάσσιας εκπαίδευσης στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας 
και πρότειναν πρακτικά βήματα και διευθετήσεις. Σε αυτήν την κατεύθυνση, οι συζητήσεις 
αφορούσαν στην αύξηση της ελκυστικότητας του τομέα και στη μείωση προβλημάτων όπως η 
ανεργία των νέων και η φυγή εγκεφάλων. 

Η CPMR στις «Ημέρες TEN-T»  

Ο Erik Bergkvist, πρόεδρος της περιφερειακής εκτελεστικής επιτροπής του Βαστερμπότεν (Σουηδία) 
εκπροσώπησε τη CPMR στις Ημέρες TEN-T 2015, οι οποίες διεξήχθησαν στη Ρίγα στις 22–23 Ιουνίου. 
Την εκδήλωση προώθησε η Ευρωπαία επίτροπος Μεταφορών, Violeta Bulc, σε συνεργασία με τον 
Anrijs Matīss, τον Λετονό υπουργό Μεταφορών που εκπροσωπεί την προεδρία της ΕΕ. 

Όπως ζήτησε το Πολιτικό Γραφείο της CPMR στις 12 Ιουνίου, ο Erik Bergkvist σημείωσε ότι όσες 
περιοχές απέχουν πολύ από το βασικό δίκτυο του TEN-T και από τους εννέα διαδρόμους του CEF 
πρέπει να ωφεληθούν από τη δράση ενός Ευρωπαίου συντονιστή. 

Και στις έξι γεωγραφικές επιτροπές της CPMR υπήρχαν σαφή παραδείγματα έργων για τις 
μεταφορές που χρειάζεται να εξεταστούν στο βασικό σύστημα διαδρόμων του TEN-T. Ο Erik 
Bergkvist, ενεργώντας ως Σουηδός περιφερειάρχης, παρουσίασε ένα τέτοιο παράδειγμα: την 
ευθυγράμμιση του βοθνικού διαδρόμου, χάρη στην οποία συνδέεται η Νορβηγία με τις ακτές της 
Φιλανδίας μέσω της Ούμεω της Σουηδίας και του Βοθνικού Κόλπου. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ 

ΠΛΑΙΣΙΟ  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισέλθει σε έναν νέο πολιτικό κύκλο και μια νέα περίοδο 
προγραμματισμού για τις κυριότερες ευρωπαϊκές πολιτικές, μεταξύ των οποίων εκείνες για την 
ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. 

Από τη μία, η ενεργειακή αποδοτικότητα και η ανανεώσιμη ενέργεια, η ασφάλεια του εφοδιασμού 
και μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας είναι πυλώνες της ενεργειακής πολιτικής με 
στόχο να δώσουν στους καταναλωτές της ΕΕ –νοικοκυριά και επιχειρήσεις– ασφαλή, διατηρήσιμη 
και ανταγωνιστική ενέργεια. Από την άλλη, η κλιματική αλλαγή είναι μια από τις πιο σημαντικές 
προκλήσεις για τη διατηρήσιμη ανθρώπινη ανάπτυξη τον 21ο αιώνα, αφού επηρεάζει παγκόσμια 
κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, μεταξύ των οποίων η φτώχεια και η ανισότητα, η οικονομική 
ανάπτυξη, η δυναμική των πληθυσμών, η παραγωγή και η προμήθεια ενέργειας, η διαχείριση και 
κατανάλωση πόρων και η ασφάλεια των τροφίμων. 

Ένα νέο πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει την ενεργειακή και κλιματική πολιτική, ανακοινώθηκε και 
εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2015: η Ενεργειακή Ένωση. Η Ενεργειακή Ένωση, χάρη 
σε μια κλιματική πολιτική στραμμένη προς το μέλλον, είναι μία από τις 10 προτεραιότητες της νέας 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της είναι να καταστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για όσες πολιτικές 
αφορούν στην ενέργεια, το οποίο θα μπορούσε επίσης να διασφαλίσει ότι θα επιβληθούν η 
εξωτερική ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και κανόνες για την εσωτερική αγορά ενέργειας. 

