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Πέµπτη 23 Σεπτεµβρίου 2004 – πρωί 
 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ I : Εναρκτήρια συνεδρίαση 
 
Ο κ. Roald G. Bergsaker, Πρόεδρος της Περιφέρειας Rogaland, καλωσορίζει τους συµµετέχοντες στη 
Συνέλευση και παρουσιάζει την Περιφέρειά του. 
 
Η κυρία Erna Solberg, νορβηγίδα Υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
ευχαριστεί την περιφέρεια Rogaland για τη φιλοξενία της Γενικής Συνέλευσης και χαιρετίζει την 
παρουσία όλων των εκπροσώπων των περιφερειών. Επισηµαίνει ότι παρά το ότι η Νορβηγία δεν 
ανήκει στην ευρωπαϊκή Ένωση, οι κοινοτικές εξελίξεις έχουν µεγάλο αντίκτυπο και προκαλούν ζωηρό 
ενδιαφέρον στη χώρα. Από την άποψη αυτή, εύχεται και η ίδια ενεργό συµµετοχή στην ευρωπαϊκή 
πολιτική. 
 
Στη συνέχεια o Πρόεδρος της CRPM κ. Claudio Martini διαβάζει µήνυµα του Προέδρου της 
ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Romano Prodi, στο οποίο υπογραµµίζεται ότι στη δύσκολη περίοδο που 
δανύει σήµερα η Ευρώπη, η ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη τη βοήθεια όλων µας. Ο Πρόεδρος 
χαιρετίζει τη σταδιακή εφαρµογή ενός νέου συστήµατος διακυβέρνησης στο οποίο οι περιφέρειες και 
οι άλλοι οργανισµοί αυτοδιοίκησης θα έχουν αναβαθµισµένο ρόλο. Επιµένει στη θεµελιώδη σηµασία 
της πολιτικής για τη συνοχή καθώς και στην αναγκαιότητα για διασφάλιση µιας δικαιότερης 
ανακατανοµής του πλούτου στο πλαίσιο της Ένωσης. Αναφέρεται επίσης στο ευρωπαϊκό σύνταγµα 
και τον ουσιαστικό ενηµερωτικό ρόλο των περιφερειών στη διαδικασία της κύρωσής του. 
 
Ο Πρόεδρος της CRPM, κ. Claudio Martini, ευχαριστεί τη Νορβηγία για τη φιλοξενία και χαιρετίζει 
την ενεργό παρουσία των περιφερειών του Βορρά στην καθηµερινή δραστηριότητα της CRPM. 
Χαιρετίζει επίσης τις περιφέρειες που συµµετέχουν στη Συνέλευση ως παρατηρητές και ευχαριστεί 
τους εκπροσώπους των κρατών µελών για τη συνεισφορά τους στη διεύρυνση του Ευρωπαϊκού 
Οικονοµικού Χώρου. Περιγράφει, µετά, συνοπτικά τη σηµερινή κατάσταση της ΕΕ. Επιµένει στη 
σηµασία που έχει η ναυτιλιακή της διάσταση και χαίρεται γιατί οι διακηρύξεις του Saint-Malo 
εισακούστηκαν από τον κ. José Manuel Barroso, µελλοντικό Πρόεδρο της ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
Καταλήγει µε την ευχή για µια CRPM εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παράγοντα της διεθνούς 
σκηνής, και εισηγείται το πρόγραµµα της Γενικής Συνέλευσης. 
 
Ο κ. Paul Willems, ∆ιοικητικό στέλεχος στην Επιτροπή των Περιφερειών, διαβάζει το χαιρετισµό του 
κ. Peter Straub, Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών. Ο κ. Peter Straub επισηµαίνει ότι το 
σχέδιο συνταγµατικής συνθήκης αναγνωρίζει το ρόλο των Περιφερειών και των ∆ήµων. Ελπίζει ότι η 
CRPM θα εξηγήσει στους πολίτες τη σηµασία του κειµένου και θα υποστηρίξει την κύρωσή του, και 
υπογραµµίζει την ανάγκη για εµβάθυνση της συνεργασίας ανάµεσα στη CRPM και την Επιτροπή των 
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Περιφερειών για την προσέγγιση των στόχων της συνοχής, της εδαφικής συνεργασίας και της 
βιώσιµης ανάπτυξης. 
 

Έναρξη των εργασιών της 32ης Γενικής Συνέλευσης της CRPM  
 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ II : ∆ραστηριότητες CRPM 
 
Ο κ. Xavier Gizard εκθέτει τον απολογισµό δράσης της CRPM της περιόδου 2003/2004, και τις 
προτεραιότητες του δεύτερου µεσοπρόθεσµου σχεδίου της CRPM,  που υιοθετήθηκε από το Πολιτικό 
Γραφείο στην Umeå, τον Ιούλιο του 2004. 
 
Συζήτηση  
 
Ο κ. Jordi Vaquer (Καταλωνία) διερωτάται για την αποτελεσµατικότητα της χρήσης των πόρων που 
διαθέτει η CRPM. Θεωρεί ότι µεταξύ της CRPM και των άλλων ανάλογων οργανώσεων 
διαπιστώνονται επικαλύψεις και ότι η CRPM δεν θα έπρεπε να πολλαπλασιάζει τις πρωτοβουλίες της. 
 
Ο κ. Richard Westlake (Devon) υποστηρίζει ότι η CRPM πρέπει να ανταποκρίνεται στις αλλαγές που 
σηµειώνονται στην Ευρώπη, και ως εκ τούτου να δίδει έµφαση σε συγκεκριµένες προτεραιότητες. Ζητά 
λοιπόν ένα σαφές σχέδιο ανάπτυξης, που δεν θα απαιτεί µεγαλύτερο προϋπολογισµό. 
 
Ο κ. Harry Rees (Νησί Wight) προτείνει ένα νέο θέµα δράσης – τον τουρισµό - , υπογραµµίζοντας τον 
θεµελιώδη ρόλο του για τις Εξόχως Αποµακρυσµένες περιφέρειες. 
 
Ο κ. Claudio Martini δέχεται ότι το αίτηµα για αποσαφήνιση είναι δικαιολογηµένο, θεωρεί όµως ότι 
ο περιορισµός της θεµατολογίας δράσης θα αποθάρρυνε ενδεχοµένως ορισµένες περιφέρειες µέλη. 
Υπενθυµίζει ότι η φετινή δραστηριότητα της ∆ιάσκεψης έφερε αποτελέσµατα. Ο περιορισµός της θα 
οδηγούσε σε περιθωριοποίηση της CRPM, και σε µείωση της επιρροής της πάνω στα θεσµικά όργανα. 
Ο ίδιος θεωρεί λοιπόν ότι θα ήταν σκόπιµο να ξεκινήσει ευρύς διάλογος επικεντρωµένος στα βασικά 
θέµατα και παροτρύνει τις περιφέρειες να θεωρήσουν την εισφορά που καταβάλλουν στην οργάνωση 
ως επένδυση και όχι ως δαπάνη. 
 
Ο κ. Angiolo Marroni (Λάτιο) συµφωνεί µε τον Claudio Martini. Και προτείνει, στο πλαίσιο της 
διεύρυνσης, την επικέντρωση της CRPM σε µεγάλα συγκεκριµένα θέµατα, όπως είναι π.χ. τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα. 
 
Ο κ. Jérôme Polverini (Κορσική) υπενθυµίζει τη θεµελιώδη διαφορά της CRPM –που εκφράζει 
περιφέρειες µε κοινά χαρακτηριστικά τον παράκτιο και περιφερειακό χαρακτήρα- από τις οργανώσεις 
που έχουν µέλη περιφέρειες χωρίς κοινά γνωρίσµατα, µε αποτέλεσµα να πάσχουν από αδυναµία 
γενικότερης συναίνεσης. Κατά τον κ. Jérôme Polverini, δεν µπορεί να γίνεται λόγος για υπέρβαση των 
ορίων παρέµβασης. Αντιθέτως, µε τη διεύρυνση, είναι ανάγκη να υπάρξει εµπλουτισµός της 
θεµατολογίας, ώστε να ασχοληθούµε και µε ζητήµατα όπως η απασχόληση και η µετανάστευση. 
Φυσικά ωστόσο, θα πρέπει τα διάφορα αυτά θέµατα να ιεραρχηθούν. 
 
Ο κ. José Marìa Muñoa Ganuza (Χώρα των Βάσκων) χαιρετίζει την αποτελεσµατικότητα της δράσης 
της CRPM στην υπεράσπιση των συµφερόντων των περιφερειών. Υπενθυµίζει µε τη σειρά του τη 
δυσκολία σύγκρισης της CRPM µε άλλες οργανώσεις, λόγω διαφοράς θεµατολογίας, µέσων και 
πόρων. Και σηµειώνει ότι αν δεν είναι εύκολο να περιοριστεί το πεδίο των ενδιαφερόντων της 
∆ιάσκεψης, πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί η διασπορά των προσπαθειών. Καταλήγει λέγοντας 
ότι προτεραιότητα της CRPM παραµένει η εργασία µε στόχο την άσκηση πολιτικής πίεσης, 
προσπάθεια που προϋποθέτει την υποστήριξη όλων στο έργο του Προέδρου και του Γενικού 
Γραµµατέα. 
 
Ο κ. David Kirk (Hampshire) φοβάται ότι η CRPM, διευρύνοντας διαρκώς το πεδίο της δράσης της, 
κινδυνεύει να ασχολείται αδιακρίτως µε τα πάντα,  και εύχεται τον προσδιορισµό κριτηρίων για την 
εξακρίβωση της σκοπιµότητας οποιασδήποτε ενέργειας. 
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Η κυρία Bianca Bianco (Σαρδηνία) διαβάζει ένα µήνυµα του Προέδρου της περιφέρειάς της. 
 
