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Πέµπτη 3 Νοεµβρίου 2005 
 
 Εναρκτήρια συνεδρία  
Ο κ. Claudio Martini, Πρόεδρος της CRPM, ευχαριστεί τον κ. Alberto Jardim, Πρόεδρο της Κυβέρνησης της 
Αυτόνοµης Περιφέρειας της Μαδέρας για την οργάνωση της 33ης Γενικής Συνέλευσης της CRPM και 
κηρύσσει την έναρξη των εργασιών της. 
 
Ο κ. Alberto João Jardim, Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Αυτόνοµης Περιφέρειας της Μαδέρας καλωσορίζει 
όλους όσοι συµµετέχουν στη γενική Συνέλευση. ∆ιευκρινίζει ότι είναι η δεύτερη φορά που η περιφέρεια της 
Μαδέρας φιλοξενεί µια γενική Συνέλευση της CRPM. Εκφράζει την εκτίµησή του για τον κ. Georges Pierret, 
που κατείχε τη θέση του γενικού Γραµµατέα της CRPM από το 1973 µέχρι και το 1995 καθώς και για τον κ. 
Xavier Gizard που τον διαδέχθηκε το 1995. 
 
Ο κ. Alberto João Jardim υπογραµµίζει  τη συµβολή του Προέδρου José Manuel Barroso, που ασκεί τα 
καθήκοντά του σε µια περίοδο δύσκολη για την ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζει, ιδίως, τις προσπάθειες που 
ο Πρόεδρος Barroso καταβάλλει για να αναζωογονήσει το όραµα της ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη 
συγκεκριµένη φάση που διανύουµε, η συµβολή των περιφερειών είναι κεφαλαιώδους σηµασίας, µέσα, ιδίως, 
από τις σηµαντικές εµπειρίες που αποκτούν λόγω εγγύτητας, στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που 
βιώνει επί τόπου η καθηµερινότητα.  Σύµφωνα µε τον κ. Jardim, σε  µια ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο 
ακόµη διευρηµένη, τίποτε δεν θα µπορεί να προχωρήσει χωρίς την κινητοποίηση των πολιτών και χωρίς ένα 
ρόλο κλειδί για τις περιφέρειες. 
 
Ο κ. Claudio Martini, αναγνωρίζει το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγµή η ευρωπαϊκή πορεία. 
Υπογραµµίζει  ότι η ευρωπαϊκή Ένωση ζει µια κρίσιµη στιγµή και εύχεται ο προβληµατισµός που 
αναπτύσσεται σχετικά να µην οδηγήσει σε επιζήµια οπισθοχώρηση, αλλά να αξιοποιηθεί θετικά για να 
επιτρέψει στην ευρωπαϊκή Ένωση να πραγµατοποιήσει εκ νέου άλµατα. Οι συζητήσεις της γενικής 
Συνέλευσης της CRPM θα επικεντρωθούν σε τρία θέµατα: συνοχή, εγγύτητα και ναυτιλία.  
 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ I : Απολογισµός και προοπτικές της CRPM 
 
Κατά την άποψη του κ. Xavier Gizard, αυτή η γενική Συνέλευση διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη ιστορική 
συγκυρία, λόγω της επικράτησης του « όχι » στο δηµοψήφισµα που έγινε στη Γαλλία και την Ολλανδία, 
καθώς και λόγω της µέχρι σήµερα αποτυχίας των διαπραγµατεύσεων για τον προϋπολογισµό της ΕΕ της 
περιόδου 2007-2013. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Xavier Gizard παρουσιάζει συνοπτικά τις δραστηριότητες που ανέπτυξε η CRPM τους 
τελευταίους µήνες. 
 
Ο Πρόεδρος Claudio Martini ευχαριστεί τον Xavier Gizard για την πληρότητα της έκθεσής του, και ανοίγει 
τη συζήτηση. 

mailto:secretariat@crpm.org
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Συζήτηση  
 
Ο κ. Jérôme Polverini, εκτελεστικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Κορσικής, θα ήθελε περισσότερες 
πληροφορίες για την πορεία των συζητήσεων γύρω από τις αλλαγές που προτείνονται στις γενικές 
κατευθύνσεις των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα. Ανησυχεί λόγω των ασήµαντων 
προόδων που σηµειώνει η ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υιοθέτηση περισσότερο εύκαµπτων κανονισµών για τις 
εν λογω ενισχύσεις, προκειµένου να υποστηριχθούν οι περιφέρειες της ΕΕ που πλήττονται από γεωγραφικά 
µειονεκτήµατα. 
 
Η κυρία Joan Mitchell, Councillor du South of Scotland Alliance, σηµειώνει ότι η CRPM εργάστηκε πάνω σε 
µια ευρύτατη γκάµα θεµάτων τους τελευταίους µήνες. Και ζητά διευκρινίσεις γύρω από τις τρεις 
σηµαντικότερες προτεραιότητες της CRPM κατά τους ερχόµενους µήνες. 
 
Ο κ. Richard Westlake, Councillor du Devon County Council και Αντιπρόεδρος της CRPM, συγχαίρει τον 
κ. Xavier Gizard και τη γραµµατεία της CRPM για την εξαντλητική εκ µέρους τους αντιµετώπιση των 
θεµάτων κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Ο οµιλητής υπογραµµίζει ότι η υπερθέρµανση του πλανήτη είναι 
θέµα που διατρέχει πολλές προβληµατικές, και θα ήθελε να πληροφορηθεί αν συµπεριλαµβάνεται στις 
προτεραιότητες της CRPΜ. 
 
Απαντώντας στο ερώτηµα του κ. Richard Westlake, ο κ. Xavier Gizard επισηµαίνει δύο τοµείς 
δραστηριοτήτων που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιµασίας. Κατά πρώτο, η CRPM σκοπεύει να 
διοργανώσει, στις 2 και 3 Φεβρουαρίου 2006, σε συνεργασία µε τον Paul Vergès, Πρόεδρο του 
Περιφερειακού Συµβουλίου της Réunion (F) και τον Michel Vauzelle, Πρόεδρο του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Provence-Alpes-Côte d’Azur, µια ηµερίδα για τις κλιµατικές αλλαγές, προκειµένου να 
συζητηθούν οι βασικές παράµετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ο Επίτροπος Dimas, αρµόδιος για το 
περιβάλλον στην ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει κληθεί να συµµετάσχει σε αυτή την ηµερίδα. Και κατά δεύτερον, 
διάφορες άλλες σχετικές πρωτοβουλίες προγραµµατίζονται για τους προσεχείς µήνες στο πλαίσιο του 
δικτύου NRG4SD. Επιπλέον, προσθέτει ο Xavier Gizard, η γενική Συνέλευση της CRPM του 2006, που θα 
συγκληθεί στη Μούρθια, θα προσφέρει την ευκαιρία για συζήτηση της µακροπρόθεσµης προσέγγισης από τη 
CRPM του προβλήµατος των κλιµατικών αλλαγών. 
 
Σε ότι αφορά τις τρεις σηµαντικότερες προτεραιότητες της CRPM για τους ερχόµενους µήνες, θα πρέπει 
πρώτα απ’ όλα να βεβαιωθούµε ότι οι συζητήσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό 2007-2013 θα 
οδηγηθούν σε ευτυχή κατάληξη και ότι το ύψος των χρηµατοδοτήσεων θα είναι ικανοποιητικό. Μετά, θα 
πρέπει να επιµείνουµε στην απόλυτη προτεραιότητα που αντιπροσωπεύει η συνέχιση του έργου «Ευρώπη 
της Θάλασσας». Και, τρίτον, η γραµµατεία της CRPM θα συνεχίσει να προωθεί τις τοµεακές ευρωπαϊκές 
πολιτικές που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών µελών µας και τις βοηθούν 
να προσεγγίσουν τους στόχους που έθεσε η Ατζέντα της Λισσαβόνας. 
 
Σε απάντηση στο ερώτηµα που είχε τεθεί προηγουµένως σχετικά µε τις κατευθύνσεις των κρατικών 
ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα, ο κ. Jean-Didier Hache, εκτελεστικός Γραµµατέας της Επιτροπής των 
Νησιών, διευκρινίζει ότι προς το παρόν οι προτάσεις της ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις ζώνες µε µόνιµες 
µειονεξίες δεν κρίνονται ικανοποιητικές. Αρκετές Χώρες µέλη, και µεταξύ τους η Ελλάδα, η Ισπανία και η 
Γαλλία, δεν συµφωνούν µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να καταλήξει σε τελική 
απόφαση µέσα στο ∆εκέµβριο του 2005. 
 
Ο κ. Xavier Gizard καταλήγει αναφερόµενος στις µελλοντικές υποχρεώσεις της γραµµατείας και 
ανακοινώνει την προσεχή ενηµέρωση του προγράµµατος δράσης της CRPM, µε την ελπίδα ότι οι σηµερινές 
συζητήσεις για τον προϋπολογισµό θα έχουν ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του έτους. Από τον Ιανουάριο 
του 2007, η γραµµατεία θα αρχίσει να ασχολείται µε τις προτεραιότητες των µελλοντικών δηµοσιονοµικών 
προοπτικών. 
 
Ο κ. Francesco Attaguile, ∆ιευθυντής της περιφερειακής αντιπροσωπείας της Σικελίας στις Βρυξέλλες έχει τη 
γνώµη ότι στις προτεραιότητες της CRPΜ θα έπρεπε να ενταχθεί και η ευρωπαϊκή πολιτική για την 
εγγύτητα. Άποψη του είναι ότι η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής πρέπει οπωσδήποτε να 
λάβει υπόψη τις επιπτώσεις από την πολιτική για την εγγύτητα. Την ίδια γνώµη έχουν πολλοί στην περιοχή 
της Μεσογείου.  
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Ο κ. Xavier Gizard διαβάζει ένα κείµενο που υπογραµµίζει  τα βασικά συµπεράσµατα από τις συζητήσεις σε 
µια πρόσφατη συνεδρίαση του Υπουργικού Συµβουλίου. Το περιεχόµενο του εν λόγω κειµένου δικαιολογεί 
στον οµιλητή την εντύπωση ότι οι συζητήσεις για τον προϋπολογισµό της ΕΕ φαίνεται ότι καταλήγουν στο 
σηµείο που τις είχε οδηγήσει και η λουξεµβουργιανή προεδρία τον περασµένο Ιούνιο. Ορισµένα, ωστόσο, 
ζητήµατα σχετικά µε τους πόρους δεν έχουν ακόµη διευκρινιστεί. 
Ο Xavier Gizard πιστεύει άλλωστε πως οι φόβοι για ολική εξαφάνιση του κεφαλαίου 1B του 
προϋπολογισµού διαλύονται σιγά σιγά. Σε ότι αφορά το προσεχές σκέλος της  διακρατικής συνεργασίας, 
είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η άσκηση πίεσης για τη διασφάλιση αρκετών κονδυλίων στον 
προϋπολογισµό. 
 