http://www.tentdays.eu/2015_2/index.html
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Επί του παρόντος, οι εδαφικοί φορείς διαδραματίζουν μεγάλο ρόλο στη μάχη ενάντια στην 
κλιματική αλλαγή και στη διαμόρφωση, υλοποίηση και παρακολούθηση πολιτικών της Ενεργειακής 
Ένωσης, αναλαμβάνοντας απτή δράση καθημερινά. Συγκεκριμένα, οι περιφερειακές διοικήσεις 
είναι υπεύθυνες για την παραγωγή και την υλοποίηση νόμων, πολιτικών, στρατηγικών, προτύπων, 
προγραμμάτων και φορολογικών μηχανισμών σε περιοχές που επηρεάζουν ευθέως τα επίπεδα 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ επίσης ασχολούνται με τους αντικτύπους της κλιματικής 
αλλαγής. Ταυτόχρονα, οι περιφέρειες μπορούν να καταστούν υπόδειγμα ενεργειακής 
αποδοτικότητας, διευκολύνοντας την ανάπτυξη ανανεώσιμης ενέργειας, και υπόδειγμα 
καινοτομίας. Η εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών δείχνει ότι η εδαφική διάσταση μπορεί να 
επιτρέψει την ανάληψη εξειδικευμένων δράσεων, προσαρμοσμένων στη δυναμική του κάθε 
πληθυσμού και στις τοπικές πραγματικότητες και ανάγκες, ενώ μπορεί επίσης να βελτιώσει την 
επιτυχή διαμόρφωση κλιματικών και ενεργειακών πολιτικών και στόχων, διασφαλίζοντας τα 
καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε υπο-εθνικό επίπεδο. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η 21η διάσκεψη των μερών της σύμβασης πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική 
αλλαγή (UNFCCC), γνωστή ως COP21, διεξάγεται από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015 
στο Παρίσι (Γαλλία). Η COP21 θα συγκεντρώσει περίπου 40.000 συμμετέχοντες (εκπρόσωποι 
κρατών και τοπικών διοικήσεων, παρατηρητές, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών) και 
αναμένεται να αποδώσει για πρώτη φορά μια παγκόσμια και νομικά δεσμευτική συμφωνία για το 
κλίμα, η οποία θα τεθεί σε ισχύ μετά το 2020. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ CPMR 

Οδικός χάρτης προς την COP21 

Η CPMR, από μόνη της αλλά και σε κοινές πρωτοβουλίες με άλλους κεντρικούς φορείς, 
παρακολουθεί από κοντά τις παγκόσμιες διαβουλεύσεις για το κλίμα. Μέσω της γραμματείας και 
των γεωγραφικών επιτροπών της, η CPMR έχει ετοιμάσει σειρά ενεργειών για να διασφαλίσει τη 
στρατηγική ανάμειξή της στον δρόμο προς την COP21. 

Συγκεκριμένα, παρουσίασε ένα έγγραφο θέσεων για το κλίμα στη συνεδρίαση του Πολιτικού 
Γραφείου της στην Κρήτη τον Ιούνιο του 2015, επισημαίνοντας τις κυριότερες προτεραιότητες και τα 
ζητήματα που απασχολούν τα μέλη της CPMR –π.χ. τουρισμός, βιομηχανία της θάλασσας, 
διαχείριση παράκτιων ζωνών, πολιτικές προσαρμογής– εν όψει των διαπραγματεύσεων για το κλίμα 
και της πιθανής συμφωνίας που θα υιοθετηθεί. 

Με αυτό το έγγραφο δεσμεύονται οι εκπρόσωποι των περιφερειών να αναλάβουν πρωτοβουλίες 
ενάντια στην κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα να αυξήσουν τη συνεργασία στις θαλάσσιες 
λεκάνες, να προωθήσουν περαιτέρω τη χρήση μεθόδων καταγραφής και παρακολούθησης των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, να κινητοποιήσουν κεφάλαια για να υλοποιηθούν 
προγράμματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και μετριασμού των επιπτώσεων των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και να ενθαρρύνουν απτά έργα για την ανανεώσιμη ενέργεια, την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και τις θαλάσσιες μεταφορές. Επίσης, τα κράτη μέλη παροτρύνονται να 
υπογράψουν μια φιλόδοξη και δεσμευτική συμφωνία που θα προκύψει από την COP21, 
συμμορφούμενα με τις ολοένα πιεστικότερες προειδοποιήσεις της επιστημονικής κοινότητας, και 
να υιοθετήσουν μια προσέγγιση «από κάτω προς τα πάνω», με την οποία μοιράζονται με τις 
περιφέρειες τις ευθύνες για την υλοποίηση των προγραμμάτων προσαρμογής στην κλιματική 
αλλαγή και μετριασμού της. 