Τελικά, ο κ. Xavier Gizard, Γενικός Γραµµατέας της CRPM, υπενθυµίζει ότι τη θεµατολογία εργασίας 
την καθορίζουν οι επιθυµίες των ίδιων των περιφερειών. Υπογραµµίζει την επιλεκτικότητα δράσης 
της CRPM, που προτιµά τη συγκρότηση µόνιµων και ειδικών ανά θέµα οµάδων εργασίας. 
Αναφέρεται στη συνέχεια στην προσπάθεια συντονισµού της ∆ιάσκεψης µε τις άλλες οργανώσεις, 
όταν τα εξεταζόµενα θέµατα δεν απασχολούν αποκλειστικά και µόνο τη ∆ιάσκεψη. Σε ότι αφορά το 
µεσοπρόθεσµο σχέδιο δράσης, εκφράζει τη λύπη του γιατί καµιά περιφέρεια δεν έδωσε απάντηση στη 
διαβίβασή του, µετά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου στην Umeå, τον περασµένο Ιούλιο. Σε ότι 
αφορά το κόστος, αρνείται την πολιτική του «πιο φτηνού, ανεξάρτητα από την ποιότητά του». 
 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ III :  Ενέργεια και Βιώσιµη Περιφερειακή Ανάπτυξη  
 
Η συνεδρία προεδρεύεται από τον κ. Alex Mac Donald  (Western Isles) και συντονίζεται από τον 
Philippe Cichowlaz, λόγω απουσίας του Jean-Didier Hache,  που κωλύεται να παρευρεθεί. 
 
Ο κ. Alex Mac Donald εισηγείται το θέµα, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για νέο θέµα 
προβληµατισµού της ∆ιάσκεψης, που θα αποκτά όµως όλο και µεγαλύτερη βαρύτητα στο µέλλον. Η 
εισαγωγή του αναφέρεται στη θέση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στη Σκωτία και στα νησιά 
δυτικά της Σκωτίας (10% των ενεργειακών αναγκών της περιοχής θα καλύπτονται από τις πηγές αυτές 
το 2010). 
Ο οµιλητής διακρίνει δύο κύριες πτυχές του σχετικού προβληµατισµού : τις έρευνες γύρω από τις 
θαλάσσιες τεχνολογίες και τις τεχνολογίες για την αποθήκευση της ενέργειας. 
 
Παρεµβάσεις 
 
Παρεµβαίνουν διαδοχικά οι κ.κ. Oluf Ulseth – νορβηγός Υφυπουργός ενέργειας, Stein Tønnesson, 
∆ιευθυντής του « International Peace Research Institute »,  Josef Herkendell, Τµηµατάρχης του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος του land της Βόρειας Ρηνανίας,  Πάνος Κορογιαννάκης, ∆ιοικητικό 
Στέλεχος του ΟΟΣΑ και µέλος του ∆ικτύου Islenet,  Enrique Diaz Moreno, Γενικός ∆ιευθυντής 
Βιοµηχανίας και Εµπορίου της Κυβέρνησης της Ναβάρρας και Juan Manuel Revuelta Perez,  Γενικός 
∆ιευθυντής Προεδρίας στην Κοινότητα της Βαλένθια. 
 
Ο κ. Oluf Ulseth επικεντρώνει την οµιλία του στη συµβολή της Νορβηγίας στην ενεργειακή επάρκεια 
της Ευρώπης τα προσεχή χρόνια. Υπογραµµίζει ιδιαίτερα τη διαρκή αύξηση του µεριδίου του φυσικού 
αερίου (στο 30% µέσα στα ερχόµενα τριάντα χρόνια)  και τη σηµασία της θαλάσσιας µεταφοράς του.  
Μετά από µια παρουσίαση των βασικών εν εξελίξει έργων για σχετικές εγκαταστάσεις στη Νορβηγία, 
και ιδιαίτερα στην περιοχή που βρέχεται από τη Θάλασσα του Barents, υποστηρίζει την ενίσχυση και 
λειτουργία µιας ολοκληρωµένης αγοράς ενέργειας στο επίπεδο των βορείων χωρών. 
 
Ο κ. Stein Tønnesson εκθέτει την κατάσταση εξάρτησης της παγκόσµιας σταθερότητας από την 
ενέργεια. Το πετρέλαιο συνδέεται άµεσα σήµερα µε τις ένοπλες συγκρούσεις από πολλές απόψεις. Και 
ο οµιλητής υποβάλλει ένα σχέδιο δέκα σηµείων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων εκδήλωσης 
ενός ενεργειακού πολέµου. 
 
Ο κ. Josef Herkendell οµιλεί εκ µέρους του δικτύου NRG4SD « Network of Regional Governments for 
Sustainable Development ». Εκθέτει τα συµπεράσµατα της ∆ιάσκεψης της Βόννης το 2004 για τις 
ανανεώσιµες µορφές ενέργειας και, ιδίως, τη συγκεκριµένη συνέχεια που θα πρέπει να τους δοθεί. 
Υπογραµµίζει ότι δεν απαιτούνται παρά κάποιες µόνο υποδοµές και τεχνολογίες (που είναι δυνατόν 
να καλυφθούν) και ότι χρειαζόµαστε µια βάση δεδοµένων για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και 
εµπειριών. Ένα αποτελεσµατικό µέσο επικοινωνίας είναι λοιπόν απαραίτητο. Καταλήγει δηλώνοντας 
πεπεισµένος ότι οι περιφέρειες της CRPM µπορούν να συµβάλουν χρήσιµα στην προσέγγιση αυτού 
του στόχου. 
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Ο κ. Πάνος Κορογιαννάκης, ∆ιοικητικό Στέλεχος του ΟΟΣΑ, παρουσιάζει τις εργασίες του ∆ικτύου 
Islenet. Υπενθυµίζει τους στόχους της ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα των ανανεώσιµων µορφών 
ενέργειας (σε σχέση και µε τις δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του 
Kyoto) και επισηµαίνει την ιδιαιτερότητα των νησιών : µικρές και κατακερµατισµένες αγορές, αλλά µε 
πλούσιο δυναµικό ανανεώσιµων ενεργειακών πηγών. Καταλήγει προτείνοντας την επιλογή της 
άσκησης πίεσης ( lobbying) ως οδού για την επίτευξη της αξιοποίησης όλου αυτού του δυναµικού. 
 
Ο κ. Enrique Diaz Moreno εκθέτει την κατάσταση στη Ναβάρρα, µια περιφέρεια που καλύπτει το 
60% σχεδόν των ενεργειακών αναγκών της µε ανανεώσιµες µορφές. Επισηµαίνει τις προϋποθέσεις για 
την άσκηση µιας τέτοιας αποφασιστικής πολιτικής : προώθηση των νέων τεχνολογιών, µείωση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ανάδειξη νέων καταναλωτικών συνηθειών, µείωση της εξάρτησης από 
το εξωτερικό και καινοτόµος πολιτική στον τοµέα των µεταφορών. 
Μια τέτοια περιφερειακή στρατηγική µπορεί να προκαλέσει πολλαπλά παράπλευρα οφέλη : 
δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης  (1600 άµεσες θέσεις, 24 000 έµµεσες), δηµιουργία 
συµπληρωµατικών εισοδηµάτων που επιτρέπουν τη σταθεροποίηση του πληθυσµού, βελτίωση της 
περιβαλλοντικής κατάστασης (10,7 εκατοµ. τόνοι CO2 λιγότεροι το 2003). 
Περιγράφει, τέλος, την οργάνωση που επέτρεψε την επίτευξη αυτών των αποτελεσµάτων και 
αναφέρεται ειδικότερα στη δηµιουργία εξειδικευµένων δηµόσιων και επαγγελµατικών εταιριών. 
 
Ο κ. Juan Manuel Revuelta (Κοινότητα της Βαλένθια) εκθέτει το σχέδιο της Κοινότητάς του για την 
προώθηση των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας στη δηµόσια διοίκηση και περιγράφει διάφορα υπό 
εκτέλεση σχετικά έργα που αναλήφθηκαν µε τη βοήθεια κοινοτικών µέσων όπως το LIFE. 
 
Συζήτηση 
 
Η συζήτηση συντονίζεται από τον κ. Philippe Cichowlaz που υπενθυµίζει τους λόγους για τους 
οποίους η CRPM αποφάσισε να εµπλακεί στο θέµα: 

- Πολλές περιφέρειες αντιµετωπίζουν προβλήµατα ενεργειακής επάρκειας,  
- Πολλές περιφέρειες διαθέτουν πλούσιο δυναµικό ανανεώσιµων πηγών,  
- Το θέµα αποτελεί σηµαντικό άξονα του µελλοντικού Στόχου 3 , 
- Η CRPM επιδιώκει αναβαθµισµένο ρόλο για τις περιφέρειες στην εφαρµογή των στρατηγικών 

της Λισσαβώνας και του Göteborg. 
 
Ο κ. Pierre Vergès (Νησί Réunion) υποστηρίζει τη δράση του δικτύου NRG4SD. Επιµένει στη 
σηµασία του θέµατος των κλιµατικών αλλαγών και ανακοινώνει τη σύγκληση µιας ∆ιάσκεψης για το 
ζήτηµα αυτό στη Μασσαλία, τέλη του πρώτου εξαµήνου του 2005. 
 
 

Πέµπτη 23 Σεπτεµβρίου 2004 – απόγευµα 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ IV : Η ναυτιλιακή διάσταση της Ευρώπης, υπό την προεδρία του κ. Jean-Yves Le Drian, 
Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου της Βρετάνης .  
 