Κατά τον Πρόεδρο Martini, οι συζητήσεις φαίνεται ότι καταλήγουν και οι βασικές αποφάσεις αναµένονται 
µέσα στις προσεχείς εβδοµάδες. Η CRPM θα συνεχίσει να πιέζει για την υιοθέτηση ενός φιλόδοξου 
προϋπολογισµού. Τα αποτελέσµατα που είχαν επιτευχθεί υπό τη λουξεµβουργιανή προεδρία θεωρούνται µη 
ικανοποιητικά και ο κ. Claudio Martini το επισήµανε στον Πρόεδρο Barroso κατά τη διάρκεια µιας 
πρόσφατης συνάντησης τους. Για την CRPM είναι σηµαντικό να κρατήσει σταθερή θέση. Τα βασικά σηµεία 
αφορούν όχι µόνο το ύψος των διαθέσιµων κονδυλίων αλλά και την ποιότητα των έργων που θα µπορούσαν 
να αναληφθούν µε αυτές τις πιστώσεις. Η CRPM θα πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα και στα δύο αυτά 
µέτωπα. 
 « Η ανάγκη για κινητοποίηση δεν έχει παρέλθει, συνεχίζει, και δεν πρέπει να χάνουµε ευκαιρία για άσκηση 
πίεσης, όχι µόνο στη βρετανική προεδρία, αλλά και στις εθνικές µας κυβερνήσεις. ∆ιανύουµε µια ανάπαυλα 
προβληµατισµού, αλλά ωστόσο, παρά την ανάπαυλα, δεν πρέπει να χάνουµε από το νου τις προόδους που 
σηµειώθηκαν από τότε που δηµιουργήθηκε η ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το γεγονός ότι οι περισσότερες απ’ 
αυτές οφείλονταν στις προσπάθειες των ευρωπαϊκών Περιφέρειών. » 
Ο Claudio Martini πιστεύει, εντούτοις,  ότι η ανάπαυλα αυτή θα πρέπει να αξιοποιηθεί θετικά για τον 
προσδιορισµό των κατευθύνσεων των µελλοντικών ευρωπαϊκών πολιτικών. Επιπλέον, θεωρεί σηµαντική την 
επιµονή των µελών της CRPM στην ανάγκη να συµµετάσχουν ενεργά σ’ αυτή τη συζήτηση και οι 
αυτοδιοικητικές, τοπικές και περιφερειακές αρχές.  
Και καταλήγει, ζητώντας από τα Μέλη να εγκρίνουν την έκθεση απολογισµού της CRPΜ. 
Ο απολογισµός δραστηριοτήτων εγκρίνεται. 
 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ II : Το µέλλον της οικοδόµησης της ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Ο Πρόεδρος Martini, που προεδρεύει της Συνεδρίας, κηρύσσει την έναρξη των εργασιών. 
 
Παρεµβάσεις  
 
Παρέµβαση του κ. John Palmer,  Πολιτικού ∆ιευθυντή του « European Policy Center » 
Ο κ. John Palmer θεωρεί ότι η ΕΕ βρίσκεται σήµερα σε ένα σταυροδρόµι. Παρά τις θεαµατικές προόδους 
που σηµείωσε τα είκοσι τελευταία χρόνια, ανακύπτουν τώρα κρίσιµα ερωτήµατα ως προς το µέλλον της. Ο 
οµιλητής υπογραµµίζει  ότι το µοντέλο ολοκλήρωσης της ΕΕ γεννά ζωηρότατο ενδιαφέρον παντού στον 
κόσµο, και ότι σε συνθήκες γενικής αλληλεξάρτησης, η Ένωση καλείται να προσδιοριστεί µε όλο µεγαλύτερη 
σαφήνεια σε θέµατα όπως η ασφάλεια, η τροµοκρατία, οι κλιµατικές αλλαγές, κλπ. Όλα αυτά ωθούν προς 
«περισσότερη» κι όχι «λιγότερη» Ευρώπη , πράγµα που, κατά τα φαινόµενα, αποδέχονται τώρα ακόµη και 
αρκετοί ευρωσκεπτικιστές. Για τον κ. Palmer, οι στόχοι της κοινωνικής συνοχής και της βιώσιµης ανάπτυξης, 
που προωθεί η ΕΕ δεν έρχονται σε αντίθεση µε την οικονοµία της αγοράς, αλλά ανοίγουν, αντίθετα, νέες 
δυνατότητες. Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να εκτιµηθεί σωστά ο ιδιαίτερα σηµαντικός ρόλος που θα 
µπορούσε να παίξει η ΕΤΕ. Τοµείς ολόκληροι δεν έχουν ακόµη αξιοποιηθεί, όπως π.χ. η εµπειρία της ΕΕ στην 
επίλυση κρίσεων και συγκρούσεων, τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει ο πλούτος της πολιτιστικής της 
κληρονοµιάς ή η ικανότητά της να προάγει δραστηριότητες υψηλής εξειδίκευσης – µια ικανότητα 
απαραίτητη απέναντι στον ανταγωνισµό που αντιπροσωπεύει η µαζική παραγωγή  προϊόντων σε 
εξευτελιστικές τιµές -.  Φυσικά, οι δυσκολίες ή οι αβεβαιότητες είναι πολυάριθµες. Το φαινόµενο της 
καθολικής αλληλεξάρτησης δεν ελέγχεται εύκολα.  
Η έννοια « της αριστείας » δεν έχει ακόµη πλήρως διευκρινιστεί στα πανεπιστήµιά µας. Τα οικονοµικά µέσα 
που θα τεθούν στη διάθεση ενός « ταµείου προσαρµογής στην παγκοσµιοποίηση » πρέπει να είναι 
σηµαντικά. Η ανάδειξη κοινοτικών πολιτικών σε τοµείς όπως η ενέργεια, η δικαιοσύνη, η ασφάλεια κλπ. 
προκαλεί «τεκτονικές» δονήσεις. Αυτό όµως που κυρίως πρέπει να ελεγχθεί είναι το πώς ακριβώς θα 
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αντιδράσουν σ’ αυτό το ενδεχόµενο οι πολίτες της ΕΕ, που θα πρέπει οπωσδήποτε να διατηρήσουν το 
αίσθηµα ότι διαθέτουν πραγµατική ελευθερία επιλογής.  
Μόλις καταφέρει να ξεπεράσει την εφηβεία της, η ΕΕ θα συνεχίσει ασφαλώς την οικοδόµησή της, και το 
φαινόµενο των ζυµώσεων που θα συνοδεύσουν αυτή την πορεία θα είναι συναρπαστικό. 
 
Η παρέµβαση του κ. Xavier Gizard, Γενικού Γραµµατέα της CRPM, στο θέµα « Μερικά σηµεία αναφοράς 
στη συζήτηση για το µέλλον της ΕΕ και τη θέση των περιφερειών », θέτει την όλη προβληµατική στο ιστορικό 
της πλαίσιο [βλ. κείµενο]. 
 
Στη συνέχεια επακολουθεί συζήτηση. 
 
Συζήτηση 
 
Ο κ. Jérôme Polverini, εκτελεστικός Σύµβουλος της Περιφέρειας Κορσικής, συγχαίρει τους εισηγητές και 
διερωτάται αν οι οικονοµικές επιδιώξεις δεν θα πρέπει πια να θεωρηθεί ότι αναφέρονται στους παρελθόντες 
στόχους της ΕΕ. Η υπεράσπιση του κοινωνικού µοντέλου, που αποτελεί τµήµα της ευρωπαϊκής ιστορικής 
κληρονοµιάς –πράγµα που ελλείπει σε άλλες χώρες- δε θα µπορούσε άραγε να αποτελέσει τον κινητήρα για 
την Ευρώπη του αύριο ; 
 
Ο κ. Roy Perry, Executive Member du Hampshire, δεν αντιµετωπίζει τόσο αισιόδοξα το µέλλον. Θέτει, 
ιδιαιτέρως το θέµα των οικονοµικών µέσων της ΕΕ, και εκτιµά ότι οι πόροι των κοινοτικών πολιτικών θα 
πρέπει να συνεχίσουν να προέρχονται από τα Κράτη µέλη, και όχι από κάποιο σύστηµα άµεσης φορολογίας. 
 
Ο κ. Francisco Javier García Valledor, Consejero de Relaciones Exteriores της Περιφέρειας Αστουρίας, 
θεωρεί τις διάφορες αυτές σκέψεις άκρως ενδιαφέρουσες, αλλά άσχετες ίσως µε την εικόνα και την ανάλυση 
που διαµορφώνουν οι πολίτες της ΕΕ για την κοινοτική οικοδόµηση. Σήµερα, τέσσερις είναι µάλλον οι 
καθοριστικοί παράγοντες:  η αποτυχία της στρατηγικής της Λισσαβόνας, που επιβάλλει την ανάγκη µιας 
νέας ώθησης, η αποτυχία της κοινοτικής εξωτερικής πολιτικής, η παραλυσία της διαδικασίας οικοδόµησης 
και ολοκλήρωσης λόγω έλλειψης σαφούς προσανατολισµού  (όπως µαρτυρούν οι αποτυχίες των 
δηµοψηφισµάτων στη Γαλλία και την Ολλανδία), και, τέλος, η κρίση των οικονοµικών µέσων. Σε τελευταία 
ανάλυση έχουµε δύο µοντέλα που συγκρούονται: εκείνο που θεµελιώνει την οικονοµική  ανταγωνιστικότητα 
σε οπισθοχώρηση των κοινωνικών κεκτηµένων, και εκείνο που φιλοδοξεί να συνδυάσει την ανάπτυξη µε 
κοινωνική και εδαφική συνοχή. Και η αντιπαράθεση ανάµεσα στις δυο αυτές αντιλήψεις θα εκδηλωθεί 
µοιραία και στο πολιτικό επίπεδο. 
 
Ο κ. David Parsons, Chairman της Περιφέρειας East Midlands, υπογραµµίζει τη σηµασία που έχει η 
κατανόηση όσων ψήφισαν « όχι » στα δηµοψηφίσµατα, γιατί η ψήφος τους εκφράζει µια πραγµατική 
δυσφορία. Στο ζήτηµα αυτό, οι Περιφέρειες µπορούν να διαδραµατίσουν ουσιαστικό ρόλο για την 
προσέγγιση µεταξύ ΕΕ και πολιτών, αλλά για να καταστεί αυτό δυνατό θα πρέπει να φανεί καθαρά σε 
περιφερειακό επίπεδο ποια είναι τα οφέλη που απορρέουν από την ένταξη στην ΕΕ. Ο οµιλητής εκτιµά, 
επιπλέον, ότι τα οικονοµικά της ΕΕ δεν ελέγχονται όσο θα έπρεπε. 
 
Ένας οµιλητής υπενθυµίζει ότι κάθε πολίτης ζει ένα διχασµό ανάµεσα στην εθνική και την ευρωπαϊκή του 
ταυτότητα, η οποία, άλλωστε, παραµένει δυστυχώς υπερβολικά οµιχλώδης. Άλλο θέµα που τίθεται σχετίζεται 
µε τον προσδιορισµό των «έσχατων συνόρων» µιας ΕΕ που διευρύνεται διαρκώς. Ο προσδιορισµός αυτός 
είναι σηµαντικός για την ανάδειξη µιας κοινοτικής αλληλεγγύης, κατανοητής από τους πολίτες.  
 
κ. Richard Westlake, Councillor της Περιφέρειας Devon, υπογραµµίζει τη σηµασία που έχει η επιλογή 
µεταξύ ενός ευρωπαϊκού οικονοµικού µοντέλου ανοικτού στον έξω κόσµο και ενός µοντέλου που θα 
στηρίζεται στον προστατευτισµό. Υπάρχει επίσης µεγάλη διαφορά ανάµεσα σ’ αυτό που ζητούν οι πολίτες κι 
αυτό που κάνει η ΕΕ. Και εκτιµά ότι η Ένωση δε διαθέτει ακόµη πολιτική για τη διαχείριση των εξωτερικών 
κρίσεων. 
  
Ο κ. John Palmer απαντά αναλυτικά στους προηγούµενους οµιλητές. 
 
