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32η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της CRPM  

- 22/24 Σεπτεµβρίου 2004 -  
Stavanger (Rogaland No) 

 

Οι Παράκτιες Περιφερειακές Περιοχές του καταλόγου που ακολουθεί συνήλθαν στο Stavanger 
(Rogaland, Νορβηγία) στις 22/24 Σεπτεµβρίου 2004 για την πραγµατοποίηση της 32ης Γενικής 

Συνέλευσης της C.R.P.M. 

ABERDEENSHIRE (UK), ABRUZZO (I), AÇORES (P), ÅLAND (FIN), ALENTEJO (P), ALGARVE (P), ANATOLIKI MAKEDONIA 
THRAKI (GR), ANDALUCIA (E), AQUITAINE (F), ARGYLL & BUTE (UK), ÅRHUS (DK), ASTURIAS (E), AUST AGDER (N), 
BALEARES (E), BALVI (LV), BASSE-NORMANDIE (F), BLEKINGE (S)*, BORDER (IRL), BORNHOLM (DK), BRETAGNE (F), 
BUSKERUD (N), CALARASI (RO), CAMPANIA (I), CATALUNYA (E), COMUNITAT VALENCIANA (E), CONSTANTA (RO),  
COPENHAGEN (DK)*, CORNWALL (UK), CORSE (F), DEVON (UK), DYTIKI ELLADA (GR), DYTIKI MAKEDONIA (GR), EAST OF 
ENGLAND REGIONAL ASSEMBLY (UK), EAST OF SCOTLAND EUROPEAN CONSORTIUM (UK), FAMAGUSTA (CHYPRE), 
FINNMARK (N), GALATI (RO), GALICIA (E), GÄVLEBORG (S), GLOUCESTERSHIRE–SOUTH GLOUCESTERSHIRE (UK), 
GOTLAND (S), GOZO (MALTE), GUADELOUPE (F), HALLAND (S), HAMPSHIRE (UK), HIGHLAND (UK), HIIUMAA (EE), 
HORDALAND (N), IDA-VIRUMAA (EE), ISLE OF MAN (ILES BRITANNIQUES), ISLE OF WIGHT (UK), ITÄ-UUSIMAA (FIN), KAUNAS 
(LT)*, KLAIPEDA (LT), KRITI (GR), KYMENLAAKSO (FIN), LA REUNION (F), LAZIO (I), LIMOUSIN (F), LISBOA E VALE DO TEJO 
(P), MADEIRA (P), MARCHE (I), MARTINIQUE (F), MECKLENBURG-VORPOMMERN (D), MELILLA (E), MØRE OG ROMSDAL (N), 
MURCIA (E), NAVARRA (E), NOORD NEDERLAND (NL), NORRBOTTEN (S), NORDLAND (N), NORD PAS-DE-CALAIS (F), NORD-
TRØNDELAG (N), NORTE (P), NORTHERN IRELAND (UK), NOTIO AIGAIO (GR), ÖLAND (S), ORKNEY (UK), ØSTFOLD (N), 
OSTROBOTHNIA (FIN), OULU REGION (FIN), PÄIJÄT-HÄME (FIN), PAÍS VASCO (E), PÄRNUMAA (EE), PAYS DE LA LOIRE (F), 
PODLASKIE (POLOGNE), POITOU-CHARENTES (F), PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (F), RIGA (LV), ROGALAND (N), 
SARDEGNA (I), SCOTTISH EXECUTIVE (UK), SHETLAND (UK), SICILIA (I), SKÅNE (S), SOGN OG FJORDANE (N), SØR-
TRØNDELAG (N), SOUSSE (TU), SOUTH OF SCOTLAND ALLIANCE (UK), SOUTH-WEST FINLAND (FIN),  STEREA ELLADA (GR), 
STOCKHOLM (S), TANGER-TETOUAN (MAROC), TEKIRDAG (TURQUIE), TELEMARK (N), THESSALIA (GR), TOSCANA (I), TROMS 
(N), TUKUMS (LV), TULCEA (RO), UMBRIA (I), UPPSALA (S), VÄSTERBOTTEN (S), VÄSTRA GÖTALAND (S), VEST-AGDER (N), 
VESTFOLD (N), VIBORG (DK), VILNIUS  (LT)*, VLAANDEREN (FLANDRES, B)*, VOREIO AIGAIO (GR), WALES (UK), WESTERN 
ISLES (UK). 
(*) Observers  
 
 
 