Ο κ. Jean-Yves Le Drian  εισηγείται το θέµα. Υπενθυµίζει το « ιστορικό » της κινητοποίησης της 
CRPM γύρω από αυτή την ιδέα για µια Ευρώπη της Θάλασσας, που ανιχνεύεται έµµεσα ήδη από το 
1973, στον πυρήνα του σχεδίου µεσοπρόθεσµης στρατηγικής. Ο διορισµός του µαλτέζου Επιτρόπου 
Joe Borg αποτελεί ασφαλώς επιτυχία και στοιχείο ενθάρρυνσης.  
Πέρα, όµως, από τις διακηρύξεις προθέσεων, η πραγµατική πρόκληση για την CRPM είναι η 
υποχρέωσή της να συλλέξει οικονοµικά κι επιστηµονικά στοιχεία που θα συνηγορούν για την εξέλιξη 
και εναρµόνιση των ευρωπαϊκών πολιτικών προς την επιθυµητή κατεύθυνση. 
 
Ο κ. Patrick Anvroin, ∆ιευθυντής στη CRPM, παρουσιάζει τα διάφορα « εργοτάξια » που εγκαινίασε 
ταυτοχρόνως η CRPM : το πολιτικό, µετά από τις προοπτικές που άνοιξε η συνάντηση στις 10 
Σεπτεµβρίου µε τον κ. Joe Borg στις Βρυξέλλες, το επιστηµονικό, µε τη δραστηριοποίηση για τη 
συνεδρίαση του Επιστηµονικού Συµβουλίου, το τεχνικό, µε την υποβολή πρότασης έργου από µια 
οµάδα περιφερειών της CRPM στο Interreg 3C. 
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Ο οµιλητής υπενθυµίζει, εξάλλου, τις θεµατικές εργασίες που προωθούν η CRPM και οι διάφορες 
οµάδες εργασίας που έχει συστήσει η ∆ιάσκεψη στην υπηρεσία αυτής της δυναµικής : αλιεία, ασφάλεια 
της ναυσιπλοϊας, µεταφορές, έρευνα, διαπεριφερειακή συνεργασία, στο πλαίσιο, ιδίως, του µελλοντικού 
στόχου για την εδαφική συνεργασία, τρίτη προτεραιότητα του ΕΤΠΑ για την περίοδο 2007/2013. 
 
Ο κ. Rui Azevedo, ∆ιευθυντής της Μονάδας ∆ιερευνητικών Μελετών, παρουσιάζει αναλυτικότερα την 
οργάνωση του έργου Interreg 3C και τα αναµενόµενα αποτελέσµατά του για τη στήριξη της πράσινης 
Βίβλου και της συνέχειας που θα πρέπει να της δοθεί. Και εξηγεί πώς το έργο αυτό θα οδηγήσει στη 
διατύπωση προτάσεων για αλλαγές στις κοινοτικές πολιτικές, στην κατεύθυνση πάντα της στρατηγικής 
της Λισσαβώνας και του Goteborg. 
 
Ο κ. Antonio Guedes Marques, Πρόεδρος της Περιφέρειας Nord Portugal, επιβεβαιώνει το 
ενδιαφέρον της Περιφέρειάς του για την πρόταση έργου Interreg 3C. Ανακοινώνει ότι η  Nord Portugal 
προσφέρεται να αναλάβει το ρόλο του επικεφαλής της οµάδας και καλεί τις παρούσες Περιφέρειες να 
απαντήσουν θετικά στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που τους απηύθυνε σχετικά η Γενική 
Γραµµατεία της CRPM.   
 
Ο κ. Luis Valente de Oliveira, Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου της CRPM, παρουσιάζει 
την απαιτητική ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Επιστηµονικού Συµβουλίου στις 11 
Οκτωβρίου, και ανακοινώνει τη σύνθεση του στρογγυλού τραπεζιού. 
 
Ο κ. Aitor Uriarte Unzalu, ∆ιευθυντής Μεταφορών της Χώρας των Βάσκων, περιγράφει τις 
διαπεριφερειακές προσπάθειες για την επαναλειτουργία των ατλαντικών θαλασσίων συνδέσεων. 
Υποστηρίζει ένα νέο τρόπο διαχείρισης των ευρωπαϊκών µεταφορών, σε πνεύµα επιδίωξης µιας 
χωροταξικής ισορροπίας, που θα στηρίζεται στη διαπεριφερειακή  συνεργασία. Εκθέτει τις προοπτικές 
για την εφαρµογή των αυτοκινητόδροµων της θάλασσας στον Ατλαντικό και επιµένει στην 
αναγκαιότητα για την ανάπτυξη µιας προσέγγισης συνδυασµένων µεταφορών και για την ανάπτυξη 
της εταιρικής σχέσης δηµοσίου και ιδιωτικού. 
 
Η κυρία Ann Bell, Fishing Industry Co-ordinator, Aberdeenshire Council, είναι συντονίστρια της 
οµάδας εργασίας για τις µεταφορές της Επιτροπής της Βόρειας Θάλασσας. Παρουσιάζει τις προόδους 
που έχει σηµειώσει η εταιρική συνεργασία µεταξύ ενδιαφεροµένων παραγόντων στη συγκεκριµένη 
περιοχή καθώς και προτάσεις για τη λειτουργία της µελλοντικής Συµβουλευτικής Περιφερειακής 
Επιτροπής για την αλιεία στη Βόρεια Θάλασσα. Η παραδειγµατική συνεργασία στη ζώνη αυτή µεταξύ 
επαγγελµατιών, επιστηµόνων, Περιφερειών, ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κρατών, προσφέρει ένα 
υπόδειγµα αποτελεσµατικής πρακτικής, που θα µπορούσε να αποδειχθεί χρήσιµο και στις άλλες 
γεωγραφικές Επιτροπές της CRPM. 
 
Ο κ. Geoffrey O’Sullivan (Ιρλανδικό Θαλάσσιο Ινστιτούτο) είναι µέλος του Επιστηµονικού 
Συµβουλίου της CRPM. Συντονίζει το « Eurocean », ένα δίκτυο εθνικών ερευνητικών ινστιτούτων που 
προωθεί την εγγραφή της ναυτιλιακής θεµατολογίας ως µιας εκ των προτεραιοτήτων της ευρωπαϊκής 
πολιτικής για την Έρευνα και Ανάπτυξη. Ο οµιλητής απαριθµεί τα µεγάλα σηµερινά διακυβεύµατα 
στους διάφορους σχετικούς επιστηµονικούς τοµείς : αλιεία, τουρισµός, οικολογική ποικιλότητα,  
βιοτεχνολογίες, διαχείριση των ωκεανών … επισηµαίνοντας ότι ευρύτατα πεδία τους παραµένουν 
πάντα ανεξερεύνητα. Και καλεί τις Περιφέρειες να πιέσουν τα Κράτη τους για την προετοιµασία του 
7ου προγράµµατος, που θα καλύπτει την περίοδο 2007-2013.  
 
Συζήτηση  
 
Ένας εκπρόσωπος του Νησιού Réunion υπενθυµίζει την ανάγκη να ληφθούν υπόψη και οι µη 
ευρωπαϊκές θάλασσες, καθώς και τα προβλήµατα που συνδέονται µε τις κλιµατικές αλλαγές. Εκφράζει 
τη λύπη του γιατί η Ένωση µειώνει την αλιευτική της δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα υπογράφει 
συµφωνίες µε γειτονικές χώρες, επιτρέποντάς τους ανάλογη αύξηση. Οι ωκεανοί συνθέτουν ένα 
σηµαντικότατο τοµέα για τη βιώσιµη ανάπτυξη και η Réunion είναι έτοιµη να συνδράµει τις 
προσπάθειες της CRPM για µια Ευρώπη της Θάλασσας. 
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Ο κ. Jean-François Fountaine (Poitou-Charentes) προσκαλεί τις Περιφέρειες της CRPM στο σεµινάριο 
που θα πραγµατοποιηθεί στις 8 Οκτωβρίου στο Poitiers µε θέµα τη συµβολή της διεθνικής 
συνεργασίας σε θέµατα ασφάλειας της ναυσιπλοϊας, και επιµένει στην ανάγκη να εφαρµοστούν 
συντονονισµένες τοµεακές πολιτικές για τον παράλιο χώρο.  
 
Η κυρία Giovanna Debono (Gozo) ελπίζει ότι οι ναυτιλιακές πολιτικές θα εφαρµοστούν για την 
προώθηση της εδαφικής συνοχής και της απασχόλησης, ιδιαίτερα στα νησιά. 
 
Ένας εκπρόσωπος της Περιφέρειας Rogaland αναφέρεται στους Αυτοκινητόδροµους της Θάλασσας 
και δηλώνει ότι οι Περιφέρειες της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής εύχονται την επιλογή και του 
« Northern Maritime Corridor » στο νέο αυτό κοινοτικό µέσο. 
 
Ένας εκπρόσωπος του Devon συγχαίρει την CRPM για τη δραστηριότητά της στον τοµέα, υποστηρίζει 
την εφαρµογή µιας νοµοθεσίας που θα ενθαρρύνει την ολοκληρωµένη προσέγγιση των προβληµάτων 
των παράκτιων ζωνών και επιµένει στην αναγκαιότητα της πρόληψης σε θέµατα ασφάλειας της 
ναυσιπλοϊας. Ανακοινώνει ότι το Devon θα συµµετάσχει στην πρόταση Interreg 3C που επεξεργάζεται 
η CRPM. 
 
Ο κ. Esa Halme (Päijät-Häme) επισηµαίνει τους κινδύνους που διατρέχει η Βαλτική από την αύξηση 
των θαλάσσιων µεταφορών πετρελαϊκών προϊόντων προερχοµένων από τη Ρωσία. 
 