Η CPMR θα συμμετάσχει στην COP21 ως εύλογο ενδιαφερόμενο μέρος στα παγκόσμια δίκτυα που 
ασχολούνται με το θέμα και θα παρουσιάσει τη θέση της και τις δεσμεύσεις που έχει υιοθετήσει, 

http://www.cop21.gouv.fr/en/cop21-cmp11/what-cop
http://www.crpm.org/pub/docs/444_cpmr_climate-policy_position.pdf
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καθώς και τις καλές πρακτικές και τις πρωτοβουλίες σχετικά με τον μετριασμό της κλιματικής 
αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν τις οποίες έχουν ήδη αναλάβει οι περιφέρειες που την 
απαρτίζουν. 

Ενεργειακή Ένωση  

Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των προβλέψεων της Ενεργειακής Ένωσης εμπίπτει στο ενδιαφέρον 
και στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, η CPMR δημοσίευσε τον Μάιο του 2015 ένα τεχνικό 
έγγραφο για την Ενεργειακή Ένωση, όπου υπογραμμίζει ότι η προτεραιότητα της Ενεργειακής 
Ένωσης είναι επίσης ευκαιρία για τη CPMR να καταπιαστεί με ορισμένες σχετικές ανησυχίες των 
απόκεντρων περιφερειών. Πράγματι, οι απόκεντρες περιφέρειες και τα νησιά πάσχουν από 
«ενεργειακή απομόνωση», αφού διαθέτουν λίγες συνδέσεις με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και 
παροχής αερίου της υπόλοιπης ηπείρου. Επιπλέον, σύμφωνα με τη CPMR, χρειάζεται 
ολοκληρωμένη διακυβέρνηση για να υλοποιηθεί η Ενεργειακή Ένωση και να διασφαλιστεί ότι όσες 
δράσεις αφορούν στην ενέργεια σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 
συμβάλλουν στους στόχους της. 

Η Γενική Γραμματεία της CPMR θα συνεργαστεί στενά με τις ομάδες εργασίας για την ενέργεια 
εντός των γεωγραφικών επιτροπών της για να αναγνωρίσει και να αποκαλύψει όσα σημεία 
ενδιαφέροντος και όσες ευκαιρίες για τις περιφέρειες απορρέουν από την ανακοίνωση της 
Ενεργειακής Ένωσης. 

Δέσμευση των περιφερειών να διατηρήσουν την κλιματική αλλαγή στις πρώτες θέσεις 
της πολιτικής ατζέντας  

Αφού ενδυνάμωσε τις συμμαχίες με άλλους φορείς, όπως διακρατικά δίκτυα και ΜΚΟ, και αφού 
σύσφιξε τη σχέση της με τις κυβερνήσεις των κρατών και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η CPMR 
μαζί με τις γεωγραφικές επιτροπές της και μέλη της συμμετείχε σε διάφορες σημαντικές εκδηλώσεις 
στον δρόμο προς την COP21. 

Στο πλαίσιο των «Ημερών μεσογειακής συνεργασίας», οι οποίες διεξήχθησαν στη Ρώμη (Ιταλία) στις 
11 Νοεμβρίου 2014, η CPMR μαζί με τη Διαμεσογειακή Επιτροπή της προώθησαν το τελευταίο 
συνέδριο του COASTGAP και το σεμινάριο του COM & CAP MarInA-MED με τίτλο «Towards the 
framework conditions for Climate change adaptation in coastal areas and the Blue Growth in the 
Mediterranean» («Ο δρόμος προς τις προϋποθέσεις πλαίσιο για την προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή στις παράκτιες περιοχές και προς τη γαλάζια ανάπτυξη στη Μεσόγειο»). 

Στις 11 Δεκεμβρίου 2014 η περιφέρεια Προβηγκίας – Άλπεων – Κυανής Ακτής φιλοξένησε 
συνεδρίαση για το έργο «Climate», στην οποία συμμετείχαν τοπικοί και περιφερειακοί εκπρόσωποι 
περιοχών της Μεσογείου. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την περιφέρεια Προβηγκίας – Άλπεων – 
Κυανής Ακτής, τη Μεσογειακή Επιτροπή Ενωμένων Πόλεων και Τοπικών Διοικήσεων, την πόλη της 
Μασσαλίας και τη Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR. Στη διάρκειά της υπογράφηκε κείμενο με 
τίτλο «Διακήρυξη για το κλίμα». 