Ο κ. Peter Straub, Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών, κλείνει τη συνεδρία µε µια συνολική 
συνοπτική περιγραφή της κατάστασης, επισηµαίνοντας τα θετικά και αρνητικά σηµεία της σηµερινής φάσης 
στην πορεία της κοινοτικής οικοδόµησης. Ανανγνωρίζει την ύπαρξη µιας «κρίσης δηµοκρατίας» και 
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επιµένει στο γεγονός ότι για τους πολίτες είναι σηµαντική η αίσθηση της συµµετοχής σε ένα ευρωπαϊκό 
όραµα. Στη συνέχεια, αναφέρεται στη σηµασία της εργασίας που επιτελείται σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο και υπογραµµίζει ότι η κοινοτική οικοδόµηση είναι έργο µακράς πνοής. Επισηµαίνει τη στενή 
συνεργασία της CRPM µε την ARE και την Επιτροπή των Περιφερειών και απαριθµεί τις διάφορες 
εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν τους προσεχείς µήνες µε τη συµµετοχή των Περιφερειών. Ο κ. Straub 
σηµειώνει επίσης πόσο σηµαντική είναι για την ανάπτυξη ενός ισότιµου ανταγωνισµού µεταξύ των 
διαφόρων περιοχών της Ένωσης, µια πολιτική για τη συνοχή, που θα έχει στη διάθεσή της τα απαραίτητα 
οικονοµικά µέσα και θα αναγνωρίζει την προβληµατική κατάσταση ορισµένων περιφερειών. Εύχεται να 
επικυρωθεί κάποτε ένα ευρωπαϊκό σύνταγµα που θα εγγυάται την απαραίτητη πολιτική σταθερότητα και 
εκτιµά ότι οι περιφέρειες χρειάζονται µια Ευρώπη ενωµένη, όπως ακριβώς µια ενωµένη Ευρώπη χρειάζεται 
τις περιφέρειές της. 
 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ III : Η θέση των Περιφερειών στην οικοδόµηση της ευρωπαϊκής Ένωσης 
 
Παρεµβάσεις 
 
Παρέµβαση του κ. Fernando Riccardi, Αρθρογράφου στο Bulletin Quotidien Europe 
Ο κ. Ferdinando Riccardi εισηγείται το θέµα της συζήτησης, υπενθυµίζοντας πόσο σηµαντική υπήρξε η 
εξέλιξη της θέσης των περιφερειών στην ευρωπαϊκή σκηνή τα τελευταία χρόνια, παρά τις διαφοροποιήσεις 
που απαντώνται στους θεσµούς ανά την Ευρώπη. Πριν δώσει το λόγο στους παρευρισκόµενους Προέδρους 
περιφερειών για να καταθέσουν τις απόψεις τους επί του θέµατος, καλεί τον εκπρόσωπο της Γ∆ Regio να 
παρουσιάσει συνοπτικά την πορεία της συζήτησης για το µέλλον της περιφερειακής πολιτικής  2007-2013. 
 
Ο κ. Αναστάσιος Μπουγάς,  Επικεφαλής Μονάδας –Γ∆ Regio- , επιθµεί εν πρώτοις να ευχαριστήσει την 
CRPM, τον  Πρόεδρο, τη γενική γραµµατεία και το σύνολο των µελών της ∆ιάσκεψης για την αδιάλειπτη 
υποστήριξή τους στις διάφορες φάσεις της διαπραγµάτευσης της περιφερειακής πολιτικής,  µε την ευστοχία 
των προτάσεων και τον υψηλό βαθµό πολιτικής κινητοποίησης τους. Ελπίζει ότι έτσι θα καταστεί δυνατή η 
διατήρηση κονδυλίων ύψους 310 δισ. ευρώ στον µελλοντικό ευρωπαϊκό προϋπολογισµό, όπως αφήνουν να 
εννοηθεί οι συζητήσεις στο COREPER. 
Υπενθυµίζει ότι η ύπαρξη της περιφερειακής πολιτικής αποτελεί το εισιτήριο για τη συµµετοχή των 
Περιφερειών στη ζωή της Ένωσης, χάρη, κυρίως στο άρθρο 158 της Συνθήκης και επισηµαίνει ότι αν οι 
Περιφέρειες λειτούργησαν πρώτα απ’ όλα ως επίπεδο εφαρµογής, εξελίσσονται όλο και περισσότερο σε 
παράγοντες που παρεµβαίνουν από τη φάση ήδη της επεξεργασίας των πολιτικών. Η προσφορά αυτή είναι 
απολύτως ουσιαστική για την ευρωπαϊκή δυναµική και θα πρέπει να εξακολουθήσει να ενισχύεται για τη 
βελτίωση τόσο των θεσµικών όσο και των οικονοµικών επιδόσεων της ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή 
σκόπευε, µε την ευκαιρία της µελλοντικής περιόδου σχεδιασµού, να βελτιώσει τους δεσµούς ανάµεσα στην 
ευρωπαϊκή στρατηγική, τις εθνικές στρατηγικές και τις περιφερειακές στρατηγικές, µέσα, ιδίως, από ένα 
σχέδιο κατευθυντήριων γραµµών κοινοτικής στρατηγικής στο οποίο θα εντάσσονταν και οι εθνικές 
στρατηγικές, διατυπωµένες σε στενή συνεργασία µε τις περιφέρειες. ∆υστυχώς, το πλαίσιο αυτό στρατηγικού 
προβληµατισµού ταλαιπωρήθηκε από τα Κράτη µέλη σε τέτοιο βαθµό που σχεδόν δεν υφίσταται πια, παρά 
τη συνδυασµένη κινητοποίηση του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής των Περιφερειών και της 
CRPΜ. 
Ο οµιλητής αναφέρεται στη συνέχεια στην πορεία των διαπραγµατεύσεων για τους κανονισµούς. Αυτές 
τουλάχιστο, σε αναµονή πάντα της υιοθέτησης των δηµοσιονοµικών προοπτικών, έχουν σηµειώσει προόδους 
σε τοµείς όπως οι εταιρικές συνεργασίες, η αναλογικότητα, ο δηµοσιονοµικός έλεγχος και το αποθεµατικό 
απόδοσης, που µάλλον εγκαταλείπεται. Τα πάντα έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να υπάρξει συµφωνία 
εντός του ∆εκεµβρίου και να µην καθυστερήσει έτσι η διάθεση των κονδυλίων το 2007. Αν, αντίθετα, οι 
διαπραγµατεύσεις αυτές επεκταθούν και στο προσεχές εξάµηνο, θα ήταν προβληµατική η τήρηση των 
προθεσµιών, δεδοµένου ότι το νοµοθετικό έργο δεν είναι δυνατόν να συµπιεστεί χρονικά. Ο οµιλητής 
υπενθυµίζει τις βασικές προτεραιότητες της µελλοντικής περιφερειακής πολιτικής σε ότι αφορά το 
περιεχόµενο και ιδίως τον σαφή προσανατολισµό τους στην προώθηση των στόχων της Λισσαβόνας. Και, 
τέλος, υπογραµµίζει  ότι η οριστική έγκριση των κοινοτικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών θα 
αποτελέσει και την τελευταία φάση της όλης διαδικασίας. Η Γ∆ Regio έχει υπόψη της τις διάφορες σχετικές 
αντιδράσεις της CRPM. Καταλήγει δε λέγοντας ότι δύσκολα µπορεί να παρακάµψει κανείς την αποτυχία της 
διαδικασίας έγκρισης της συνταγµατικής Συνθήκης στην ανάλυση των διαφόρων θεµάτων . 
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O Janusz Krzyzewski, Marshal της Περιφέρειας Podlaskie, καταθέτει µια ενδιαφέρουσα µαρτυρία σχετικά 
µε µια πολωνική περιφέρεια που προετοιµάζεται από τώρα για την εφαρµογή της αυριανής περιφερειακής 
πολιτικής και υπογραµµίζει τις αλλαγές που σηµειώθηκαν στο θεσµικό τοπίο προκειµένου να υπάρξει 
προσαρµογή σ’ αυτή την προοπτική. Η περιφερειακή πολιτική προκάλεσε σηµαντική εξέλιξη στο ρόλο των 
περιφερειών της Πολωνίας. Ο οµιλητής διευκρινίζει ότι η περιφερειακή στρατηγική έχει ορίσει ως βασική 
της προτεραιότητα τον απεγκλωβισµό των διάφορων περιοχών στο βαλτικό περίγυρο. 
 
Ο κ. François Maïtia, Αντιπρόεδρος της Περιφέρειας Ακιτανίας, µεταφέρει µήνυµα του Προέδρου Rousset 
µε την άποψή του για τις κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές, υπογραµµίζοντας κυρίως την 
απουσία της εδαφικής διάστασης, τον υφέρποντα κίνδυνο επανεθνικοποίησης, την ασθενή εµπλοκή των 
περιφερειών, τη µεγάλη αναντιστοιχία  µεταξύ φιλοδοξιών και µέσων και, τέλος, την αισθητή υποχώρηση 
του σκέλους της εδαφικής συνεργασίας. Όλα αυτά δε συµβάλλουν δυστυχώς στην τόνωση του ρόλου των 
περιφερειών στη διακυβέρνηση της Ένωσης. Επισηµαίνει, τέλος, την προστιθέµενη αξία που αντιπροσωπεύει 
για την περιφέρειά του η εδαφική συνεργασία διασυνοριακή  ή διακρατική . 
 
Ο κ. Ramon Luis Valcarcel Siso, Πρόεδρος της Περιφέρειας  της Μούρθια, επικεντρώνει την παρέµβασή του 
στο νέο πρόσωπο της  Ευρώπης σε περιβάλλον παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας και τις νέες ευκαιρίες 
συνεργασίας που προσφέρονται στις περιφέρειες. Υπογραµµίζει  την αυξανόµενη σηµασία της εξωτερικής 
διάστασης των πολιτικών της Ένωσης και την ανεπαρκή συνεκτίµηση της προστιθέµενης αξίας των 
συνεργασιών που αναπτύσσουν οι Περιφέρειες. Επισηµαίνει το ενδιαφέρον που παρουσιάζει στο πλαίσιο 
αυτό το δίκτυο NRG4SD και η στήριξη της CRPΜ. Η αποκεντρωµένη συνεργασία εκφράζει, κατά τη γνώµη 
του, µια αναντικατάστατη αξία στο διάλογο µε την παγκόσµια οικονοµία. 
 
Ο κ. Ferdinando Riccardi αντιδρά στις πρώτες αυτές παρεµβάσεις, υπογραµµίζοντας πόσο οι αλλαγές της 
ΚΑΠ και των εµπορικών πολιτικών της Ένωσης θα επηρεάσουν κάθε περιοχή, και κατά συνέπεια κάθε 
Περιφέρεια. ∆ιερωτάται όµως για τις εγγυήσεις που θα εξασφαλιστούν για την περιφερειακή πολιτική, στο 
σύνολο των τριών προβλεποµένων στόχων της. 
 
Ο κ. Αναστάσιος Μπουγάς  υπενθυµίζει ότι το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε µε τεράστια 
πλειοψηφία τους τρεις αυτούς στόχους, συζητώντας τον κανονισµό FEDER, θέµα στο οποίο διαθέτει 
αρµοδιότητα συναπόφασης. Η εγκατάλειψη του µελλοντικού στόχου της περιφερειακής 
ανταγωνιστικότητας θα ήταν παράλογη και θα ξεσήκωνε θύελλα διαµαρτυριών σε πολλά Κράτη µέλη. 
 