Τέλος, ο κ. Georges Pierret (Επίτιµος Γενικός Γραµµατέας της CRPM και µέλος του Συµβουλίου 
∆ιοίκησής της) υποστηρίζει ότι το ζήτηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών 
πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθεί στον προβληµατισµό για την Ευρώπη της Θάλασσας.  
 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ V : Εκλογή του Πολιτικού Γραφείου και του Προέδρου του 
 
Σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την Οργανωτική Χάρτα της CRPM, η Συνέλευση προχωρεί στην 
ανανέωση της σύνθεσης του Πολιτικού Γραφείου για τα δύο ερχόµενα χρόνια.  Κάθε Χώρα που έχει 
Περιφέρειες µέλη της CRPM, ορίζει τον τακτικό και αναπληρωµατικό της εκπρόσωπο στο όργανο. (Βλ. 
συνηµµένο πίνακα).  
 
Το νέο Πολιτικό Γραφείο συνεδριάζει στη συνέχεια για να εκλέξει τον Πρόεδρό του. 
  
 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ  CRPM 
 

1- Εκλογή του Προέδρου της CRPM 
 

Μετά την έκφραση της πρόθεσης του κ. Claudio Martini,  Προέδρου της Τοσκάνης και Προέδρου της 
CRPM, από το 2002, να διεκδικήσει εκ νέου διετή θητεία στην ίδια θέση, το Πολιτικό Γραφείο 
προχωρεί στη διαδικασία της εκλογής. Μοναδικός υποψήφιος είναι ο κ. Claudio Martini (Πρόεδρος 
της περιφέρειας της Τοσκάνης), ο οποίος και εκλέγεται παµψηφεί στη θέση του Προέδρου της CRPM 
για διετή θητεία. 
Παράλληλα αποφασίζεται η αναβολή του ορισµού των Αντιπροέδρων για την επόµενη συνεδρίαση 
του Πολιτικού Γραφείου της CRPM στις 14 Ιανουαρίου 2005 στο Saint-Jacques de Compostelle 
(Γαλικία, E) 
 

2- Έγκριση των σχεδίων Τελικής ∆ιακήρυξης και των προσαρτηµένων ψηφισµάτων  
 
Ο κ. Pascal Gruselle, ∆ιευθυντής στη CRPM, εκθέτει τα πορίσµατα των εργασιών της οµάδας 
σύνθεσης των ψηφισµάτων. Παρουσιάζει τις οκτώ τροπολογίες που προτάθηκαν από διάφορα µέλη 
στο κείµενο της Τελικής ∆ιακήρυξης, καθώς και τις σχετικές θέσεις της οµάδας. Το Πολιτικό Γραφείο 
αποδέχεται τις τροπολογίες. Το Mecklenmburg-Vorpommern διατυπώνει επιφύλαξη για το σηµείο 7 
του σχεδίου Τελικής ∆ιακήρυξης.  
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Σε ότι αφορά το σχέδιο ψηφίσµατος « Sea Plane », που υπέβαλε η Επιτροπή της Βόρειας Θάλασσας, η 
οµάδα σύνθεσης εκτιµά ότι είναι δυνατόν να ανακύψουν αντιφάσεις ανάµεσα στις θέσεις του 
κειµένου και τις πάγιες θέσεις της CRPM, σχετικά, ιδίως, µε την πολιτική στον τοµέα των µεταφορών. 
Η οµάδα προτείνει να αποσυρθεί το ψήφισµα και να κληθούν να το εξετάσουν η οµάδα εργασίας για 
τις µεταφορές της CRPM και οι γεωγραφικές Επιτροπές. Έτσι, το κείµενο, µετά από ενδεχόµενες 
τροποποιήσεις θα µπορεί να υποβληθεί προς έγκριση στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου στο 
Saint Jacques de Compostelle τον Ιανουάριο του 2005. 
Μετά από συζήτηση, το Πολιτικό Γραφείο αποδέχεται αυτή την πρόταση και το σχέδιο ψηφίσµατος 
« Sea Plane » αποσύρεται από την ψηφοφορία. 
 

3- Αποφάσεις οικονοµικού περιεχοµένου : Έγκριση του σχεδίου προϋπολογισµού για το 2005 
και οικονοµική κατάσταση τρέχουσας χρήσης. 

 
Το σχέδιο προϋπολογισµού του 2005 παρουσιάζεται από τον Πρόεδρο Claudio Martini, τον Γενικό 
Γραµµατέα και τον Πρόεδρο του Συµβουλίου ∆ιοίκησης, κ. Yves Morvan. Αναλύονται διάφορες 
εναλλακτικές επιλογές σε ότι αφορά την αύξηση των εισφορών : αύξηση στη βάση του πληθωρισµού– 
γύρω στο 2,5%-, αύξηση κατά 4%, αύξηση κατά 7%. Οι επιλογές αυτές λαµβάνουν υπόψη τους τα νέα 
βάρη που προκύπτουν από την εφαρµογή του δεύτερου µεσοπρόθεσµου σχεδίου και, κυρίως, από τις 
επενδύσεις πληροφορικής και το διπλασιασµό του προσωπικού της εκπροσώπησης της CRPM στις 
Βρυξέλλες (από ένα σε δύο µόνιµους υπαλλήλους).  
Μετά από συζήτηση αποφασίζεται να προταθεί στη Συνέλευση αύξηση των εισφορών κατά 4% µε 
παράλληλη δέσµευση να παραµείνει το ύψος των εισφορών σταθερό για τρία χρόνια. 
 
Ο κ. Jacques Boulau, Ταµίας, εκθέτει την κατάσταση της τρέχουσας χρήσης και εκτιµά ότι τελικά η 
χρήση αυτή θα κλείσει µε πλεόνασµα της τάξης των 40 000 €. 
 

4- Επόµενη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου 
 
Μετά τη σχετική πρόσκληση του κ. Manuel Fraga Iribarne, Προέδρου της Περιφέρειας Γαλικίας (E), η 
επόµενη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CRPM θα πραγµατοποιηθεί στο Saint-Jacques de 
Compostelle στις 14 Ιανουαρίου 2005. Ο Πρόεδρος Martini ευχαριστεί θερµά την Περιφέρεια Γαλικίας 
και τον Πρόεδρό της για την πρόσκληση αυτή. 
 
 

Παρασκευή 24 Σεπτεµβρίου 2004 – πρωί 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ VI -  1er Συζήτηση : Το µέλλον της Εδαφικής Συνοχής και Εδαφικής Συνεργασίας στην 
Ευρώπη 
 
Ο κ. Xavier Gizard µεταφέρει στη Συνέλευση τη λύπη του κ. Ronald Hall, Αναπληρωτή ∆ιευθυντή του 
γραφείου του Επιτρόπου Barrot, που δεν µπόρεσε τελικά να συµµετάσχει στη συνάντηση λόγω της 
ταυτόχρονης σύγκλησης και άλλων σηµαντικών συνεδριάσεων για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές της 
Ένωσης. Ο κ. Xavier Gizard υπενθυµίζει στη συνέχεια το περιεχόµενο των κυριότερων πρόσφατων 
κειµένων για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές  και τα σχέδια κανονισµών των διαρθρωτικών ταµείων. 
Χωρίς να αναλωθεί σε λεπτοµέρειες, επισηµαίνει τη σηµασία των διαπραγµατεύσεων που θα 
διεξαχθούν τον ερχόµενο χρόνο και την ανάγκη για διάρκεια στην κινητοποίηση των περιφερειών. Σε 
ότι αφορά την πρόσφατη επικαιρότητα, υπογραµµίζει τα ακόλουθα σηµεία : 

- Την ανησυχία της Γενικής Γραµµατείας για τη µέθοδο των « building blocks » που προτείνει η 
ολλανδική Προεδρία, καθώς µε τον τρόπο αυτό η Ευρώπη κινδυνεύει να κατακερµατιστεί και 
να έχουµε προτάσεις της Επιτροπής για µια Ένωση « à la carte », 

- Την επιδίωξη για ανάπτυξη εντός του έτους µιας στενής σχέσης µεταξύ των « Φίλων της 
συνοχής » πέρα από τους αποκλειστικά περιφερειακούς θεσµούς (Κυβερνήσεις, εθνικοί 
βουλευτές, Ευρωβουλευτές, Εκπρόσωποι ∆ήµων, Επιτροπή των Περιφερειών και άλλες 
ευρωπαϊκές ενώσεις των Οργανισµών τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης) , 
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- Την ανακοίνωση για την κυκλοφορία µέσα στο ∆εκέµβριο του 2004, του βιβλίου της CRPM 
« Στόχος 2009 : ένα µεγάλο βήµα για την Ευρώπη, ένα µικρό για τις Περιφέρειες » που 
εγγράφεται στο πλαίσιο των δηµοσιονοµικών διαπραγµατεύσεων, αλλά και της συζήτησης 
γύρω από τη συµµετοχή των περιφερειών στην παγκοσµιοποίηση. 

 
Ο κ. Richard Weslake (Devon) υπογραµµίζει την ποιότητα στην άσκηση lobbying από την CRPM τα 
τελευταία χρόνια για την Πολιτική της Συνοχής κατά την µετά το 2006 περίοδο, τόσο στην 
κατεύθυνση των Βρυξελλών όσο και επί των εθνικών Κυβερνήσεων. Συµφωνεί µε τη συνολική 
προσέγγιση του θέµατος από τη ∆ιάσκεψη και εκφράζει τη λύπη του γιατί η βρετανική Κυβέρνηση 
εξακολουθεί να τηρεί αρνητική θέση. Ο οµιλητής επισηµαίνει ιδιαίτερα τη σηµασία που έχει η παροχή 
ενισχύσεων ανάλογων µε την οξύτητα των περιφερειακών προβληµάτων, στο πλαίσιο του 
µελλοντικού στόχου 2 για την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση. 
 