Η CPMR παρέστη στην εκδήλωση World Summit of Territorial Climate Action with Civil Society 
(Παγκόσμια σύνοδος για τη δραστηριοποίηση των εδαφών σε κλιματικά ζητήματα με την κοινωνία 
των πολιτών), η οποία διεξήχθη στις 1–2 Ιουλίου 2015 στη Λυόν (Γαλλία). Σε αυτήν κατατέθηκαν 
διάφορες προτάσεις με στόχο η συμφωνία η οποία θα υιοθετηθεί στην COP21 να βελτιώνει την 
ευχέρεια δράσης μη κρατικών φορέων καθώς και τοπικών και περιφερειακών αρχών, ιδίως όσον 
αφορά στη χρηματοδότηση. 

http://www.crpm.org/pub/docs/443_cpmr_energy_union-technical_paper.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/443_cpmr_energy_union-technical_paper.pdf
http://www.medmaritimeprojects.eu/download/MyTemplate/Pdf/20141007_-_Save_the_date__Med_Cooperation_Days_EN_full_version_28.pdf
http://www.medmaritimeprojects.eu/download/MyTemplate/Pdf/20141007_-_Save_the_date__Med_Cooperation_Days_EN_full_version_28.pdf
http://www.medmaritimeprojects.eu/download/MyTemplate/Pdf/20141007_-_Save_the_date__Med_Cooperation_Days_EN_full_version_28.pdf
http://www.medmaritimeprojects.eu/download/MyTemplate/Pdf/141211_Declaration_on_Climate.pdf
http://www.uclg.org/en
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Στις 29 Μαΐου, ο πρόεδρος της NSC, Tom-Christer Nilsen, συμμετείχε σε μια αντιπροσωπεία με 
επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την Ενεργειακή Ένωση, Maros 
Sefcovic, η οποία επισκέφθηκε τη διασυνοριακή ενεργειακή περιφέρεια Βόρειων Κάτω Χωρών / 
Κάτω Σαξονίας ως μέρος της περιοδείας για την Ενεργειακή Ένωση. 

Στο πλαίσιο της Επιτροπής Νησιών της CPMR, στις 24–25 Ιουνίου 2015 συγκεντρώθηκαν στις 
Βρυξέλλες εκπρόσωποι των νησιών για την τελευταία εκδήλωση του έργου SMILEGOV , όπου 
υπεγράφη το Σύμφωνο των Νήσων. Μετά την εισδοχή των 41 νέων μελών, το Σύμφωνο των Νήσων 
πλέον περιλαμβάνει 117 μέλη. 

Στις 28 Νοεμβρίου διεξήχθη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η τελευταία εκδήλωση του έργου ELIH-
MED κατόπιν πρόσκλησης του Francesc Gambùs (MEP). Εκπρόσωποι από τις περιφέρειες 
Καταλονίας, Αυτόνομης Κοινότητας Βαλένθιας, Μούρθια (Ισπανία), Προβηγκίας – Άλπεων – Κυανής 
Ακτής, Λαγκεντόκ–Ρουσιγιόν (Γαλλία), Πεδεμόντιου, Βασιλικάτας, Ουμβρίας, Σικελίας (Ιταλία), 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας (Ελλάδα), μαζί με δήμους, φορείς του 
κλάδου της ενέργειας, δημόσιους οργανισμούς και ενώσεις (όπως η CPMR), κάλεσαν τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς να αυξήσουν τη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών 
Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ατόμων με χαμηλό εισόδημα. 

Το περιφερειακό συμβούλιο Γουαδελούπης φιλοξένησε μια υψηλού επιπέδου διεθνή συνεδρίαση 
για τη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και στις 
υπερπόντιες χώρες και εδάφη, καθώς και στα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη στις εν λόγω 
γεωγραφικές περιοχές. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη γραμματεία της συνόδου για τη 
βιοποικιλότητα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την κυβέρνηση της Γαλλίας, το περιφερειακό συμβούλιο 
Γουαδελούπης, την κυβέρνηση των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, την Ένωση Υπερπόντιων Χωρών 
και Εδαφών (Association of Overseas Countries and Territories, OCTA) και τη Διεθνή Ένωση για τη 
Διατήρηση της Φύσης (International Union for Conservation of Nature, IUCN) στις 22–25 Οκτωβρίου 
2014. 