Ο κ. Claudio Martini υπενθυµίζει ότι θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν µε τον καλύτερο τρόπο οι πιστώσεις 
της περιόδου µετά το 2006, και να συνεχιστεί η διεκδίκηση ενός ελάχιστου αξιόπιστου ύψους  κονδυλίων στο 
επόµενο χρηµατοδοτικό πακέτο. Υπογραµµίζει ότι δεν προβάλλονται επαρκώς τα οφέλη που προσκοµίζουν 
από την περιφερειακή πολιτική οι Χώρες που συνεισφέρουν καθαρά και ότι δεν γίνεται ικανοποιητική 
διάκριση ανάµεσα στην έννοια του κόστους κι εκείνη της επένδυσης. Υπενθυµίζει, τέλος, µετά τις επαφές του 
µε τη βρετανική Προεδρία, τη σηµασία του περιφερειακού επιπέδου στην εφαρµογή της Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας και την αναγκαιότητα να ληφθούν υπόψη τα αναπτυξιακά αποθέµατα των ενδιάµεσων 
ευρωπαϊκών περιφερειών. Επισηµαίνει επίσης τα διακυβεύµατα του διεθνούς ανταγωνισµού για την  
περιφέρειά του και την ανάγκη της να διακριθεί σ’ αυτόν τον τοµέα. Η προσαρµογή των περιφερειών στην 
παγκοσµιοποίηση των αγορών δεν θα προχωρήσει ικανοποιητικά χωρίς τη στήριξη της ευρωπαϊκής Ένωσης 
και χωρίς µια συντονισµένη στρατηγική όλων των επιπέδων διακυβέρνησης. 
 

∆ιακοπή για καφέ 
 
Η κυρία Gunt Marit Helgesen, Αντιπρόεδρος της CRPM, Πρόεδρος της Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας της 
CRPM και Πρόεδρος της Télémark, κηρύσσει τη συνέχιση των συζητήσεων, επισηµαίνοντας τις προόδους 
της εδαφικής συνεργασίας στη Βόρεια Θάλασσα και τον απολύτως θεµελιώδη ρόλο των Περιφερειών σ’ αυτή 
τη συγκυρία. Πρόκειται για ένα πραγµατικό εργαστήριο ανάδειξης εδαφικών καινοτοµιών µε 
πολλαπλασιαστικές για τις Περιφέρειες επιπτώσεις. Μετά από πιλοτικές εφαρµογές 8 χρόνων, οι περιφέρειες 
αρχίζουν τώρα να αντλούν σηµαντικότατα οφέλη και δεν θα µπορούσαν να αποδεχθούν  µια απόπειρα για 
εγκατάλειψη της κεφαλαιώδους σηµασίας αυτής διάστασης για την Ευρώπη. 
 
Ο κ. F. Javier García Valledor, Consejero de Relaciones Exteriores  (Αστουρία),  επιθυµεί να πάψουν οι 
Περιφέρειες να νοούνται ως απλές διοικητικές υποδιαιρέσεις µε οικονοµικές αρµοδιότητες, θεωρώντας ότι 
αυτό υποβαθµίζει το ρόλο τους. Υπενθυµίζει τις µεγάλες προσδοκίες από το σχέδιο της συνταγµατικής 



33η Γενική Συνέλευση της CRPM – 2/4 Νοεµβρίου 2005 – Funchal (Μαδέρα – Πορτογαλία) – σελ.7 
- Πρακτικό – CRPMPRV050047 A1 

Συνθήκες και καλεί τις Περιφέρειες να µην εγκαταλείψουν την κινητοποίησή τους για την προοπτική αυτή. 
Οι Περιφέρειες αποτελούν έκφραση της ποικιλότητας της Ένωσης, παράγοντες επεξεργασίας προτάσεων και 
πρέπει να αναγνωριστεί ότι συµµετέχουν δικαιωµατικά και µε πλήρη ρόλο στη διακυβέρνηση της Ένωσης. 
 
Ο κ. José Antonio Campos Correia, Πρόεδρος της Περιφέρειας Algarve, περιγράφει τον απολύτως ιδιαίτερο 
χαρακτήρα της Περιφέρειάς του στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, τονίζοντας την ξεχωριστή προβληµατική  των 
περιφερειών που εξαρτώνται έντονα από τον τουρισµό : αξιοποίηση των επενδύσεων αποκλειστικά σε 
σύντοµη χρονική περίοδο, υπερεκτίµηση του ΑΕΠ, ισχνές άµεσες οικονοµικές επιστροφές στην περιφερειακή 
οικονοµία. 
 
Ο κ. Αντώνης Παπαδηµητρίου, Εκτελεστικός Γραµµατέας της Επιτροπή Βαλκανίων και Μαύρης 
Θάλασσας, εξηγεί γιατί ο Γενικός Γραµµατέας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και 
Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας, κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος βρέθηκε την 
τελευταία στιγµή σε αδυναµία να συµµετάσχει στη Συνέλευση. Επιθυµία του ήταν να µεταφέρει το µήνυµα 
ότι πρέπει να εφαρµοστούν καινοτοµίες και στη γεωµετρία των εδαφικών εταιρικών συνεργασιών, σε ότι 
αφορά ιδίως στα σηµερινά σύνορα της Ένωσης, είτε πρόκειται για τη Μεσόγειο είτε για το χώρο των  
Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας. Και ο οµιλητής υπενθυµίζει τις πολλαπλές προσδοκίες που 
συνδέονται µε το πέρασµα από το πρόγραµµα PHARE CBC στην πολιτική της Ένωσης για την εγγύτητα. 
 
Ο κ. Vasco Cordeiro, Περιφερειακός Γραµµατέας της Προεδρίας των Αζορών απευθύνει έκκληση στις 
περιφέρειες να δραστηριοποιηθούν πιο ενεργητικά για το µέλλον της Ένωσης, παρά την αποτυχία των 
δηµοψηφισµάτων στη Γαλλία και Ολλανδία. 
 
Ο κ. Michael  Allen, Μέλος της EERA (East of England Regional Assembly) οµολογεί ότι δυσκολεύεται να 
αξιολογήσει το περιεχόµενο της συζήτησης αυτής για την περιφέρειά του. Θεωρεί ότι θα ήταν προτιµότερο 
να θιγούν περισσότερο συγκεκριµένα θέµατα. 
 
Ο Xavier Gizard υπενθυµίζει ότι το ζήτηµα της θεµατολογίας επανέρχεται σε κάθε γενική Συνέλευση  και ότι 
αν όντως τα θέµατα της προηγούµενης συνέλευσης του Stavanger ήταν περισσότερο επικεντρωµένα στις εν 
εξελίξει θεµατικές διαπραγµατεύσεις, φέτος έγινε διαφορετική επιλογή καθώς κάθε εκδοχή έχει και τους 
οπαδούς της. Το πολιτικό Γραφείο κατέληξε στη συγκεκριµένη ηµερήσια διάταξη, που ενέκρινε κατά τη 
συνεδρίασή του του περασµένου Ιουνίου στο Galati, µε σκοπό, ιδίως, να παράσχει στις περιφέρειες 
αυξηµένες δυνατότητες να εκφραστούν, µετά την αποτυχία του δηµοψηφίσµατος και για το µελλοντικό 
ρόλο τους στην ευρωπαϊκή σκηνή. 
 
Μετά από κάποιες συµπληρωµατικές παρεµβάσεις σε ζητήµατα επικαιρότητας, ο κ. Claudio Martini, 
Πρόεδρος της CRPM,  κλείνει τις συζητήσεις υπογραµµίζοντας ορισµένα σηµεία που θεωρεί ουσιώδη. Όλες 
οι ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να επαναφέρουν το θέµα της Συνθήκης, αλλά είναι σαφές ότι χωρίς 
ορισµένες αλλαγές τίποτε δεν θα προχωρήσει στη Γαλλία και την Ολλανδία. Αν  όµως σήµερα εκδηλώνεται η 
ανάγκη για µια ανάπαυλα, αυτό δε σηµαίνει και το τέλος των συζητήσεων ή των προσδοκιών. Οι 
περιφέρειες διαθέτουν µια ελευθερία έκφρασης που δεν υπόκειται στους περιορισµούς της διπλωµατίας. Και 
η ελευθερία αυτή πρέπει να χρησιµοποιηθεί. Θα πρέπει επίσης να επιτευχθεί µια σύνθεση ανάµεσα στην οδό 
για τον εκσυγχρονισµό, που προωθεί η βρετανική Προεδρία, και το σηµερινό πλαίσιο που παραµένει 
ανοικτό σε κάθε εξέλιξη του προβληµατισµού και των αντιλήψεων. 
 
Ο κ. Ferdinando Riccardi καταλήγει µε µια µικρή δόση απαισιοδοξίας, υπενθυµίζοντας ότι ο βέλγος 
Πρωθυπουργός, Guy Verhofstadt, δεν πιστεύει ότι τέτοιου είδους σύνθεση είναι εφικτή. « Αν όµως εσείς, οι 
Περιφέρειες το ελπίζετε, µη διστάσετε, προχωρήστε και παίξτε τον παραδοσιακά κινητήριο ρόλο σας» 
 
 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ CRPM (17:30 – 19:00) 
Ο κ. Claudio Martini υπενθυµίζει διαδοχικά τα 4 σηµεία της ηµερήσιας διάταξης. 
 

1- Έγκριση των σχεδίων της Τελικής ∆ιακήρυξης και των προασαρτηµένων ψηφισµάτων  

Ο κ. Patrick Anvroin, ∆ιευθυντής στη γενική Γραµµατεία, υπενθυµίζει τη συγκρότηση της οµάδας σύνθεσης 
των ψηφισµάτων που αποφάσισε για τις διάφορες προταθείσες τροπολογίες. Μετά από διαδοχικές 
ψηφοφορίες, οι πολιτικές δηλώσεις εγκρίνονται ως εξής : 
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a. Τελική ∆ιακήρυξη: οµόφωνα 
b. Ενέργεια : οµόφωνα 
c. 3 προτάσεις από την Επιτροπή της Βόρειας Θάλασσας: οµόφωνα 
d. Μεταφόρτωση επικίνδυνων υλικών: οµόφωνα 
e. Το θάρρος για καινοτοµίες : οµόφωνα 
f. Εδαφική συνεργασία : Υπέρ 12, κατά 1, Αποχές 5 

 
2- Οικονοµικές αποφάσεις : έγκριση του σχεδίου προϋπολογισµού 2006 και ταµειακή κατάσταση 

τρέχουσας χρήσης  

Ο κ. Yves Morvan, Πρόεδρος του Συµβουλίου ∆ιοίκησης, εκθέτει την πορεία υλοποίησης του 
προϋπολογισµού µέχρι την 1η Ιουλίου 2005 σηµειώνοντας ότι δεν αποµακρύνθηκε ουσιαστικά από τις 
προβλέψεις. Υπενθυµίζει επίσης όλες τις έκτακτες δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν αυτή τη χρονιά. Στη 
συνέχεια εκθέτει τον προϋπολογισµός 2006 που χαρακτηρίζεται από αύξηση κατά 2,6% των εισφορών, όσο 
και το ποσοστό πληθωρισµού που ανακοίνωσε η Eurostat. Ο προϋπολογισµός εγκρίνεται οµόφωνα. 
 

3- Εξέταση αιτήσεων για νέες προσχωρήσεις και προτάσεων διαγραφών  

Ο κ. Xavier Gizard, γενικός Γραµµατέας,  εισηγείται διαδοχικά τις 6 αιτήσεις ένταξης που έχουν υποβληθεί 
στη CRPM : 
- Chaouia-Ouardigha (Μαρόκο) - Rabat Salé Zemmour Zaer (Μαρόκο) 
- Nordjylland (∆ανία) - Primorsko Goranska County (Κροατία) 
- Saida (Λίβανος) - Aragón (Ισπανία) 

Και οι έξι αιτήσεις εγκρίνονται οµόφωνα.  
Μετά από αίτηση του, διαγράφεται ένα µέλος, το νησί Wight. 
 