 
O Πρόεδρος της CRPM ευχαριστεί θερµά, εκ µέρους όλων των παρευρισκοµένων Περιφερειών, την 
Περιφέρεια του ROGALAND και τον Πρόεδρό της, Roald G. Bergsaker, για τη φιλοξενία και την υποδοχή 
που τους επιφύλαξαν. 
Ευχαριστεί επίσης τις εθνικές νορβηγικές αρχές (και ιδιαιτέρως την κυρία Erna Solberg, Υπουργό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και τον κ. Bert De Vries εκπρόσωπο της Ολλανδικής 
Προεδρίας της Ένωσης) όπως επίσης ευχαριστεί τις περιφερειακές αρχές και τους ευρωπαϊκούς 
οργανισµούς που συµµετείχαν στις εργασίες της ∆ιάσκεψης. 
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Η ∆ιάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης, που συνήλθε για την 32η 
ετήσια Γενική της Συνέλευση στο Stavanger (Rogaland, N), ενέκρινε στο όνοµα των 149 
Περιφερειών µελών της την παρακάτω Τελική ∆ιακήρυξη :  

 
 

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

1. Για την ευρωπαϊκή Ένωση, η χρονιά 2004 σηµαδεύτηκε από πέντε µείζονα γεγονότα : 

- την ένταξη 10 νέων Κρατών µελών την 1η Μαΐου, 
- την εκλογή του νέου Κοινοβουλίου τον Ιούνιο, 
- την υιοθέτηση, από τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων του σχεδίου Συνταγµατικής 

Συνθήκης, που θα υποβληθεί στην έγκριση των λαών ή των εκπροσώπων τους, 
- τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα αναλάβει τα καθήκοντά της την 1η Νοεµβρίου, 
- τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πολιτικές κατευθύνσεις και τις 

δηµοσιονοµικές προοπτικές της Ένωσης, της περιόδου 2007-2013. 

Υπάρχει λοιπόν πλέον το βάθρο στο οποίο θα στηριχθεί η δραστηριότητα µας για τα 9 ερχόµενα 
χρόνια. 

2. Η CRPM επιθυµεί, κατά πρώτον, να απευθύνει τα θερµά της συγχαρητήρια στους Προέδρους της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ.κ. Durao Barroso και Josep Borell,  και 
να τους καταθέσει τις προσδοκίες των περιφερειών µελών της για µια Ένωση ουσιαστική και 
αλληλέγγυα. Καταθέτει επίσης την απόλυτη προθυµία της να συµβάλει στην επίτευξη αυτών των 
στόχων. Εύχεται, τα πέντε χρόνια της θητείας αυτών των θεσµών να είναι αποφασιστικά, ώστε οι 
επόµενες ανανεώσεις του 2009 να αναδειχθούν στο πρώτο µαζικό ραντεβού των συµπολιτών µας µε 
την ευρωπαϊκή περιπέτεια, είτε οι Χώρες τους είναι ήδη µέλη της Ένωσης, είτε πρόκειται να 
ενταχθούν αργότερα. 

3. Η ∆ιάσκεψη εκφράζει την ικανοποίησή της για τις συντελεσθείσες προόδους, µε την αναγνώριση του 
ρόλου των περιφερειών ως συντελεστών της ευρωπαϊκής οικοδόµησης µέσα από το σχέδιο της 
Συνταγµατικής Συνθήκης. Το πολιτικό της Γραφείο διατύπωσε ήδη τη θέση αυτή κατά τις 
συνεδριάσεις του στο Cagliari και την Umeå.  
Η ∆ιάσκεψη, µαζί µε τις άλλες οργανώσεις που συµµετέχουν στην κοινή πλατφόρµα των τοπικών 
και περιφερειακών αυτοδιοικητικών αρχών, καθώς και µε την Επιτροπή των Περιφερειών, σκοπεύει 
να δραστηριοποιηθεί ενεργά για την εφαρµογή των εγκεκριµένων αποφάσεων, στο πλαίσιο, 
ιδιαίτερα, του συστηµατικού διαλόγου που εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από τη διαδικασία 
αυτή προσδοκά εξάλλου την πραγµατική εµβάθυνση των σχέσεών της µε τις διάφορες υπηρεσίες της 
Επιτροπής. Και καλεί τα Κράτη µέλη να µεταφράσουν επίσης τις ως άνω θεσµικές προόδους στο 
εθνικό τους δίκαιο και τις εσωτερικές διοικητικές πρακτικές τους. 

4. Η ∆ιάσκεψη χαιρετίζει επίσης την εγγραφή της αρχής της εδαφικής συνοχής στο σχέδιο της 
Συνθήκης. Θεωρεί ότι η εγγραφή αυτή προσφέρει τη νοµική βάση για την επιδίωξη µιας 
περισσότερο πολυκεντρικής ανάπτυξης του ευρωπαϊκού χώρου. Αποµένει να γίνει αυτό πράξη, ει 
δυνατόν κατά την εφαρµογή των δηµοσιονοµικών προοπτικών της επόµενης περιόδου 
προγραµµατισµού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συµβούλιο θα πρέπει τώρα να καλέσουν σε 
γενικότερο προβληµατισµό, ώστε η εν λόγω προοπτική να λάβει συγκεκριµένο χαρακτήρα σε ένα 
πλαίσιο συναρµοδιότητας. Η CRPM θα προσφέρει αµέριστη στήριξη σε µια τέτοια προσπάθεια. 