Στις 4–5 Ιουνίου 2015, η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR παρέστη στη διάσκεψη MEDCOP21 με 
στόχο να εισαγάγει μια διατηρήσιμη δυναμική στη Μεσόγειο, η οποία θα προωθεί την ενεργή 
συνεργασία για την κλιματική αλλαγή. Η MEDCOP21, η οποία διεξήχθη στη Μασσαλία, ήταν 
πρόδρομος της διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP21), η οποία θα διεξαχθεί στο 
Παρίσι (Γαλλία) από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015. 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βρυξέλλες, 25 Ιουνίου 2015, τελετή υπογραφής του Συμφώνου των Νήσων 

http://www.sustainableislands.eu/
http://www.elih-med.eu/html/
http://www.elih-med.eu/html/
http://www.medcop21.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Paris
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΤΖΕΝΤΕΣ 

ΠΛΑΙΣΙΟ  

Από το 2011, το πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας έχει μετεξελιχθεί σε μια ακόμη πιο περίπλοκη 
γεωπολιτική κατάσταση στα σύνορα της ΕΕ, με πλήθος συγκρούσεων σε εξέλιξη, με τις συνέπειες 
της αραβικής άνοιξης, με αυξανόμενες απειλές για την ασφάλεια (π.χ. τρομοκρατικές επιθέσεις), με 
την ανθρωπιστική κρίση που σχετίζεται με ζητήματα μετανάστευσης και με το μεγάλο κύμα της 
οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

Στη διάρκεια του καλοκαιριού, η μεταναστευτική κρίση στη Μεσόγειο ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, 
καθώς ο καλός καιρός έδωσε την ευκαιρία στους διακινητές να στείλουν περισσότερους ανθρώπους 
στο επικίνδυνο ταξίδι. Ταυτόχρονα, η δραστική αύξηση των προσφύγων που ταξιδεύουν μέσω των 
Δυτικών Βαλκανίων δείχνει ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης κάθε άλλο παρά αφορά μόνο λίγες 
χώρες της Νότιας Ευρώπης. Στο μεταξύ, η απόκριση της Ευρώπης στην κατάσταση αυτή μόλις τώρα 
αρχίζει να διαμορφώνεται. 

Η παρούσα κατάσταση σε διάφορες νότιες χώρες της Μεσογείου είναι εξόχως ασταθής: Η Λιβύη 
βιώνει το χάος, ενώ η Τυνησία και η Αίγυπτος έχουν πληγεί από δύο τραγικές τρομοκρατικές 
επιθέσεις. 

Η κατάσταση είναι εξίσου τεταμένη μέσα σε ευρωπαϊκές και γειτονικές χώρες. Για παράδειγμα, η 
Γαλλία, η Δανία και η Τουρκία έχουν βιώσει βίαιες εκδηλώσεις αντισημιτισμού, ριζοσπαστισμού, 
φονταμενταλισμού και εξτρεμισμού, που προκάλεσαν τον θάνατο αθώων πολιτών. 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ CPMR  

Εναντίωση σε όλες τις μορφές τρομοκρατίας στην Ευρώπη  

Σε συνέχεια του εγγράφου «Urgent Call to the EU Institutions and Member States» («Επείγουσα 
έκκληση προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα κράτη μέλη»), το οποίο εγκρίθηκε στην Ούμεω στις 
24–25 Σεπτεμβρίου 2014, η CPMR υπενθυμίζει ότι είναι αποφασισμένη να μην υποβαθμίσει ποτέ 
καμία ενέργεια φανατισμού, αντισημιτισμού και εκφοβισμού και ότι δεσμεύεται να βρίσκεται σε 
διαρκή εγρήγορση όσον αφορά στον σεβασμό της ελευθερίας του λόγου και της έκφρασης στις 
περιφέρειές της. Πράγματι, το Πολιτικό Γραφείο της CPMR, το οποίο συνήλθε στη Ναντ στις 27 
Φεβρουαρίου 2015, εξέφρασε την καταδικαστική στάση του προς κάθε μορφή τρομοκρατίας στην 
Ευρώπη. 