4- Επόµενη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου και επόµενη γενική Συνέλευση  της CRPM 

Η επόµενη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CRPM θα πραγµατοποιηθεί στη Brest το πρωί της 18ης 
Φεβρουαρίου, καθώς την προηγουµένη θα έχει πραγµατοποιηθεί ηµερίδα µε τη συµµετοχή του Επίτροπου 
Borg για την Ευρώπη της Θάλασσας. Στη συνέχεια θα συγκληθεί άλλη συνεδρίαση του Γραφείου στη Μάλτα, 
στο νησί Γκότζο, στις 05 Μαΐου 2006, παρουσία επίσης του Επίτροπου Borg. Η επόµενη γενική Συνέλευση, 
τέλος, θα γίνει στη Μούρθια, από τις 25 ως τις 27 Οκτωβρίου 2006. 
 
∆ιευκρινίζεται επίσης ότι ο Richard Westlake (Devon) αποσύρεται από το πολιτικό Γραφείο της CRPΜ. 
Αντικαθίσταται από την αναπληρώτριά του Kathleen Matheson (Highland) –που γίνεται τακτικό µέλος -. 
Αναπληρωτής της θα είναι ο Roy Perry (Hampshire) που ορίζεται, κατά συνέπεια, αναπληρωµατικό µέλος 
του πολιτικού Γραφείου για το Ηνωµένο Βασίλειο. 
 
Ο κ. Xavier Gizard υπενθυµίζει την πρόταση των Ιόνιων Νησιών για τη συγκρότηση οµάδας εργασίας µε 
αντικείµενο το βιώσιµο τουρισµό. Η Kathleen Matheson (Highland)  επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της να 
συµµετάσχει στις σχετικές εργασίες  . 
 
 

Παρασκευή 4 Νοεµβρίου 2005 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ IV : Η προετοιµασία µιας Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Θάλασσα 
 
Ο κ. Jean-Yves Le Drian, Πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου της Βρετάνης, ανοίγει τη Συνεδρία 
υπενθυµίζοντας την ικανοποίηση της CRPM από τη σύνταξη της Πράσινης Βίβλου για µια ναυτιλιακή 
πολιτική της Ένωσης. Εκθέτει τις βασικές ιδέες της 1ης συµβολής της CRPM στην  Πράσινη Βίβλο, ενός 
κειµένου που θα εµπλουτιστεί, πριν υποβληθεί σε έγκριση στην ολοµέλεια της Brest (17 Φεβρουαρίου 2006). 
Και καλεί όλες τις Περιφέρειες να καταθέσουν τις τροπολογίες τους στο κείµενο, πριν από το τέλος του 
Νοεµβρίου 2005.  
Στη συνέχεια εισηγείται δύο θέµατα – κλειδιά για τη συζήτηση : 

- Πώς θα ρυθµιστούν οι σχέσεις ανάµεσα στις περιβαλλοντικές ανησυχίες και τη συµβολή της 
ναυτιλιακής οικονοµίας στη στρατηγική της Λισσαβόνας ; 
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- Θαλάσσιες λεκάνες : Πώς θα ενισχυθεί ο ρόλος τους στη ναυτιλιακή διακυβέρνηση, πώς µπορούν να 
αναγνωριστούν απαραίτητοι συνοµιλητές ;   

 
Παρεµβάσεις 
 
Ο κ. John B. Richardson, ∆ιευθυντής της Task Force ναυτιλιακών Υποθέσεων της ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
εισηγείται τα βασικά θέµατα της µελλοντικής ολοκληρωµένης ναυτιλιακής πολιτικής της ΕΕ :  
- Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ο οµιλητής εκφράζει τη λύπη του γιατί οι οικονοµικές ανάγκες των 
Ευρωπαίων ικανοποιήθηκαν µέχρι τώρα µε τίµηµα την καταστροφή του περιβάλλοντος και διακηρύσσει ότι 
στο εξής πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξουν τα δεδοµένα. Η νέα ναυτιλιακή στρατηγική της ΕΕ υποχρεώνει 
πλέον τα Κράτη µέλη, τους σχετικούς οργανισµούς και τις όµορες τρίτες χώρες να συνεργαστούν, 
προκειµένου να αποκατασταθούν τα οικοσυστήµατα και να περιοριστούν οι οικονοµικές δραστηριότητες 
στο θαλάσσιο περιβάλλον εντός των προσεχών 15 ετών. 
- Η διακυβέρνηση. Υπενθυµίζει ότι η Πράσινη Βίβλος θα επιτύχει τους στόχους της µόνο αν επιτευχθεί 
συναίνεση από όλα τα Κράτη µέλη. Οι παράκτιες Περιφέρειες της ΕΕ έχουν να διαδραµατίσουν µείζονα 
ρόλο στη συναίνεση αυτή. Να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να µελετηθούν όλοι οι τοµείς κι όλες οι 
πολιτικές, να ενθαρρύνουν τις συνεργίες, να αποφύγουν τις αντιφάσεις. Πρέπει να διαχειριστούµε τη σχέση 
ξηράς – θάλασσας, και στη διαχείριση αυτή να συµµετάσχουν όλοι. 
- Η Έρευνα και ανάπτυξη. Ο ευρωπαϊκός ναυτιλιακός τοµέας, για να διατηρήσει τον ηγετικό του ρόλο σε 
παγκόσµιο επίπεδο, θα πρέπει να προσανατολίσει τα προγράµµατα έρευνας και Ανάπτυξης στην 
κατεύθυνση ενός δικτύου αξιοποίησης των αποτελεσµάτων. Οι ερευνητές και επιστήµονες θα πρέπει να 
συγκροτήσουν ένα οπλοστάσιο εργαλείων που θα καθοδηγεί τους πολιτικούς υπεύθυνους. 
- Η απασχόληση. Η ευηµερία των πολιτών των παραλιακών περιοχών συνδέεται µε τη διατήρηση των 
ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στο χώρο τους. Πρέπει να αξιοποιηθεί ο δυναµισµός της παράκτιας 
οικονοµίας και ο παράκτιος τουρισµός µε την αντιµετώπιση των κινδύνων που τους απειλούν. Πρέπει, όµως, 
να γίνει συνείδηση ότι η απασχόληση που σχετίζεται µε τις ναυτιλιακές δραστηριότητες δεν περιορίζεται 
αποκλειστικά στα παράλια. 
 
Ο κ. Manuel Lobo Antunes, Secretário de Estado de Defesa Nacional e dos Assuntos do Mar do Portugal, 
εκτιµά ότι η θάλασσα αντιπροσωπεύει µια µοναδική πηγή ευκαιριών για ανάπτυξη που πρέπει να 
αξιοποιηθούν. Και καλεί την ΕΕ και τα Κράτη µέλη να ανταποκριθούν στη ναυτιλιακή τους διάσταση. Ο κ. 
Lobo Antunes θεωρεί τη διακυβέρνηση ως το βασικό βάθρο της ναυτιλιακής πολιτικής και κρίνει 
απαραίτητο να λειτουργήσουν µηχανισµοί ολοκληρωµένης διαχείρισης σε όλους τους τοµείς και τα 
κλιµάκια διοίκησης. Πιστεύει, όµως, πως η ναυτιλιακή πολιτική πρέπει επίσης να αξιοποιεί όλες τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες, και προπαντός τις νησιωτικές. Υπενθυµίζει ότι στην Πορτογαλία, η « υπηρεσία ναυτιλιακών 
υποθέσεων» συντονίζει τους δηµόσιους φορείς και επεξεργάζεται ένα σύγχρονο και ευέλικτο µοντέλο 
διακυβέρνησης, που θα επιτρέψει αυξηµένη αποτελεσµατικότητα. Επιβεβαιώνει, τέλος, τη βούληση της 
Πορτογαλίας να συνεργαστεί στενά µε τα άλλα Κράτη µέλη και τη CRPΜ. 
 
Ο κ. Paulo Casaca, Ευρωβουλευτής και µέλος της Επιτροπής αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
υπενθυµίζει ότι η Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενδιαφέρεται ζωηρά για τη ναυτιλιακή 
πολιτική. Ο ίδιος πιστεύει ότι η προστασία και διατήρηση των αλιευτικών πόρων έχουν τεράστια σηµασία 
και ότι πρέπει η ναυτιλιακή πολιτική να αρθρωθεί µε την αντίστοιχη στρατηγική. Υπενθυµίζει ότι οι ωκεανοί 
κρύβουν ακόµη πολλά, και ιδίως είδη που θα αποδειχθούν πολύτιµα για τη φαρµακευτική. Θεωρεί, τέλος, 
ότι µια καλή ναυτιλιακή πολιτική πρέπει να εφαρµόζεται στο χώρο µε λογική αποτελεσµατικής 
διακυβέρνησης. 
 
Ο κ. Roald Bergsaker, Πρόεδρος της Περιφέρειας  Rogaland, παρουσιάζει την Ευρώπη της Θάλασσας, όπως 
την αντιλαµβάνονται οι Περιφέρειες της βόρειας Ευρώπης. Εκτιµά ότι η µελλοντική ευρωπαϊκή ναυτιλιακή 
πολιτική θα πρέπει να εφαρµοστεί σε συνεργασία και µε τις γειτονικές Χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ. Σε 
ότι αφορά τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα της ναυτιλιακής πολιτικής, ζητά να ληφθούν υπόψη και οι 
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. Κατά την άποψή του είναι απαραίτητη µια µελέτη των επιπτώσεων από 
την υπερθέρµανση του Αρκτικού Ωκεανού. Προσκαλεί δε όλες τις Περιφέρειες µέλη της CRPM στη 
διηµερίδα που οργανώνεται στο Bergen στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2006, στο πλαίσιο της πρότασης « Ευρώπη 
της θάλασσας ». 
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Ο κ. Thomas Engelke, Advisor, Schleswig-Holstein, παρουσιάζει την έκθεση πρωτοβουλίας της  Επιτροπής 
των Περιφερειών για τη µελλοντική  ναυτιλιακή πολιτική της Ένωσης, που εισηγήθηκε ο Uwe Döring, 
Υπουργός αρµόδιος για τις ευρωπαϊκές Υποθέσεις του Land Schleswig-Holstein. 
 
Ο κ. Ricardo Magalhães, Πρόεδρος της Περιφέρειας Nord Portugal,  ελπίζει ότι η Πράσινη Βίβλος και η 
Λευκή Βίβλος θα σηµατοδοτήσουν την πανηγυρική αναγνώριση µιας πολιτικής για την ανταγωνιστικότητα 
και το περιβάλλον που θα λαµβάνει υπόψη τη θάλασσα. Θεωρεί ότι πρέπει να πρυτανεύσει µια θεώρηση 
ολοκλήρωσης που θα ξεπερνά όσες συγκρούσεις προκαλεί σήµερα η διασπορά των πόρων, διευκρινίζοντας 
ποιες θα είναι οι αρµοδιότητες και τα δικαιώµατα καθενός. Κατά την άποψή του είναι απαραίτητο να 
λειτουργήσει ένας µηχανισµός σύγχρονης διαχείρισης των ωκεανών. Είναι µια πρόκληση που οφείλει να 
αντιµετωπίσει ο XXIος αιώνας, και η οποία προϋποθέτει καλύτερη γνώση της θάλασσας.  
 