Ο κ. Ramon Luis Valcarcel Siso (Μουρθία) υπενθυµίζει τις µεγάλες σηµερινές ευρωπαϊκές 
προκλήσεις, σε σχέση µε την τύχη της συνταγµατικής Συνθήκης και τους πόρους που θα διαθέτει η 
µελλοντική Πολιτική για τη Συνοχή. Ο οµιλητής υπογραµµίζει ιδίως τις αντιφάσεις που 
χαρακτηρίζουν τη θέση ορισµένων Χωρών στα δύο αυτά ζητήµατα, όταν µάλιστα ορισµένοι 
υποστηρίζουν την επανεθνικοποίηση των συγκεκριµένων πολιτικών, ζητώντας ταυτόχρονα από τη 
Συνθήκη περισσότερη εδαφική συνοχή και µεγαλύτερο βάρος για την εγγύτητα. Επισηµαίνει τη 
σηµασία του µελλοντικού στόχου 3, για τις σχέσεις, ιδίως, µε το νότο, όπως και για την έκβαση του 
ζητήµατος των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακής στόχευσης ή προς τις SIEG (Υπηρεσίες 
γενικότερου οικονοµικού ενδιαφέροντος). Υπενθυµίζει, τέλος, την ανάγκη για επίδειξη ιδιαίτερης 
προσοχής προς τις περιφέρειες που βρίσκονται σε µεταβατική κατάσταση. 
 
Ο κ. Roland Andersson (Västra Götaland) επισηµαίνει την πραγµατική προστιθέµενη αξία των 
διαρθρωτικών ταµείων για την Περιφέρειά του, τόσο σε περιφερειακό, όσο και σε διαπεριφερειακό ή 
διεθνικό επίπεδο. Όλες οι περιφέρειες οφείλουν να συνδράµουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για 
συνοχή και ανταγωνιστικότητα, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα µεγαλύτερη προσοχή στον κινητήριο 
ρόλο που µπορούν να παίξουν οι πόλεις για την περιφερειακή µεγέθυνση. Υποστηρίζει λοιπόν τις 
προτάσεις της Επιτροπής για σύνδεση της Περιφερειακής Πολιτικής µε τις στρατηγικές της  
Λισσαβώνας και του Göteborg. Προσθέτει ότι η σχετική θέση της σουηδικής Κυβέρνησης, αν και 
αντίθετη, χρήζει περαιτέρω διευκρινίσεων. Απευθύνει, τέλος, έκκληση για αναµόρφωση των 
αγροτικών και γεωργικών πολιτικών και για µεγαλύτερη προσπάθεια για την αντιµετώπιση των 
αρνητικών επιπτώσεων από τις µετεγκαταστάσεις δραστηριοτήτων, δίδοντας έµφαση στην Ε&Α και 
την καινοτοµία. Ζητά επίσης φιλόδοξη συνέχεια στα προγράµµατα διεθνικής συνεργασίας, ιδίως στη 
Βόρειο Θάλασσα και τη Βαλτική. 
 
Ο κ. Sipke Swierstra (Drenthe, Noord-Nederland) επιβεβαιώνει την υποστήριξη των βόρειων 
επαρχιών της Ολλανδίας στις προτάσεις της ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το κοινοτικό επίπεδο πρέπει να 
παίζει σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή της Περιφερειακής Πολιτικής, συνεισφέροντας µεγαλύτερη 
προστιθέµενη αξία. Για παράδειγµα, κατά την περίοδο 2000-2006, η περιφέρεια του οµιλητή 
ενισχύθηκε µε πιστώσεις 30 εκατοµ. ευρώ από το στόχο 2, πράγµα που της επέτρεψε να στηρίξει 
αποφασιστικά την ανταγωνιστικότητά της. Υπάρχουν τέτοιες περιφέρειες, που παρά το γεγονός ότι 
ανήκουν στις λεγόµενες «πλούσιες» Χώρες, συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται από σοβαρές ελλείψεις 
στους τοµείς της γνώσης και της καινοτοµίας, της απασχόλησης ή της βιώσιµης ανάπτυξης. Από την 
άποψη αυτή, η  προστιθέµενη αξία της κοινοτικής δράσης στο πλαίσιο των στρατηγικών της 
Λισσαβώνας και του Göteborg αποδεικνύεται άκρως ουσιαστική. Για τους λόγους αυτούς, ο κ. Sipke 
Swierstra υποστηρίζει πλήρως τις προτάσεις της CRPM. Θεωρεί οµοίως θετικές τις κατευθύνσεις του 
µελλοντικού στόχου 3, την απλοποίηση των διαρθρωτικών ταµείων καθώς και την συνεκτίµηση της 
αστικής διάστασης σε στενή συµπληρωµατικότητα του περιφερειακού προγράµµατος. Και καταλήγει, 
υποστηρίζοντας τον αποτελεσµατικό συντονισµό µεταξύ εθνικού και περιφερειακού επιπέδου. 
 
Ο κ. Janusz Kazimirez Krzyzewski, Marshal της Podlaskie Voivodeship, εκθέτει τα βασικά 
χαρακτηριστικά της περιφέρειάς του, 6ης πολωνικής περιφέρειας σε πληθυσµό, και, κυρίως, τις σχέσεις 
εγγύτητας που καλλιεργεί µε τις περιφέρειες της Βαλτικής και της γειτονικής Λευκορωσίας. 
Επιβεβαιώνει την καλή προετοιµασία της περιφέρειας αυτής για την δυσχερή προσπάθεια 
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ανασυγκρότησης που έχει αναλάβει και την πεποίθησή του για αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των 
πιστώσεων της µελλοντικής Πολιτικής για τη Συνοχή. Η ερχόµενη περίοδος προγραµµατισµού 
προβλέπει πενταπλασιασµό των κονδυλίων και έργων σε τοµείς όπως η ανταγωνιστικότητα, οι 
υποδοµές και η τουριστική διαφοροποίηση, µε την αξιοποίηση των φυσικών χώρων, των ανθρώπινων 
πόρων και µε την ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Επιβεβαιώνει επίσης την πραγµατική ικανότητα 
απορρόφησης της περιφέρειάς του και δηλώνει ότι το µόνο που τον ανησυχεί είναι η δυνατότητα του 
τοπικού πληθυσµού να διατηρήσει την εµπιστοσύνη του στο µέλλον. 
 
Συζήτηση 
 
Ο κ. Jean-Yves Le Drian, Πρόεδρος της Περιφέρειας Βρετάνης, υπενθυµίζει την υποστήριξη του 
συνόλου των γαλλικών περιφερειών στην Πολιτική για τη Συνοχή, και αυτό κυρίως για λόγους 
πολιτικούς. Θα αποτελούσε όντως µεγάλη αντίφαση η δραστική µείωση των κονδυλίων ορισµένων 
κοινών πολιτικών από τη µια πλευρά και η απαίτηση από την άλλη να ψηφίσουν οι ευρωπαίοι 
πολίτες µια Συνθήκη που θα εκφράζει –υποτίθεται- τις φιλοδοξίες της ενωµένης Ευρώπης. Η αντίφαση 
αυτή θα πρέπει να αναδειχθεί εντονότερα. Καλό θα ήταν λοιπόν να αναληφθούν διαβήµατα, και 
µάλιστα εγγράφως, προς τις Χώρες που προσπάθησαν να προωθήσουν την δραστική αυτή µείωση. 
 
Ο κ. Juan José Imbroda Ortiz, Πρόεδρος της Μελίγια χαιρετίζει τις νέες προβλέψεις υπέρ των 
περιοχών που πάσχουν από µόνιµες µειονεξίες, αλλά λυπάται για τον περιοριστικό χαρακτήρα του 
σχετικού προσδιορισµού  : νησιά, ορεινός χαρακτήρας και χαµηλή πληθυσµιακή πυκνότητα. Θεωρεί 
ότι και η Μελίγια, µε δεδοµένη την ιδιαίτερη γεωγραφική της θέση και τα προβλήµατα 
προσπελασιµότητας που αντιµετωπίζει, θα έπρεπε επίσης να ενταχθεί στο ίδιο καθεστώς. 
 
Ο κ. Harry Rees (Νησί Wight) χαιρετίζει τις νέες φιλοδοξίες της µελλοντικής περιφερειακής πολιτικής 
στο πνεύµα των στόχων της Λισσαβώνας και του Göteborg, καθώς και τη βούληση για κάλυψη όλων 
των περιφερειών από άποψη βασικών αναγκών σε τοµείς όπως η ανταγωνιστικότητα, η µεγέθυνση ή η 
δια βίου µαθητεία. Ιδιαίτερα θετική θεωρεί επίσης την ένταξη και της θαλάσσιας διάστασης στο στόχο 
της συνεργασίας. 
 
Ο κ. Jérôme Polvérini (Κορσική) υπογραµµίζει ότι η µείωση των αναπτυξιακών χασµάτων αποτελεί 
καθεαυτή µια Πολιτική Βιώσιµης Ανάπτυξης. Καλεί την CRPM να συνεχίσει τη δράση της ενάντια 
στην καθήλωση των δαπανών στο 1% του ΑΕΠ, αναζητώντας παράλληλα µια στρατηγική 
αναδίπλωσης. Επιβεβαιώνει την αντίθεσή του σε κάθε µορφή επανεθνικοποίησης και διατυπώνει 
φόβους για το µέλλον των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα. 
 
Ο κ. Roland Andersson (Västra Götaland) υποστηρίζει τις απόψεις του Jean-Yves Le Drian, 
προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο κυρίως των κοινοτικών πολιτικών θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στις επενδύσεις υποδοµών ή κεφαλαίου. 
 