Οι περιφέρειες της CPMR παροτρύνουν ενωμένες την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη να 
λάβουν τα αναγκαία μέτρα κατά του ριζοσπαστισμού, του φονταμενταλισμού και του 
αντισημιτισμού, καθώς και κατά οποιασδήποτε μορφής εξτρεμισμού, και θα επιχειρήσουν να 
προωθήσουν οποιαδήποτε δράση στοχεύει στην αποφυγή των κοινωνικών συγκρούσεων και στην 
προστασία της ζωής και της αξιοπρέπειας των πολιτών τους. 

Η εκστρατεία «Είμαστε όλοι Μεσόγειοι» 

Ενώ οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συνέρχονταν στις Βρυξέλλες στις 23 Απριλίου 2015 
για μια έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
για τη μετανάστευση, η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR 
απεύθυνε μια ανοιχτή επιστολή προς το Ευρωπαϊκό 

http://www.crpm.org/pub/agenda/2754_declaration_pb-2014.pdf
http://www.crpm.org/pub/agenda/2755_declaration_pb-nantes2015.pdf
http://news.crpm.org/wp-content/uploads/2015/04/Lettera-aperta-Consiglio-Europeo_EN1.pdf
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Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία επαναλάμβανε την πλήρη δέσμευση και 
αλληλεγγύη της προς τους πολίτες της Μεσογείου. Αυτήν την υπόσχεση έχουν υπογράψει ο Michel 
Vauzelle, πρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR και περιφερειάρχης Προβηγκίας – 
Άλπεων – Κυανής Ακτής, και ο Rosario Crocetta, περιφερειάρχης Σικελίας και πρόεδρος της ειδικής 
επιχειρησιακής ομάδας της CPMR για τη μετανάστευση. 

Μετά από αυτήν την επιστολή, η πόλη του Παλέρμο (Ιταλία) φιλοξένησε, στις 18 Μαΐου 2015, ένα 
σεμινάριο για τη διαχείριση της μετανάστευσης στη Μεσόγειο, κατόπιν πρόσκλησης του Rosario 
Crocetta, περιφερειάρχη Σικελίας. Ως μέρος του σεμιναρίου αυτού έγινε και μια επίσκεψη στο 
κέντρο υποδοχής μεταναστών του 
Παλέρμο. 

Μια αντιπροσωπεία περιφερειαρχών 
μεσογειακών περιφερειών της CPMR, με 
επικεφαλής τους Michel Vauzelle και Ro-
sario Crocetta και μέλη, μεταξύ άλλων, 
τους Απόστολο Κατσιφάρα 
(περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας), Joana 
Ortega (αντιπεριφερειάρχης Καταλονίας), 
Giusi Nicolini (δήμαρχος Λαμπεντούζα), 
και Ελένη Μαριάνου (γενική γραμματέας 
της CPMR), συναντήθηκε στις 20 Μαΐου 
2015 με τον Martin Schulz για να ζητήσουν 
τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη χάραξη μιας αποτελεσματικής μεσογειακής 
πολιτικής η οποία να λαμβάνει υπόψη τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και να 
αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του κοινού πεπρωμένου των λαών της Μεσογείου. 

Η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR εγκαινίασε επίσης μια εκστρατεία συνειδητοποίησης, η οποία 
συνίσταται στην ανοιχτή, δημοσίως διαθέσιμη αίτηση με τίτλο «WE ARE ALL MEDITERRANEAN» 
(«ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΟΙ»). Έχοντας την υπογραφή 1000 και πλέον ατόμων και τη στήριξη του 
προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schulz, η εκστρατεία αυτή επισημαίνει τις αξίες 
της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, της αποφυγής των διακρίσεων και του διαλόγου, καθώς και της 
μάχης ενάντια στον ρατσισμό, στην ξενοφοβία και στην τρομοκρατία. 

PLATFORMA, ένα καλό παράδειγμα αποκεντρωμένης συνεργασίας  

Για πρώτη φορά στα χρονικά, τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις μαζί με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεσμεύονται ότι θα συνεργάζονται στενά για να επιτύχουν στόχους οι οποίοι θα 
συμβάλουν στην επίτευξη δημοκρατίας, ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ισότητας και δικαιοσύνης για 
όλους, στο πνεύμα της παγκόσμιας αλληλεγγύης. 