Συζήτηση 
 
Ο κ. François Maïtia , Αντιπρόεδρος της Περιφέρειας Ακιτανίας, θεωρεί ότι οι αναλύσεις του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος πρέπει να διεξαχθούν από τους επιστήµονες σε συνεννόηση µε τους επαγγελµατίες της 
θάλασσας. Ελπίζει, εξάλλου, ότι στο µέλλον, οι κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις των µέτρων που θεσπίζει η 
ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θάλασσα θα αποτιµώνται πληρέστερα από µια συµφωνηµένη ναυτιλιακή 
πολιτική. 
 
Ο κ. Leslie Angus, Councillor, Περιφέρεια των Shetland, διερωτάται αν οι κοινότητες των αλιέων έχουν 
ληφθεί επαρκώς υπόψη από τη ναυτιλιακή πολιτική της ΕΕ. Για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που τις 
απειλούν, η Ένωση θα πρέπει να κατανοήσει την κατάστασή τους, να αναθεωρήσει ορισµένες από τις 
πολιτικές της και να υιοθετήσει µια σαφή διαχείριση της αλιείας και των αλιέων. Θεωρεί δε ότι η 
περιφερειακή προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σηµαντική στο ναυτιλιακό τοµέα. Η δράση των οργανισµών 
αυτοδιοίκησης τα τελευταία 30 χρόνια ήταν εκείνη κυρίως που περιόρισε την παράκτια ρύπανση. 
 
Η κυρία Christine Channon, Councillor, Περιφέρεια Devon, δηλώνει ικανοποιηµένη από την έµφαση που 
δίδεται στην καλή διαχείριση της θάλασσας, και προτείνει βελτιωµένη διαχείριση των συστηµάτων 
δεδοµένων και συστηµάτων µετεωρολογίας. Εκφράζει όµως τη λύπη της γιατί τα Κράτη προχωρούν στη 
σύνταξη Πράσινων Βίβλων για τη θάλασσα τη στιγµή που πολλά απ’ αυτά δεν εφαρµόζουν πλήρως τα 
µέτρα που προβλέπονται για τη µείωση της ρύπανσης και τη βελτίωση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. 
Απευθύνει, κατά συνέπεια, έκκληση για την τήρηση των εν λόγω µέτρων  . 
 
Σε ότι αφορά τη θαλάσσια χαρτογραφία, η κυρία Ann Bell, European Fishing Officer, Περιφέρεια  
Aberdeenshire, θεωρεί ότι απαιτείται µια χαρτογραφία για την αλιεία σε 3 διαστάσεις, όπως γίνεται για τις 
υποβρύχιες έρευνες πηγών ενέργειας. Υπογραµµίζει  δε τη σηµασία να συζητηθούν αυτά τα θέµατα στο 
Συµβούλιο, πριν ληφθεί οποιαδήποτε σχετική απόφαση. Η ίδια παραµένει στη διάθεση του κ. Richardson 
για να συζητήσουν την πρόταση. 
 
Ο κ. Torill Selsvold Nyborg, County Mayor της Περιφέρειας Hordaland, διερωτάται ποιες είναι οι φάσεις 
που προβλέπονται από την Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας στην προσπάθειά της να σταµατήσει τη σηµερινή 
κατασπατάληση των θαλάσσιων πόρων και να περιορίσει την επιφανειακή ρύπανση στις ζώνες αλιείας. 
 
Ο κ. Richard Westlake, Councillor, Περιφέρεια Devon, διερωτάται επίσης αν η Πράσινη Βίβλος έχει λάβει 
υπόψη της τις επιπτώσεις από τις κλιµατικές αλλαγές. Προκειµένου να αποφευχθεί η ρύπανση των 
θαλασσών πρέπει ασφαλώς να αναθεωρηθούν τα σχέδια διευθέτησης των παραλίων και να τύχουν 
αποτελεσµατικότερης διαχείρισης τα απορρίµµατα,. Οι εργασίες όµως αυτές πρέπει να ξεκινήσουν µε µέτρα 
για την προστασία των µελλοντικών γενεών και για την αποµάκρυνση των κινδύνων από µια οικολογική 
καταστροφή σε πλανητική κλίµακα. 
 
Ο κ. Georges Pierret, τέως γενικός Γραµµατέας της CRPM, υπενθυµίζει ότι η CRPM αγωνίστηκε από την 
ίδρυσή της για µια Ευρώπη της θάλασσας. Τα πρώτα µέτρα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας  λήφθηκαν 
από την ευρωπαϊκή Επιτροπή, µετά από 30 ναυάγια πετρελαιοφόρων τη δεκαετία του 1970, στη βάση 
σχετικού υποµνήµατος της CRPΜ. Και η ευρωπαϊκή Χάρτα των Ακτών, επισηµοποιήθηκε αργότερα από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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Ο κ. Sylvain Bolinois, Αντιπρόεδρος της Περιφέρειας  Μαρτινίκας, επιµένει στην αναγκαιότητα να ληφθεί 
υπόψη η µεγάλη απόσταση των Εξόχως Αποµακρυσµένων Περιφερειών και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους : υψηλότερη ανεργία, διαφορετικές διατροφικές συνήθειες, πλούσια αλιευτικά αποθέµατα. Εκφράζει τη 
λύπη του γιατί οι ευρωπαϊκοί κανόνες εφαρµόζονται οµοιόµορφα, χωρίς να προσµετρούν τις ιδιοµορφίες 
ορισµένων περιοχών. 
 
Ο κ. John B. Richardson απαντά στα ερωτήµατα που τέθηκαν : 

- ∆ιαβεβαιώνει ότι στη διαδικασία λήψης των τελικών αποφάσεων θα υπάρξει οπωσδήποτε 
διαβούλευση µεταξύ των επαγγελµατιών της θάλασσας και των επιστηµόνων. 

- Αποδέχεται ότι οι πολιτικές για την αλιεία δεν κατάφεραν µέχρι σήµερα να διαφυλάξουν τα 
αποθέµατα. Στο πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης, θα πρέπει να υπάρξει προβληµατισµός 
για µια συντονισµένη δράση ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου. Υπέρµαχος της 
χαρτογράφησης των αλιευτικών πόρων, υπενθυµίζει ότι για την πραγµατοποίησή της απαιτείται µια 
τεράστια βάση δεδοµένων και προτείνει τη λειτουργία ενός παρατηρητηρίου που θα επωµιστεί την 
επιστηµονική θαλάσσια έρευνα και την έρευνα γύρω από τις κλιµατικές αλλαγές. 

- Θεωρεί ότι τα σχέδια δράσης πρέπει να εκπονούνται σε τοπική κλίµακα. Οι εθνικές, ωστόσο, 
πολιτικές αποτελούν το σηµαντικότερο όπλο και γι’ αυτό πρέπει να διασφαλιστεί  η συµβατότητά 
τους µε την Πράσινη Βίβλο. 

- Επιµένει στη χρησιµότητα της εφαρµογής των βέλτιστων πρακτικών και στον τοµέα της διαχείρισης 
της θάλασσας, και αναφέρεται στη δηµιουργία ενός συστήµατος βραβείων και ανταµοιβών για τις 
πιο αποτελεσµατικές απ’ αυτές.  

 
Ο κ. Manuel Lobo Antunes κλείνει τη Συνεδρία εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη γενικότερη 
συναίνεση που εκδηλώθηκε ως προς την αναγκαιότητα µιας ναυτιλιακής πολιτικής σε κοινοτικό επίπεδο, 
που θα αρθρώνεται µε τις εθνικές πολιτικές. Θεωρεί ότι σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, που 
πρέπει να πρυτανεύει πάντα, οι Περιφέρειες πρέπει να συµµετέχουν στην επεξεργασία αυτής της 
ναυτιλιακής πολιτικής. Σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που χάραξε η Επιτροπή, η εν λόγω πολιτική πρέπει να 
εφαρµόζεται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Καλεί δε τους ενδιαφερόµενους να είναι φιλόδοξοι, αλλά 
ρεαλιστές, και να υιοθετήσουν µια προσέγγιση σταδιακής προόδου. 
 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ V : Η συµµετοχή των Περιφερειών στους οργανισµούς για την ασφάλεια 
της ναυσιπλοΐας 
 
Ο Jean-Yves Le Drian,  Πρόεδρος της Περιφέρειας  Βρετάνης, κηρύσσει την έναρξη της Συνεδρίας. 
 
Παρεµβάσεις 
 
Ο κ. Måns Jacobsson, ∆ιοικητικό στέλεχος του FIPOL, εκθέτει τους στενούς δεσµούς που συνδέουν ασφάλεια 
της ναυσιπλοΐας και αποζηµιώσεις. Η αποζηµίωση καταβάλλεται σε δύο φάσεις, βάσει δύο διεθνών 
συνθηκών που χρονολογούνται από το 1992. Στην πρώτη φάση, η αποζηµίωση καταβάλλεται από τον 
ιδιοκτήτη του σκάφους ή τους ασφαλιστές, αλλά η υπευθυνότητα περιορίζεται από το µέγεθος του πλοίου. 
Μια συµπληρωµατική  αποζηµίωση καταβάλλεται από τον FIPOL µέχρι το ύψος των 250 εκατοµµυρίων 
ευρώ. Το ταµείο αυτό χρηµατοδοτείται από κάθε Χώρα που µεταφέρει δια θαλάσσης ακάθαρτο πετρέλαιο. Ο 
κ. Jacobsson υπογραµµίζει τη σηµασία της γενικότερης διάστασης του FIPOL, δεδοµένου του διασυνοριακού 
χαρακτήρα τόσο της θαλάσσιας µεταφοράς όσο και του περιβάλλοντος. Εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του γιατί 
και οι αποζηµιώσεις του FIPOL αποδεικνύονται ανεπαρκείς σε περίπτωση µεγάλης καταστροφής– όπως 
συνέβη µε το Prestige. Πράγµατι, καίτοι η οροφή αποζηµίωσης αυξήθηκε κατά 50% το 2003, για να φθάσει 
στα 250 εκατοµµύρια ευρώ, το ποσό εξακολουθεί να είναι πολλές φορές ανεπαρκές. Η Ευρώπη, η Αυστραλία 
και ο Καναδάς ζήτησαν από το ταµείο να διαθέτει υψηλότερα κονδύλια, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει 
κάθε περίπτωση, αλλά πολλές άλλες χώρες αντέδρασαν και αρνούνται. Έτσι, το 2005, θεσµοθετήθηκε µια 
τρίτη προαιρετική κάλυψη, για όσες χώρες το επιθυµούν. ∆ιατίθενται έτσι συνολικά για κάθε καταστροφή 
900 εκατοµµύρια ευρώ. Ο οµιλητής εκτιµά ότι µε τον τρόπο αυτόν η λειτουργία του FIPOL µπορεί να 
θεωρηθεί ικανοποιητική: ο οργανισµός περιλαµβάνει σήµερα  96 µέλη, και το σύστηµά του εφαρµόστηκε και 
σε άλλους τοµείς. 
Ο κ. Jacobsson επιµένει στην αναγκαιότητα να προωθηθεί ο διάλογος µε τους ενδιαφερόµενους προκειµένου 
να µην καθυστερεί η εξέταση των αιτήσεων. Ο FIPOL έχει ανάγκη τους οργανισµούς αυτοδιοίκησης και τους 
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τοπικούς και περιφερειακούς αιρετούς. Από την άποψη αυτή, δηλώνει ευτυχής που η CRPM ζήτησε και 
απέκτησε το καθεστώς του παρατηρητή το 2002.  
 