Ο κ. Richard Weslake (Devon) υπενθυµίζει τα πολλά ερωτήµατα που προκάλεσαν στην Περιφέρεια 
South-West του Η.Β. οι πολιτικές της Συνοχής και της ΚΑΠ. Και επιβεβαιώνει ότι φυσικά υπάρχει 
σχέση ανάµεσα στον µελλοντικό προϋπολογισµό και την προαγωγή της κοινοτικής αντίληψης. 
 
Ο κ. Philippe Cichowlaz, ∆ιευθυντής, υπεύθυνος στη Γενική Γραµµατεία της CRPM για την 
περιφερειακή πολιτική, διατυπώνει, µετά από αίτηµα του Προέδρου Martini, κάποια συµπεράσµατα 
που κατά τη γνώµη του θα αποδειχθούν ουσιώδη κατά τις µελλοντικές διαβουλεύσεις :  

- Η απόφαση, κατά πρώτον, της Επιτροπής να παρουσιάσει την ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στο τέλος του πρώτου εξαµήνου του 2005 και η 
παρεπόµενη υποχρέωση των 27 χωρών να προετοιµάσουν σ΄αυτή τη βάση το πλαίσιο των 
εθνικών τους στρατηγικών. Γι’ αυτό, θα έχει ιδιαίτερη σηµασία η προσπάθεια των 
περιφερειών να συµµετάσχουν σ’ αυτή τη διαδικασία, σε κάθε Κράτος µέλος. Το ζήτηµα, που 
θα ‘πρεπε να διερευνηθεί από τώρα, είναι µε ποιον ακριβώς τρόπο θα εκδηλωθεί αυτή η 
συµµετοχή. 
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- Σηµαντικότατα είναι επίσης τα σχέδια κανονισµών που δηµοσιοποίησε η ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τον περασµένο Ιούλιο, σε ότι αφορά τον υπολογισµό του ύψους των περιφερειακών 
πιστώσεων. Όπως είχε ζητήσει η CRPM από το ∆εκέµβριο του 2003, η Επιτροπή προτίθεται να 
παραδώσει στα Κράτη ενδεικτικά µεγέθη περιφερειακών κονδυλίων, υπολογισµένα βάσει 
αντικειµενικών κριτηρίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο µηχανισµός αυτός θα προσφέρει στις 
περιφέρειες µια κάποια προστασία από άδικες κατανοµές, έστω και αν θα αναγνωρίζονται 
περιθώρια προσαρµογής των πιστώσεων σε ιδιαίτερες περιφερειακές καταστάσεις. 

- Σηµαντική είναι επίσης, τέλος, η ιδιαίτερη ευνοϊκή αντιµετώπιση των περιοχών που πάσχουν 
από µόνιµες µειονεξίες, και, ιδίως, το πρόσθετο 5% που προβλέπεται για το ποσοστό 
συγχρηµατοδότησης. 

 
Καταλήγοντας, ο οµιλητής επισηµαίνει ότι αν και πολλές περιφέρειες υποστήριξαν θερµά τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές ανταγωνιστικότητας στους τοµείς των µεταφορών ή της έρευνας, η 
συµπληρωµατική αυτή προσπάθεια δεν θα έπρεπε να λειτουργήσει εις βάρος των πολιτικών για την 
ανταγωνιστικότητα που εφαρµόζονται σε περιφερειακό επίπεδο, παίρνοντας έτσι τα χαρακτηριστικά 
µιας επανεθνικοποίησης διάφορων αναπτυξιακών µηχανισµών. Η CRPM θα πρέπει να φανεί πολύ 
προσεκτική στο σηµείο αυτό κατά τις διαπραγµατεύσεις των οικονοµικών µεγεθών που έχουν ήδη 
ξεκινήσει. 
 
Ο κ. Claudio Martini, κλείνοντας τη συζήτηση, καλεί τις περιφέρειες να παρακολουθούν προσεκτικά 
τις θέσεις που υιοθετούν κατά περίπτωση οι Χώρες τους. Υπογραµµίζει εξάλλου, ότι η περιφέρεια 
Τοσκάνης χρησιµοποιεί σήµερα το 100% των κοινοτικών πιστώσεων που της αναλογούν και ότι µετά 
το 2007, τα ποσά αυτά αυτό µειώνονται ήδη κατά 50%. Το ευρωπαϊκό λοιπόν όραµα πρέπει να 
εξακολουθήσει να υπηρετεί ένα θεµελιώδη στόχο : να προτείνει αξιόπιστους και επαρκείς πόρους για 
να µπορέσουν οι περιφέρειες να προωθήσουν ορισµένα βασικά κοινοτικά σχέδια. Από την άποψη 
αυτή, αποτελεί υποχρέωση των περιφερειών να συνεχίσουν το διάλογο µε τις κεντρικές διοικήσεις, 
όπως πράττουν οι ιταλικές περιφέρειες. Χρειάζεται όµως προηγουµένως να υπάρξει συνεννόηση  σε 
περιφερειακό, και όχι µόνο εθνικό, επίπεδο και να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στις νέες ευκαιρίες 
που θα προσφέρει η Πολιτική για τη Συνοχή. 
 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ VI – 2η Συζήτηση : Το µέλλον της Εδαφικής Συνοχής και Εδαφικής Συνεργασίας στην 
Ευρώπη, υπό την προεδρία της κυρίας Gunn Marit Helgesen, Προέδρου της Επιτροπής της Βόρειας 
Θάλασσας της CRPM, και Προέδρου της Περιφέρειας Telemark, και µε το συντονισµό του κ. Rui 
Azevedo, ∆ιευθυντή της Μονάδας ∆ιερευνητικών Μελετών της CRPM . 
 
Ο κ. Kim Traavik, νορβηγός Υφυπουργός Εξωτερικών, δηλώνει ότι η Νορβηγία είναι ο 
σηµαντικότερος εταίρος της ΕΕ σε ότι αφορά τη διαπεριφερειακή συνεργασία, που χρηµατοδοτείται 
µε 220 εκατοµµύρια ευρώ περίπου το χρόνο. 
Αναφερόµενος γενικότερα στις σχέσεις ανάµεσα στην ΕΕ και τη Νορβηγία, ο οµιλητής περιγράφει ένα 
ισχυρό λαϊκό ρεύµα στη Χώρα υπέρ της ένταξης. Το ζήτηµα αυτό δεν αποκλείεται λοιπόν να 
απασχολήσει το εθνικό Κοινοβούλιο ακόµη και µέσα στο 2005. 
Η Νορβηγία είναι µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου κι αυτό συνεπάγεται έναν αριθµό 
υποχρεώσεων : πρόκειται για δεσµεύσεις που συνδέονται µε τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η 
αλιεία ωστόσο δεν υπάγεται στο πεδίο του ΕΟΧ, πράγµα που παρουσιάζει πλεονεκτήµατα αλλά και 
µειονεκτήµατα για τη Χώρα. 
Στους τοµείς του περιβάλλοντος και της υγείας, θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως και αµοιβαία οι 
εµπειρίες από τη µέχρι σήµερα συνεργασία ΕΕ και Νορβηγίας. Οι κλιµατικές αλλαγές αποτελούν θέµα 
προτεραιότητας και για τα δύο µέρη, που έχουν κοινό στόχο να ενθαρρύνουν τη Ρωσία να υπογράψει 
το πρωτόκολλο του Kyoto. 
Η Νορβηγία συµµετέχει στην ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας. Είναι ο τρίτος 
εξαγωγέας φυσικού αερίου στη Γη, και η ΕΕ είναι ένας από τους κυριότερους καταναλωτές του.  
Σε ότι αφορά την κοινοτική περιφερειακή πολιτική, η Νορβηγία υποστηρίζει µια πολιτική 
συντονισµένη που θα ευνοεί κατά προτεραιότητα τη διεθνική συνεργασία και παρακολουθεί από 
κοντά τις παρεµβάσεις της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού της ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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Ο κ. Patrick Anvroin, ∆ιευθυντής στη CRPM, αναλύει τις πρώτες αντιδράσεις της CRPM στις 
νοµοθετικού χαρακτήρα προτάσεις που ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2004. Οι 
προτάσεις αυτές αναγορεύουν την εδαφική  συνεργασία σε τρίτο στόχο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων 
για την περίοδο µεταξύ 2007 και 2013. Η CRPM χαιρετίζει συνολικά αυτές τις προτάσεις, τόσο για το 
περιεχόµενο όσο και για τις δηµοσιονοµικές τους προβλέψεις. Παραµένουν ωστόσο ανοικτά ορισµένα 
ζητήµατα, όπως είναι το µέλλον της θεµατικής διαπεριφερειακής συνεργασίας, η θέση των 
Περιφερειών στην εφαρµογή της ή η οριοθέτηση των διεθνικών χώρων συνεργασίας. Οι Περιφέρειες 
και οι γεωγραφικές Επιτροπές καλούνται να συζητήσουν αυτά τα ζητήµατα στο πλαίσιο ενός 
σεµιναρίου που οργανώνεται για το θέµα στην Ταορµίνα της Σικελίας, στις 21 και 22 Οκτωβρίου, σε 
συνεργασία µε τον Σύνδεσµο των Παραµεθόριων Περιφερειών της Ευρώπης.  
 
Ο κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος, Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης, σηµειώνει ότι τα 4 κλειδιά των προτάσεων της ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τοµέα της 
περιφερειακής πολιτικής (Συνοχή, Σύγκλιση, Ανταγωνιστικότητα, Συνεργασία) προϋποθέτουν ένα 
πέµπτο κλειδί: την Αρµοδιότητα. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και να 
εφαρµοστεί µε απλό τρόπο στις διάφορα εδαφικά κλιµάκια για να προχωρήσουµε σε µια ισόρροπη 
οικονοµική µεγέθυνση. Σηµαντική θα είναι επίσης η εµπλοκή και των πολιτών στα διεθνικά 
προγράµµατα, και µάλιστα των νέων.  
Στα έργα αυτά θα πρέπει επίσης να συµµετάσχουν και οι γειτονικές της ΕΕ Χώρες. 
Μετά τη φάση του « lobbying », θα έρθει η στιγµή της υλοποίησης των προτάσεων και έργων. 
 