Στις 28 Ιανουαρίου 2015, πέντε διεθνή δίκτυα τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων, μεταξύ 
των οποίων το PLATFORMA, υπέγραψαν την πρώτη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την 
Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

http://news.crpm.org/wp-content/uploads/2015/04/Lettera-aperta-Consiglio-Europeo_EN1.pdf
http://form.jotformpro.com/form/51384035827962
http://www.platforma-dev.eu/index.php?page_id=&parent_id=0&thumb=meetings&lg=en
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επταετής συνεργασία είναι μια πολιτική συμφωνία με την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όσοι 
την υπογράφουν δεσμεύονται να αναλάβουν δράσεις βάσει κοινών αξιών και στόχων για να 
αντιμετωπίσουν την παγκόσμια φτώχεια και ανισότητα και για να προωθήσουν τη δημοκρατία και 
τη διατηρήσιμη ανάπτυξη. Η τελετή υπογραφής διεξήχθη παρουσία του Ευρωπαίου επιτρόπου 
αρμόδιου για τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη, Neven Mimica. 

Οι τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις είναι η πλησιέστεροι προς τους πολίτες θεσμοί και 
προσφέρουν σημαντική ειδημοσύνη όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, στη δόμηση 
δημοκρατικών θεσμών και στην αποτελεσματική διοίκηση. Μπορούν επίσης να προσφέρουν ένα 
μακροπρόθεσμο εθνικό όραμα για τον τρόπο δόμησης κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, διότι είναι οι 
φορείς με την απαραίτητη πολιτική νομιμοποίηση και την ικανότητα κινητοποίησης άλλων 
ενδιαφερομένων. Αυτή η νέα συνεργασία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ανάμειξη των 
τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων στις πολιτικές για τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και τη νέα 
αναπτυξιακή ατζέντα για μετά το 2015. 

Το 2015 είναι το «Ευρωπαϊκό Έτος Ανάπτυξης», σηματοδοτεί το τέλος των αναπτυξιακών στόχων της 
χιλιετίας και αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να συμφωνηθεί μια νέα αναπτυξιακή 
ατζέντα για τα επόμενα 15 χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπρόσωποι των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών συνήλθαν στην Επιτροπή των Περιφερειών στις 1–2 Ιουνίου 2015 για την 4η 
διάσκεψη αποκεντρωμένης συνεργασίας για την ανάπτυξη (Assises of Decentralised Cooperation). Η 
ομάδα εργασίας της CPMR για την εξωτερική συνεργασία, την οποία εκπροσώπησε η Χώρα των 
Βάσκων, η οποία έχει την προεδρία της ομάδας, συνέβαλε στον διάλογο με τον Paul Ortega, 
διευθυντή της Βασκικής Υπηρεσίας Συνεργασίας (Basque Government Cooperation Agency). 

Η περιφέρεια Λατίου, η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR και το δίκτυο PLATFORMA διοργάνωσαν 
τις Ημέρες Μεσογειακής Συνεργασίας(Ρώμη, 10–11 Νοεμβρίου 2014) με τη σημαντική συνεργασία 
και συμβολή των έργων COASTGAP και COM & CAP MarInA-Med του προγράμματος MED της ΕΕ. 

Εκεί παραβρέθηκαν πολυάριθμοι κεντρικοί ενδιαφερόμενοι για μεσογειακά ζητήματα: πολιτικοί και 
τεχνικοί εκπρόσωποι από τους ευρωπαϊκούς και τους ευρωμεσογειακούς θεσμούς, εκπρόσωποι και 
δίκτυα τοπικών και περιφερειακών αρχών, εκπρόσωποι προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής 
συνεργασίας, εκπρόσωποι πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων από την περιοχή, και άλλοι. Η 
εκδήλωση ενθάρρυνε τις συζητήσεις για την επίτευξη ενός κοινού οράματος για τη συνεργασία στη 
Μεσόγειο, με εισηγήσεις όπως οι εξής: «Ο τρόπος επίτευξης διατηρήσιμης ανάπτυξης στη Μεσόγειο 
μετά το 2015», «Ο δρόμος προς μακροπεριφερειακές και σχετικές με τις θαλάσσιες λεκάνες 
στρατηγικές στη Μεσόγειο», «Ο δρόμος προς τις προϋποθέσεις πλαίσιο για την προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή στις παράκτιες περιοχές και προς τη γαλάζια ανάπτυξη στη Μεσόγειο». 