Ο κ. Jean-François Fountaine, Αντιπρόεδρος της Περιφέρειας Poitou-Charentes, εκπρόσωπος της CRPM 
στον FIPOL, εκτιµά ότι η δράση των Περιφερειών στον τοµέα πρέπει να στοχεύει στην ικανοποίηση της 
βασικής απαίτησης των πολιτών µετά από κάθε καταστροφή : «Να µην ξανασυµβεί ποτέ !». Ο οµιλητής 
θεωρεί ότι ο προσανατολισµός πλέον πρέπει να είναι η πρόληψη και η ταχύτερη αντίδραση σε περίπτωση 
καταστροφής. Από την άποψη αυτή, ελπίζει ότι η σύµβαση HNS – που ακολουθεί το πρότυπο του FIPOL σε 
ότι αφορά τις επιβλαβείς και δυνητικά επικίνδυνες ουσίες – θα επικυρωθεί σύντοµα και ότι η πολιτική για 
την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας θα ενισχυθεί, χάρη, κυρίως, στο « Πακέτο Erika III » και τις εργασίες του 
ευρωπαϊκού Οργανισµού  Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας. Εκτιµά ότι και στον εν λόγω τοµέα, ουσιώδη ρόλο 
παίζει η συνεργασία. 
 
Ο κ. Emilio Martin Bauza, Τµηµατάρχης στον ευρωπαϊκό Οργανισµό  Ασφάλειας της Ναυσιπλοΐας – 
AESM, αναλύει τη δραστηριότητα τουAESM, που δηµιουργήθηκε το 2002 µε την αύξηση των θαλάσσιων 
µεταφορών και την ανάγκη να θεσπιστούν κανόνες που θα τηρούν όλοι. Υπενθυµίζει ότι οι βασικές ευθύνες 
του AESM, που δεν διαθέτει νοµοθετικές αρµοδιότητες, συνίστανται στην προσφορά τεχνικής συνδροµής 
στην Επιτροπή, τη Νορβηγία και την Ισλανδία, για τη βελτίωση των θαλάσσιων µεταφορών στην Ευρώπη. Ο 
Οργανισµός µεριµνά, µεταξύ άλλων, για την εφαρµογή των προδιαγραφών ασφάλειας κατά τρόπο 
συστηµατικό σε όλα τα Κράτη µέλη και την προώθηση νέων καινοτόµων σχετικών προγραµµάτων. 
 
Η δ/νις Christel Liljestrom, Πρόεδρος της Περιφέρειας Itä-Uusimaa, εκπρόσωπος της Επιτροπή Βαλτικής 
στην HELCOM, περιγράφει τις κύριες δραστηριότητες της Σύµβασης.  
 
Ο κ. Pierre Delfaud, Σύµβουλος του CESR Ακιτανίας, εκθέτει τα πορίσµατα της µελέτης για την ασφάλεια 
της ναυσιπλοΐας του RTA (∆ίκτυο των Περιφερειακών Οικονοµικών και Κοινωνικών Συµβούλων 
Ατλαντικού). Υπενθυµίζει ότι, στον κανονιστικό και οικονοµικό τοµέα, η περιφερειακή δράση δεν είναι 
άµεση: οι Περιφέρειες περιορίζονται στη στήριξη των δράσεων που αναλαµβάνουν τα Κράτη και ο ∆ιεθνής 
Ναυτιλιακός Οργανισµός, αποκλειστικά αρµόδιοι στο θέµα. Το περιφερειακό, αντίθετα, επίπεδο, 
παρεµβαίνει άµεσα σε δύο τοµείς : τον ανθρώπινο και κοινωνικό αφενός, τον πολιτιστικό και οργανωτικό 
αφετέρου. Γνώµη του είναι ότι στους τοµείς αυτούς οι Περιφέρειες θα έπρεπε να αξιοποιούν περισσότερο τα 
πορίσµατα της έρευνας, να επεξεργάζονται συστηµατικά σχέδια πρόληψης (που µέχρι σήµερα υπάρχουν 
µόνο στη Μεγάλη Βρετανία), και να προβληµατιστούν για τη βελτίωση της άρθρωσης των « αλυσίδων 
διοίκησης ».  
 
Συζήτηση  
 
Ο κ. Yann Helary, Περιφερειακός Σύµβουλος της Περιφέρειας Pays de la Loire, ρωτά τον κ. Jacobsson αν ο 
FIPOL προσανατολίζεται προς µια απλοποίηση της διαδικασίας εξέτασης των φακέλων, και ποια είναι τα 
κριτήρια στα οποία στηρίζεται για την αποτίµηση των συνεπειών από τις καταστροφές. 
 
Ο κ. Antonio Fonseca Ferreira, Πρόεδρος της Περιφέρειας  Lisboa e Vale do Tejo, ανακοινώνει τη σύσταση 
οµάδας εργασίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο πλαίσιο της Επιτροπής Ατλαντικού Τόξου. 
 
Ο κ. Leslie Angus, Councillor της Περιφέρειας Shetland, υπενθυµίζει ότι το ναυάγιο ενός πετρελαιοφόρου 
στις ακτές της Περιφέρειάς του είχε δραµατικές επιπτώσεις στην τοπική αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια. Ο 
FIPOL είχε ιδρύσει τότε ένα τοπικό γραφείο που διευκόλυνε την ταχεία και αποτελεσµατική αντίδραση του 
Οργανισµού. Το κόστος της καταστροφής, ωστόσο, που είχε υπολογιστεί σε 0,5 δισεκατοµµύριο Λίρες, δεν 
έγινε δεκτό από τον FIPOL. 
 
Ο κ. Måns Jacobsson διαβεβαιώνει ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την ταχεία υιοθέτηση της 
σύµβασης HNS. Σε ότι αφορά τον FIPOL, υπενθυµίζει ότι η εφαρµογή ανωτάτου ορίου στο ύψος της 
αποζηµίωσης αντιπροσωπεύει και το όριο παρέµβασης του διεθνούς συστήµατος. Το πρόβληµα στην 
αποζηµίωση των καταστροφών είναι πάντα ο υπολογισµός του κόστους της οικολογικής καταστροφής. Προς 
το παρόν δεν αποτιµάται παρά η οικονοµική ζηµία. Εκεί έγκειται και η σηµασία της πρόληψης. 
 
Παρέµβαση του κ. José Manuel Barroso, Προέδρου της ευρωπαϊκής Επιτροπής  
 



33η Γενική Συνέλευση της CRPM – 2/4 Νοεµβρίου 2005 – Funchal (Μαδέρα – Πορτογαλία) – σελ.13 
- Πρακτικό – CRPMPRV050047 A1 

Ο κ. Claudio Martini καλωσορίζει τον Πρόεδρο Barroso και χαιρετίζει την παρουσία, για πρώτη φορά, ενός 
Προέδρου της ευρωπαϊκής Επιτροπής σε γενική Συνέλευση  της CRPΜ. Το γεγονός αποτελεί µήνυµα που 
αποδίδεται µε τρεις λέξεις – κλειδιά : 

- ∆έσµευση για την οικοδόµηση της ευρωπαϊκής Ένωσης.  
- Ανησυχία για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές και ιδίως για το µέλλον της πολιτικής συνοχής. 
- Συνεργασία µεταξύ των Περιφερειών µας, της Επιτροπής των Περιφερειών και των ευρωπαϊκών 

θεσµών. 
Υπενθυµίζει επίσης ότι η Θάλασσας αποτελεί στοιχείο που ενώνει τις Περιφέρειες της CRPM, και δεν πρέπει 
να αντιµετωπίζεται ως έννοια που υπονοεί περιθωριοποίηση ή αποµάκρυνση. 
 
Ο Πρόεδρος Barroso υπενθυµίζει ότι η Μαδέρα προσφέρει ένα θαυµάσιο παράδειγµα του τι µπορεί να 
κάνει για τις Περιφέρειές της η Ευρώπη. Η παρέµβασή του αναφέρεται σε δύο όψεις του θέµατος : 

- Η µελλοντική  ναυτιλιακή πολιτική της ΕΕ. Πρέπει οπωσδήποτε να χαραχθεί µια πολιτική 
ολοκληρωµένη, πλήρης και βιώσιµη, που να εδράζεται σε επιστηµονικά δεδοµένα. Η Πράσινη 
Βίβλος θα σηµάνει την έναρξη µιας χρονιάς σηµαντικών διαβουλεύσεων. Το κείµενο εντοπίζει 
πολλούς άξονες προόδου : δηµιουργία συνεργιών µεταξύ του πολιτικού και του ναυτιλιακού τοµέα, 
βελτίωση της κατανόησης της σηµασίας των θαλασσών, χάρη κυρίως στην ωκεανογραφική έρευνα, 
βελτίωση της διαχείρισης των οικονοµικών δραστηριοτήτων που συνδέονται µε τη θάλασσα στο 
πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, ευηµερία των πολιτών, αλιεία . Κατά την άποψη του κ. 
Barroso, η συνεργασία µεταξύ των Κρατών στα ναυτιλιακά ζητήµατα είναι ουσιώδης. Ως εκ τούτου, 
οι Παράκτιες Περιφέρειες είναι εκ των πραγµάτων παράγοντες κεφαλαιώδους σηµασίας, µε τους 
οποίους ελπίζει να συνεχιστεί η συνεργασία.  

- Το µέλλον της πολιτικής για τη συνοχή. Μετά τη Σύνοδο του Hampton Court, ο κ. Barroso χαιρετίζει τη 
θετική υποδοχή της πρότασης της Επιτροπή. Βεβαιώνει ότι κοινός στόχος είναι να ψηφιστεί ένας 
προϋπολογισµός πριν από το τέλος του 2005, και εκτιµά ότι αυτό αντιπροσωπεύει ένα « test 
αξιοπιστίας » για τη διευρυµένη Ευρώπη, µια απόδειξη της ικανότητάς της να λειτουργήσει και να 
υπερασπιστεί τις αξίες της. Σήµερα, ακόµη περισσότερο, καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις για την 
υπερψήφιση των δηµοσιονοµικών προοπτικών πριν από το ∆εκέµβριο. Υπενθυµίζει εντούτοις ότι 
όλοι θα πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για την επίτευξη του συµβιβασµού. 
Εκτιµά, τέλος, ότι οι ανησυχίες των παράκτιων περιφερειακών περιοχών πρέπει να µετατραπούν σε 
εµπιστοσύνη και βασίζεται στους περιφερειακούς αιρετούς για την υπέρβαση της σηµερινής 
απαισιοδοξίας. 

 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ VI :  
 

 Παρουσίαση των νέων περιφερειών µελών της CRPM 

∆ύο από τις νέες, µετά τη γενική Συνέλευση του 2004, περιφέρειες, µέλη της CRPM ζήτησαν να 
παρουσιάσουν τις περιοχές τους. Πρόκειται για την Primorsko Goranska County (Κροατία) – η ένταξη της 
οποίας εγκρίθηκε από το πολιτικό Γραφείο στις 3 Νοεµβρίου 2005 στη Μαδέρα και την Blekinge (S) η ένταξη 
της οποίας εγκρίθηκε από το πολιτικό Γραφείο στο Galati (RO) τον Ιούλιο 2005. 
 

 Παρουσίαση του νέου δικτυακού τόπου της CRPM 

Η κυρία Fanny Harling, ∆ιευθύντρια αρµόδια για την Επικοινωνία, παρουσιάζει τη νέα ιστοσελίδα της 
CRPM που έχει κύριο χαρακτηριστικό τη βελτιωµένη προσαρµογή στις ανάγκες που εντόπισαν οι χρήστες 
και τη δηµιουργία νέων περιοχών παροχής πληροφοριών. 
 