Ο κ. Inge Andersson, Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλτικής της CRPM, επιµένει στην αναγκαιότητα για 
διεύρυνση της συνεργασίας ανάµεσα στις Περιφέρειες της Βαλτικής και εκείνες της Βόρειας 
Θάλασσας. Το ζήτηµα των µεταφορών και των συνδέσεων µεταξύ των Περιφερειών είναι κρίσιµο. Οι 
προτεραιότητες της µελλοντικής περιόδου είναι οι εξής : να εξακολουθήσει να υποστηρίζεται το 
διασυνοριακό πεδίο, εσωτερικό κι εξωτερικό, και να εφαρµοστεί η νέα πολιτική για την εγγύτητα, 
αποδίδοντας ιδιαίτερη σηµασία στη συνεργασία µεταξύ Φιλανδίας και Ρωσίας. Σκόπιµο είναι επίσης 
να διευρυνθεί η θεµατολογία της συνεργασίας,  στον επιχειρηµατικό και πολιτιστικό ιδιαίτερα τοµέα. 
Θα πρέπει ακόµη να εξασφαλιστεί αποτελεσµατικότερος συντονισµός ανάµεσα στη Βαλτική και τη 
Θάλασσα του Barents, καθώς η Θάλασσα αυτή µπορεί να αποτελέσει ένα επιµέρους χώρο της 
ευρύτερης βαλτικής ζώνης. 
 
Συζήτηση 
 
Ο κ. Piero Di Maggio (Σικελία) καλεί τους συµµετέχοντες να προσέλθουν στο σεµινάριο της 
Taormina, όπου θα τους επιφυλαχθεί ιδιαίτερα θερµή υποδοχή. 
 
Ένας εκπρόσωπος του Hordaland επανέρχεται στους στενούς δεσµούς της Νορβηγίας µε την ΕΕ και 
υπενθυµίζει ότι το τελευταίο δηµοψήφισµα για την ένταξη κρίθηκε µε ελάχιστη διαφορά ψήφων. Τα 
προβλήµατα της ναυτιλίας βρίσκονται στο επίκεντρο των σχέσεων Νορβηγίας – ΕΕ, όπως και διεθνική 
συνεργασία : στο σηµείο αυτό, χρειάζεται περαιτέρω ενθάρρυνση η συνεργασία ανάµεσα στη Βαλτική 
και τη βόρειο  Νορβηγία. 
 
Ο κ. Fabrizio Pizzanelli (Toscane) καλεί σε προβληµατισµό γύρω από το µέλλον της συνεργασίας, στη 
βάση µιας αξιολόγησης των Interreg II και III. Υποστηρίζει µια βελτιωµένη εταιρική σχέση ανάµεσα 
στις Περιφέρειες και τις εθνικές και τοπικές αρχές, στο πλαίσιο µιας στρατηγικής προσέγγισης και ενός 
βελτιωµένου συντονισµού µε τα άλλα κοινοτικά προγράµµατα. Σε ότι αφορά το χάρτη των χώρων 
διεθνικής συνεργασίας για την µετά το 2007 περίοδο, εφιστά την προσοχή όλων στους κινδύνους από 
µια ενδεχόµενη αποκοπή της Μεσογείου από το χώρο των Βαλκανίων. 
 
Ο κ. Jan Edoy (νορβηγική αποστολή στην ΕΕ) διατυπώνει µια σειρά ερωτηµάτων σχετικά µε το χάρτη 
της διεθνικής συνεργασίας και επιµένει στη διατήρηση του χώρου «βόρειες περιφέρειες». Εύχεται 
επίσης τη συνέχιση ενός προγράµµατος τύπου Interreg 3C. 
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Κλείνοντας τη συνεδρία, ο κ. Rui Azevedo επισηµαίνει την ανάγκη να αξιολογηθούν τα έργα που 
ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη, για να προετοιµαστεί καλύτερα η επόµενη περίοδος. 
Επιµένει σε πέντε κριτήρια κλειδιά, που θεωρεί αναγκαία για την επιτυχία των µελλοντικών 
προγραµµάτων : τη στρατηγική πλαισίωση, τη σαφήνεια των στόχων, τη δυναµική των εταιρικών 
συνεργασιών, την ποιότητα του συντονισµού και την ικανή διοικητική διαχείριση.  
 

 Η Ολλανδική Προεδρία και τα διακυβεύµατα της Εδαφικής Συνοχής, από τον κ. 
Bert De Vries, Deputy Director General of Enterprise & Innovation, του ολλανδικού 
Υπουργείου Οικονοµικών. 

 
Εκτιµώντας ότι η « Ευρώπη δεν είναι η Τράπεζά µας», ο κ. Bert De Vries σηµειώνει ότι η Ολλανδία 
πιστεύει στη συγκέντρωση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες και 
περιφέρειες, καθώς και στο « capping ». Προηγούνται λοιπόν οι προσεγγίσεις στρατηγικού 
χαρακτήρα, και η διαπεριφερειακή συνεργασία ανήκει σ’ αυτή την κατηγορία, όπως άλλωστε και η 
νέα εγγύτητα. 
 
Η διεθνική συνεργασία είναι επίσης πολύ σηµαντική. Πρέπει να βασίζεται στην αριστεία και να 
συµβάλλει στην προώθηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας και του Göteborg. Και να λαµβάνει 
επίσης υπόψη τις περιφέρειες που βρίσκονται « στην καρδιά της Ευρώπης ». 
 
Οι πολιτικές πρέπει όµως να απευθύνονται σε όλα τα εδαφικά κλιµάκια. Η στρατηγική της 
Λισσαβώνας είναι κυρίως εθνική και συµπληρώνεται έτσι αποτελεσµατικά από την εδαφική 
συνεργασία. Ο ίδιος εθνικός κυρίως χαρακτήρας διαπιστώνεται και στη ναυτιλιακή πολιτική. 
 
Καταλήγοντας, ο κ. De Vries θεωρεί ότι κάθε Περιφέρεια και κάθε οµάδα Περιφερειών οφείλουν να 
καθορίσουν τους στόχους τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να βοηθήσει σ’ αυτό. 
 
 

Παρασκευή 24 Σεπτεµβρίου 200 – απόγευµα 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ VII : Παρουσίαση των νέων µελών  
 
Οι εκπρόσωποι των τριών νέων περιφερειών µελών παρουσιάζουν, ο καθένας την περιφέρειά του : 
Ο κ. Birger Westlund παρουσιάζει την περιφέρεια Finnmark (Νορβηγία),  
Οι κ.κ. Stefan Tornberg και Folke Spegel παρουσιάζουν την σουηδική κοµητεία Norrbotten, 
Η κυρία Carol Thomas, Μόνιµη εκπρόσωπος της CRPM στις Βρυξέλλες, διαβάζει την παρουσίαση της 
περιφέρειας της Οδησσού  (Ουκρανία), οι εκπρόσωποι της οποίας δεν µπόρεσαν να έρθουν στη 
Συνέλευση. 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ VIII :  Συζήτηση και ψηφοφορία για την Τελική ∆ιακήρυξη και τα Ψηφίσµατα  
 
Ο Γενικός Γραµµατέας, κ. Xavier Gizard, ανακοινώνει ότι µετά τις προτάσεις της οµάδας σύνθεσης 
των ψηφισµάτων και τις σχετικές αποφάσεις του Πολιτικού Γραφείου, δεν αποµένει προς ψήφιση από 
τη Συνέλευση παρά µόνο το κείµενο της Τελικής ∆ιακήρυξης. 
Εισηγείται τις οκτώ τροποποιήσεις που αποδέχτηκε το Πολιτικό Γραφείο στη συνεδρίασή του την 
παραµονή και σηµειώνει ότι το Mecklenburg-Vorpommern διατύπωσε επιφύλαξη για το σηµείο 7 του 
κειµένου. 
 
Παρατηρήσεις 
 
- Η εκπρόσωπος του Mecklenburg-Vorpommern, κυρία Birgit Schwebs, εξηγεί τις επιφυλάξεις της για 
το σηµείο 7 και ζητά να σηµειωθεί η θέση της στο τελικό κείµενο της ∆ιακήρυξης. Η επιφύλαξη αυτή 
αναφέρεται στην πρόταση για διάθεση του 0,41% του κοινοτικού ΑΕΠ για την πολιτική της συνοχής, 
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πράγµα που η ίδια θεωρεί άστοχο δεδοµένου ότι το ποσοστό αυτό ανέρχεται σήµερα στο 0,36% και 
αυτό το ποσοστό θα πρέπει να διατηρηθεί. 
 
- Ο εκπρόσωπος της Φιλανδίας καταθέτει τη συµφωνία του όσον αφορά την υποστήριξη της CRPM 
στις ανάγκες των περιφερειών µε χαµηλή πληθυσµιακή πυκνότητα και όσον αφορά τις θέσεις της 
∆ιάσκεψης για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας. 
 
Η τελική ∆ιακήρυξη εγκρίνεται οµόφωνα, µε δύο αποχές. 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ IX : Αποφάσεις διοικητικού κι οικονοµικού χαρακτήρα  
 
Ο κ. Yves Morvan, Πρόεδρος του Συµβουλίου ∆ιοίκησης, υπενθυµίζει το ρόλο του οργάνου αυτού και 
εισηγείται στη Συνέλευση τα κείµενα οικονοµικού περιεχοµένου : το σχέδιο προϋπολογισµού του 2005 
που προβλέπει αύξηση των εισφορών για να αντιµετωπιστούν οι εξής δαπάνες : ο διπλασιασµός του 
προσωπικού της εκπροσώπησής µας στις Βρυξέλλες (από ένα σε δύο µόνιµους υπαλλήλους), 
εξοπλισµός πληροφορικής και δηµιουργία µιας θέσης για τη διαχείριση των έργων διαπεριφερειακής 
συνεργασίας. 
 