Προς μια νέα πολιτική γειτονίας  

Η CPMR, η Διαμεσογειακή Επιτροπή και η Επιτροπή Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας συμμετείχαν 
στη διαβούλευση για την αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας, η οποία εγκαινιάστηκε με το 
έγγραφο «Towards a new Neighbourhood Policy» («Προς μια νέα πολιτική γειτονίας»), το οποίο 
εξέδωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. 

Σε αυτήν την απάντηση, η CPMR δήλωσε ότι η αναθεωρημένη πολιτική πρέπει να στηρίζεται σε έναν 
γνήσιο, συνεργατικό και μακροχρόνιο ρόλο των περιφερειακών αρχών και να περιλαμβάνει τα 
εδάφη με όλη τους τη διαφορετικότητα και αντιμετωπίζοντάς τα ως παράγοντες ανάπτυξης. Επίσης, 
κάλεσε για «εδαφοποίηση» της πολιτικής γειτονίας, θέτοντας την αποκέντρωση στον πυρήνα της 
αρχής της συνεργασίας και παραπέμποντας σε παρόμοια έγγραφα και στη μεθοδολογία της 
ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής. 

https://europa.eu/eyd2015/en
http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/Pages/4th-Assises-of-decentralised-cooperation.aspx
http://lra4dev.cor.europa.eu/portal/Pages/4th-Assises-of-decentralised-cooperation.aspx
http://www.crpm.org/en/index.php?act=13
http://www.medregions.com/pub/focus/114_en.pdf
http://www.medregions.com/pub/doc_travail/ag/295_en.pdf
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Όσον αφορά στη λεκάνη της Μεσογείου, η απάντηση της CPMR υπογραμμίζει συγκεκριμένες 
προτάσεις οι οποίες αφορούν ιδίως την αποτελεσµατικότητα της εδαφικής συνεργασίας και την 
σπουδαιότητα της εισαγωγής ή της εφαρμογής μακροπεριφερειακών και σχετικών με τις θαλάσσιες 
λεκάνες προσεγγίσεων σε όλη τη Μεσόγειο, έχοντας ως οδηγό την εμπειρία της 
στρατηγικής EUSAIR. 

Όσον αφορά στη Μαύρη Θάλασσα, η CPMR καλεί για μια πραγματική επανεκκίνηση της Συνέργειας 
του Εύξεινου Πόντου, η οποία έως σήμερα είναι ιδιαίτερα στάσιμη. Μαζί με την Επιτροπή των 
Περιφερειών, η CPMR διοργάνωσε ένα συνέδριο με τίτλο «The Balkan and the Black Sea Area on the 
move: perspectives for Regional Authorities» («Η Βαλκανική και η Μαύρη Θάλασσα σε κίνηση: 
προοπτικές για τις περιφερειακές αρχές») στις 29 Μαΐου 2015. Στόχος του ήταν να διερευνήσει με 
ποιους τρόπους και με ποια μέσα μπορεί να αναμειχθεί στην προετοιμασία και στην υλοποίηση 
στρατηγικών και προγραμμάτων για την εν λόγω περιοχή. 

Η CPMR και οι γεωγραφικές επιτροπές της θα προσέξουν τις προτάσεις τις οποίες θα δημοσιεύσουν 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης με ανακοίνωσή τους η οποία 
αναμένεται στις 18 Νοεμβρίου 2015 και θα συνεχίσουν να αναπτύσσουν συνέργειες στο πλαίσιο 
των CORLEAP και ARLEM. Επιπλέον, η CPMR, μέσω της Διαμεσογειακής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας, θα προετοιμάσει και θα συμμετάσχει ως εταίρος σε απτά 
ευρωπαϊκά έργα συνεργασίας και σε πιλοτικές πρωτοβουλίες οι οποίες θα περιλαμβάνουν κεντρικά 
ενδιαφερόμενα μέρη από τις γειτονικές χώρες εταίρους (π.χ. πρωτοβουλίες δόμησης ικανοτήτων 
στο πλαίσιο της εδαφικής ανάπτυξης, έργα υπό τον νέο ευρωπαϊκό μηχανισμό γειτονίας και κυρίως 
υπό τα νέα διασυνοριακά περιφερειακά προγράμματα για τις λεκάνες της Μεσογείου και της 
Μαύρης Θάλασσας). 

http://www.adriatic-ionian.eu/
http://www.balkansblacksea.org/index.php?act=3,1,,30
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