 Συζήτηση και ψηφοφορία για την Τελική ∆ιακήρυξη και τα Ψηφίσµατα  

Μετά την καταµέτρηση των περιφερειών που παρίστανται µε δικαίωµα ψήφου (62) και των σχετικών 
εξουσιοδοτήσεων (6), τα κείµενα (Τελική ∆ιακήρυξη και Ψηφίσµατα) διαβάζονται από τον κ. Patrick 
Anvroin, ∆ιευθυντή στη CRPM και υπεύθυνο της Οµάδας σύνθεσης, που συνεδρίασε την παραµονή για να 
εξετάσει τις τροπολογίες που είχαν κατατεθεί από τα µέλη και υιοθετηθεί από το πολιτικό Γραφείοdu στη 
συνεδρίασή του της 3ης Νοεµβρίου. 
Η Τελική ∆ιακήρυξη και 6 τοµεακά Ψηφίσµατα από τα 7 (Ενέργεια, Αλληλεξάρτηση Λισσαβόνας-Göteborg, 
Ναυτιλιακή πολιτική, Νέα χηµικά προϊόντα και Θάρρος για καινοτοµίες) ψηφίζονται οµόφωνα. 
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Το ψήφισµα για την εδαφική συνεργασία εγκρίνεται οµόφωνα, µε  6 αποχές. 
Σχετικά µε το ψήφισµα αυτό, ο Patrick Anvroin εκθέτει τις τροπολογίες που δεν υιοθετήθηκαν από την 
Οµάδα σύνθεσης και το πολιτικό Γραφείο: τροπολογία που ζήτησε η Μούρθια για ευρύτερο άνοιγµα της 
ναυτιλιακής συνεργασίας και τροπολογία που υπέβαλε η Επιτροπή Ατλαντικού Τόξου, προτείνοντας την 
κατευθείαν κατανοµή των κονδυλίων FEDER στις ζώνες συνεργασίας, ενώ το σηµερινό σύστηµα προβλέπει 
την κατανοµή τους στις Χώρες που καλύπτουν κάθε τέτοια ζώνη. 
 

 Τροποποίηση της Οργανωτικής Χάρτας  

Η επουσιώδης αυτή τροποποίηση αφορά τον αριθµό των Αντιπροέδρων της  CRPM που από δύο (2) 
αυξάνονται σε τέσσερις (4). Η αλλαγή αυτή  υποβάλλεται στην έγκριση της γενικής Συνέλευσης µετά από 
πρωτοβουλία του  Προέδρου Martini και σύµφωνη πρόταση του Πολιτικού Γραφείου. 
Ερώτηση του κ. Andersson (S) :Στην επόµενη συνεδρίαση του πολιτικού Γραφείου στη Brest, το Φεβρουάριο 
2006, θα οριστούν νέοι Αντιπρόεδροι ;   
Απάντηση του γενικού Γραµµατέα : το Καταστατικό µας προβλέπει ότι ο ορισµός του Προέδρου και των 
Αντιπροέδρων αποτελεί ευθύνη του Πολιτικού Γραφείου. Η γραµµατεία θα ζητήσει κατά συνέπεια στην 
επόµενη συνεδρίαση του οργάνου, να επικυρωθεί η επιλογή των δύο ονοµάτων που προτείνονται, δηλαδή 
της κυρίας Giovanna Debono (Gozo) και του κ. Σέργιου Τσίφτη (Βόρειο Αιγαίο) 
Η τροποποίηση τίθεται σε ψηφοφορία και εγκρίνεται. 

 
 Παρουσίαση των λογαριασµών 2005 και του σχεδίου προϋπολογισµού 2006 

1. Ο κ. Yves Morvan, Πρόεδρος του Συµβουλίου ∆ιοίκησης, εκθέτει την πορεία υλοποίησης του 
προϋπολογισµού 2005, υπογραµµίζοντας εκ των προτέρων δύο σηµεία : 
 i) Στην παρουσίαση των λογαριασµών περιλαµβάνονται οµαδοποιηµένοι ο γενικός προϋπολογισµός, ο 
προϋπολογισµός κάθε γεωγραφικής Επιτροπής και ο προϋπολογισµός των προγραµµάτων συνεργασίας 
καθώς και της Συνόδου των ∆ήµων του Ατλαντικού Τόξου.  
ii) Οι διάφοροι αυτοί προϋπολογισµοί συνδέονται µεταξύ τους µε αυστηρούς κανόνες. 
 
Την 1η Ιουλίου 2005, η κατάσταση είχε ως εξής : 

- Έσοδα (εισφορές των Περιφερειών) = 2,378 Mio € (λαµβάνοντας υπόψη την αύξηση των εισφορών 
κατά 4% που ψήφισε η Γενική Συνέλευση του Stavanger το 2004),  τα έσοδα από τόκους είναι 
ελαφρώς κατώτερα των προβλέψεων, το συνολικό ύψος των αναµενόµενων εσόδων ανέρχεται σε 
2,928 Mio  € . 

- ∆απάνες : διαπιστώνεται αύξηση του κωδικού « µισθοδοσία » και ελαφρά µείωση του κωδικού 
« λειτουργία » µε εξαίρεση τα ενοίκια, λόγω της µετακόµισης του γραφείου µας στις Βρυξέλλες.  

 
Το αποτέλεσµα θα παρουσιάσει έλλειµµα περίπου 110 000 €, που θα µειωθεί µετά από ανάληψη από τις 
δεσµευµένες πιστώσεις, ώστε το έλλειµµα να διαµορφωθεί τελικά στα 68 000 € (προς σύγκριση µε το 
προβλεπόµενο στο Stavanger έλλειµµα των 45 000 €). 
 
Ας σηµειωθεί ότι το πολιτικό Γραφείο του Galati (Ιούλιος 2005) ενέκρινε τις εξής έκτακτες δαπάνες : 
- Συµµετοχή στην οργάνωση της 10ης επετείου της διαδικασίας της Βαρκελώνης, µε ποσό 30 000 € . 
- Προετοιµασία του νέου δικτυακού τόπου της CRPM, µε ποσό 25 000 € . 
- Συνεισφορά στο έργο « Ευρώπη της Θάλασσας » µε ποσό 72 000 €. 
 
Το συνολικό ποσό των 127 000 € θα αντληθεί από το αποθεµατικό της CRPΜ. 
 
2. Σχέδιο προϋπολογισµού 2006 :  Ο κ. Yves Morvan εκθέτει το σχέδιο προϋπολογισµού 2006 που 
συντάχθηκε σε πνεύµα συνέχειας. Οι εισφορές στην CRPM των Περιφερειών µελών θα αυξηθούν κατά 2,6%, 
όσο δηλ. ο ευρωπαϊκός πληθωρισµός της ΕΕ 25 (στοιχεία της Eurostat), στο ύψος των 0,009278 €/κάτοικο 
(ελάχιστη εισφορά : 5.769 € για τις Περιφέρειες µε πληθυσµό κάτω των 621 760 κατοίκων) και θα αποδώσουν 
1,785 Mio € . Οι εισφορές στις γεωγραφικές Επιτροπές θα ανέλθουν σε 687 000 €, οι εισφορές στην CVAA σε 
171 000 € και για τα ευρωπαϊκά προγράµµατα συνεργασίας θα απαιτηθούν 302 000 €. 
 
Το σύνολο των εσόδων 2006 θα είναι 2,982 Mio € (2,927 το 2005) . 
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∆απάνες 2006 : µισθοδοσία + 2,1% , µετακινήσεις : + 4 000 € , Εξοπλισµός : - 3 000 € , Ενοίκια : + 19 000 € , 
έξοδα παράστασης : - 3 000 €. 
Σύνολο δαπανών 2006 : 3,017 Mio € 
Προβλεπόµενο έλλειµµα για τη χρήση 2006,  35 000 €. 
 
Το σχέδιο προϋπολογισµού 2006  υποβάλλεται σε ψηφοφορία και εγκρίνεται οµόφωνα. 
 
3. Έγκριση των καταστάσεων της χρήσης 2004. 
Η Συνέλευση εγκρίνει οµόφωνα την έκθεση του Επίτροπου Λογαριασµών για τις καταστάσεις του 2004 της 
CRPΜ. 
 

 Παρουσίαση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης ποιότητας της γενικής Γραµµατείας (Iso 9001-2000) 

Ο κ. Philippe Cichowlaz, ∆ιευθυντής CRPM, παρουσιάζει τις βασικές γραµµές της προσέγγισης 
«ποιότητας» που ορίζει η προδιαγραφή ISO 9001-2000 για την οποία και πιστοποιήθηκε πρόσφατα η γενική 
γραµµατεία της CRPM. 
Η συγκεκριµένη διαδικασία θα επιτρέψει να λαµβάνονται πληρέστερα υπόψη και να αντιµετωπίζονται τα 
αιτήµατα των περιφερειών µελών σε πνεύµα διαφάνειας και ασφάλειας της πληροφόρησης. 
Ο οµιλητής επισηµαίνει τους δύο κεντρικούς πυρήνες της δραστηριότητας  της CRPM, που είναι η υιοθέτηση 
πολιτικών θέσεων και η οργάνωση εκδηλώσεων. 
 

 ∆ιάφορα 

Η επόµενη γενική Συνέλευση  της CRPM θα πραγµατοποιηθεί στη Μούρθια (E), µετά από σχετική πρόταση 
του  Προέδρου Ramón Luis Valcarcel Siso, από τις 25 έως τις 27 Οκτωβρίου 2006. 
 
 
Καταληκτήρια Συνεδρία  
 
Στρην τελική του οµιλία ο Πρόεδρος Martini υπογραµµίζει τα εξής σηµεία: 

- Η CRPM καλείται να συνεχίσει την αποστολή της. Αυτό που µας ενδιαφέρει αποτελεί αυτή τη 
στιγµή αντικείµενο διαπραγµατεύσεων και προς το παρόν δεν διαγράφεται λύση στον ορίζοντα. 
Πολλά εξαρτώνται, λοιπόν, από τη δραστηριότητά µας κι απ’ την επιρροή που διαθέτουµε. Οι 
προτεραιότητες αναφέρονται στην προώθηση της συνταγµατικής Συνθήκης, που κινδυνεύει να 
παρεκκλίνει από τους στόχους της. Στο πλαίσιο αυτό, το καθήκον µας είναι να αποκαταστήσουµε το 
διάλογο µε τους πολίτες.  

- Χρειαζόµαστε επειγόντως δηµοσιονοµικές προοπτικές. Η CRPM πρέπει λοιπόν να εντείνει τη 
στράτευσή της για την επίτευξη ισορροπίας στις επιδιώξεις ανταγωνιστικότητας και συνοχής. Πρέπει 
να µεταφέρουµε στη βρετανική προεδρία µήνυµα που να ζητά συµφωνία, ώστε οι πάντες στην 
Ευρώπη να προωθούν συµφωνηµένους και κοινούς στόχους. 

- Η ναυτιλιακή διάσταση προσφέρει µια ευκαιρία προόδου σε ολόκληρη την ήπειρο. ∆εν πρόκειται 
για περιστασιακή και κλαδική διεκδίκηση, αλλά για αίτηµα συνολικής προσέγγισης. Η  
ανταγωνιστικότητά µας εξαρτάται κι απ’ αυτή τη διάσταση : η ναυτιλιακή διάσταση αποδεικνύει ότι 
η ανταγωνιστικότητα και η συνοχή µπορούν να προωθηθούν παράλληλα. 

 
Ο Πρόεδρος Claudio Martini κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ευχαριστώντας όλους 
τους παριστάµενους καθώς και την Αυτόνοµη Περιφέρεισ της Μαδέρας για τη θερµή της φιλοξενία. 
Ευχαριστεί επίσης την Περιφέρεια της Μούρθια που θα οργανώσει την υποδοχή της επόµενης  Γενικής 
Συνέλευσης, το 2006. 

 