Ο κ. Jacques Boulau, Ταµίας, αναλύει τους λογαριασµούς της χρήσης 2003 που συνέταξε η εταιρία 
KPMG και έλεγξε η εταιρία « Audit Grand Ouest ». Το τελικό αποτέλεσµα είναι ένα πλεόνασµα 58 152 
€. Οι λογαριασµοί αυτοί έχουν ήδη εγκριθεί οµόφωνα από το Πολιτικό Γραφείο κατά τη συνεδρίασή 
του στην Umeå (S) στις 9 Ιουλίου 2004. 
Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει επίσης οµόφωνα τον οικονοµικό απολογισµό της χρήσης 2003. 
 
Σε ότι αφορά τη χρήση 2004, το κείµενο « ∆ιευκρινίσεις για τους λογαριασµούς του 2004 » καταλήγει 
µε τη διαπίστωση για αναµονή πλεονάσµατος της τάξης των 40 000 € . 
 
Το σχέδιο προϋπολογισµού για το 2005, αποτυπώνει µια αναπτυξιακή προσπάθεια που εγγράφεται 
στο πλαίσιο του δεύτερου µεσοπρόθεσµου αναπτυξιακού σχεδίου της CRPM. Το Πολιτικό Γραφείο 
προτείνει µια αύξηση κατά ποσοστό +4%, από το οποίο το 2,5% περίπου οφείλεται στον πληθωρισµό. 
Η πραγµατική αύξηση λοιπόν δεν είναι παρά κατά 1,5%. Το πλεόνασµα εξάλλου της χρήσης του 2004 
(περίπου 40 000 €) θα διατεθεί στη χρήση του 2005 και δεν θα κατατεθεί στο αποθεµατικό. 
 
Ο κ. Claudio Martini υπενθυµίζει τις αποφάσεις που έχει ήδη πάρει το Πολιτικό Γραφείο. Το 
Πολιτικό Γραφείο έκρινε πως µια αύξηση κατά +7% θα ήταν υπερβολική, για τις µικρές ιδίως 
περιφέρειες. Έτσι το Πολιτικό Γραφείο κατέληξε στη συµβιβαστική πρόταση για αύξηση των εισφορών 
κατά 4%, µε τον όρο ότι δεν θα υπάρξει τα προσεχή χρόνια άλλη αύξηση, πλην εκείνης που θα 
οφείλεται στον πληθωρισµό. Ο Πρόεδρος Martini προσφέρεται µάλιστα να συµµετάσχει σε 
συναντήσεις επεξήγησης και διευκρινίσεων µε τις εθνικές αντιπροσωπείες στη CRPM. 
 
Ο κ. David Kirk (Hampshire) καταθέτει τη δυσφορία του για την προτεινόµενη αύξηση κατά 4%. 
Συνιστά µια στάση αποταµιευτική για τη χρηµατοδότηση της αναγκαίας ανάπτυξης και υποστηρίζει 
ότι ακόµη και το 2,5% που εκτιµάται ότι οφείλεται στον πληθωρισµό, θεωρείται υπερβολικό από τις 
βρετανικές περιφέρειες. Θα συµφωνούσε να θεωρήσει µια αύξηση ως επένδυση, µε την προϋπόθεση 
πως θα ήταν δυνατόν να µετρηθούν τα οφέλη που θα προέκυπταν. 
 
Ο κ. Richard Westlake (Devon) υπενθυµίζει επίσης τις επιφυλάξεις και ανησυχίες του. Υπογραµµίζει 
ότι οι δυτικές περιφέρειες της Αγγλίας δεν επιθυµούν αύξηση µεγαλύτερη του 2%. ∆ηλώνει ωστόσο 
έτοιµος να δεχθεί µεγαλύτερη αύξηση, αν αποφασιστεί πάγωµα των αυξήσεων για την προσεχή 
τριετία. Προτείνει στο Πολιτικό Γραφείο να εφαρµόσει κάποια µέθοδο αποτίµησης των 
προτεινόµενων γενικών κατευθύνσεων, ώστε να µπορούν να εκτιµηθούν τα οφέλη από τις επενδύσεις. 
Και ζητά την εγγραφή αυτού του σηµείου στην ηµερήσια διάταξη της επόµενης συνεδρίασης του 
Πολιτικού Γραφείου, τον Ιανουάριο του 2005 στο Saint Jacques de Compostelle. 
Προσθέτει ότι, κατά την άποψή του, η Γενική Γραµµατεία, που έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι στη 
συνεδρίαση αυτή θα προταθούν προς συζήτηση πέντε θέµατα µείζονος σηµασίας, πρέπει να διαθέτει 
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κάποιο περιθώριο κίνησης. Και προσκαλεί τον Πρόεδρο Martini να έλθει να συζητήσει µε τις 
περιφέρειες µέλη από το Ηνωµένο Βασίλειο. 
 
Σε απάντηση ερωτήµατος που έθεσε ο κ. Harry Rees σχετικά µε το πάγωµα στις αυξήσεις των 
εισφορών, επιβεβαιώνεται ότι προβλέπεται πάγωµα για τρία χρόνια. 
 
Ο κ. Angiolo Marroni (Λάτιο) δεν µπορεί να δεσµευτεί ως προς τον προϋπολογισµό του 2005 και 
διερωτάται κατά πόσο είναι σκόπιµο να υπάρχει αποθεµατικό. 
 
Ο κ. Claudio Martini παρέχει τις εξής διευκρινίσεις : ο πληθωρισµός θα υπολογιστεί µε βάση τα 
επίσηµα στοιχεία που θα ανακοινώσει η Κοινότητα. Συµφωνεί ότι η προστιθέµενη αξία από το έργο 
της ∆ιάσκεψης θα πρέπει να αποτιµάται ακριβέστερα, αλλά πιστεύει ότι χρειάζεται και πολιτική 
αξιολόγηση του θέµατος. Σε ότι αφορά τις προτεραιότητες εργασίας, δηλώνει ότι συµφωνεί να 
ξεκινήσει σχετική συζήτηση. 
 
Ο κ. Jacques Boulau απαντά σε διάφορα θέµατα που τέθηκαν : Σε ότι αφορά το αποθεµατικό – που 
ανέρχεται σήµερα σε 1 εκατοµµύριο ευρώ περίπου- διευκρινίζει ότι ύπαρξή του προβλέπεται από την 
Οργανωτική Χάρτα, σύµφωνα µε την οποία πρέπει να αντιστοιχεί στο 60% του ετήσιου 
προϋπολογισµού της CRPM, στην ετήσια δηλαδή µισθοδοσία του µόνιµου προσωπικού. 
Κατά τη γνώµη του, για να µπορέσει να εκτιµηθεί ακριβέστερα η απόδοση των επενδύσεων πρέπει να 
βρεθούν τρόποι για περισσότερη ευλυγισία και διαφάνεια. 
 
Ο κ. Yves Morvan διευκρινίζει ότι το ποσοστό του µέσου ευρωπαϊκού πληθωρισµού που θα 
υπολογίσει η Eurostat θα είναι εκείνο που θα ισχύσει και για τις αυξήσεις των εισφορών. Η 
πιστοποίηση ISO 9001 που επιδιώκει η CRPM, θα επιτρέψει την ενίσχυση της διαφάνειας. Και δηλώνει 
έτοιµος να εκθέσει τις κατευθυντήριες γραµµές των επόµενων τριών χρόνων. 
 
Ο κ. Xavier Gizard υπογραµµίζει ότι η ∆ιάσκεψη αύξησε τα τελευταία χρόνια τα µέλη της από 85 σε 
150 και τις γεωγραφικές της Επιτροπές σε επτά, χάρη και στις προσπάθειες µιας οµάδας µε σταθερό 
αριθµό µελών. Και αυτό χάρη σε ενίσχυση της παραγωγικότητας. Εργαλεία αξιολόγησης υπάρχουν 
ήδη, όπως είναι η εκτίµηση του καταµερισµού του χρόνου και ο ειδικός προϋπολογισµός των εξόδων 
για µετακινήσεις. Σε ότι αφορά την απόδοση των επενδύσεων, επισηµαίνει ότι η εκτίµηση αυτή δεν 
µπορεί να γίνει παρά µόνο σε πολιτική βάση. 
 
Ο Πρόεδρος Claudio Martini υποβάλλει στην έγκριση της Συνέλευσης το σχέδιο προϋπολογισµού του 
2005, µε προτεινόµενη αύξηση των εισφορών κατά 4 % σε σχέση µε 2004, για ύψη εισφορών δηλαδή : 
0,009043 € ανά κάτοικο. 
Ελάχιστη εισφορά : 5.623 € για τις περιφέρειες µε πληθυσµό µικρότερο από 621.760 κατ. 
.Η πρόταση εγκρίνεται οµόφωνα, µε δύο αποχές. 
 
Ο Πρόεδρος Claudio Martini κηρύσσει το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, 
ευχαριστώντας όλους τους παρόντες και ιδιαιτέρως την Περιφέρεια Rogaland για τη θερµή της 
υποδοχή και φιλοξενία.  Ευχαριστεί επίσης τις Περιφέρειες της Μαδέρας και Μουρθία που θα 
αναλάβουν αντίστοιχα τη διοργάνωση των επόµενων Γενικών Συνελεύσεων του Οκτωβρίου 2005 και 
Οκτωβρίου 2006. 