5. Στη συγκυρία αυτή, η CRPM υποδέχθηκε µε ικανοποίηση τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τη µελλοντική πολιτική συνοχής. Συγχαίρει δε όλως ιδιαιτέρως τον Επίτροπο Michel Barnier και 
τις υπηρεσίες του για την ποιότητα του διαρκούς διαλόγου που ανέπτυξαν κατά τα τέσσερα χρόνια 
της επεξεργασίας αυτών των προτάσεων. Το Πολιτικό της Γραφείο έχει εκφράσει σχετικά τις απόψεις 
του µέσα σε διάφορα κείµενά του, και ιδιαίτερα µέσα από τις αντιδράσεις του στη δηµοσίευση της 
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τρίτης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή και της ενδιάµεσης έκθεσης για την 
εδαφική συνοχή.Η CRPM επιθυµεί να εκφράσει επίσης την γενικά ιδιαίτερα θετική ανταπόκρισή της 
στις προτάσεις κανονισµών της Επιτροπής, που δηµοσιεύτηκαν στις 14 του περασµένου Ιουλίου. 
Χαιρετίζει ιδίως τις διατάξεις για µεγαλύτερη δηµοσιονοµική ισοτιµία των περιφερειών κατά τις 
παρεµβάσεις, καθώς και τις προσπάθειες για την ενίσχυση των περιοχών που πάσχουν από µόνιµα 
µειονεκτήµατα, των ζωνών µε χαµηλή πληθυσµιακή πυκνότητα και των νησιωτικών Περιφερειών. 
Χαιρετίζει ακόµη το νέο καθεστώς της εδαφικής συνεργασίας, που θεωρείται πλέον ότι αποτελεί 
ξεχωριστό στόχο της περιφερειακής πολιτικής, µε δικό του και µάλιστα σηµαντικό προϋπολογισµό. 
Σκοπεύει άλλωστε να διευκρινίσει, µαζί µε τις γεωγραφικές της επιτροπές και µε την ευκαιρία του 
σεµιναρίου στην Taormina, στις 21 και 22 Οκτωβρίου, ποιες είναι οι συγκεκριµένες προτάσεις της 
για την προσφορότερη εξυπηρέτηση αυτού του στόχου : ζώνες διεθνικής συνεργασίας, µεθοδολογία 
διαπεριφερειακής συνεργασίας, θέση των περιφερειών στους µηχανισµούς λήψης των αποφάσεων … 

6. Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω, η ∆ιάσκεψη επιθυµεί να προβάλλει τις ανησυχίες των περιφερειών 
µελών της για διάφορα ευρωπαϊκά θέµατα που χαρακτηρίζονται από ισχυρές χωροταξικές 
επιπτώσεις : 

- Ευχαριστεί, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο, γιατί στην απόφασή τους για την 
αναθεώρηση των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών, έλαβαν υπόψη τους ορισµένες από τις 
υποδείξεις της , 
- Αναγνωρίζει ότι έχει όντως ξεκινήσει ένας διάλογος για τη συµµετοχή των περιφερειών στην 
εφαρµογή του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ και στα µέτρα που πρέπει να ληφθούν για την 
αντιµετώπιση της εγκατάλειψης των εξαρτηµένων από την αλιεία περιοχών,  
- Συνεχίζονται, οµοίως, οι επαφές µε τις υπηρεσίες της Επιτροπής γύρω από το ζήτηµα της 
αναθεώρησης της πολιτικής για τις κρατικές ενισχύσεις. Η CRPM επιθυµεί σχετικά να υπενθυµίσει 
την προσήλωσή της στην εφαρµογή από τους οριζόντιους κανονισµούς και τις κατηγοριοποιήσεις 
των απαλλαγών, µιας αρχής εδαφικής διαφοροποίησης. 
 Για να εξασφαλιστεί ωστόσο εναρµόνιση µε τις προτάσεις κανονισµού των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, 
θα πρέπει να προστεθεί στους κανονισµούς για τις κρατικές ενισχύσεις ρητή ειδική αναφορά στα 
νησιά και τις ορεινές περιοχές, όπως ακριβώς έγινε για τις εξόχως Αποµακρυσµένες Περιφέρειες και 
τις περιφέρειες µε χαµηλή πληθυσµιακή πυκνότητα. 
Η ∆ιάσκεψη σηµειώνει µε την ίδια ευκαιρία την Ανακοίνωση της ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
καθιέρωση µιας νέας εταιρικής σχέσης µε τις Εξόχως Αποµακρυσµένες Περιφέρειες καθώς και τις 
σχετικές µ΄αυτό το κείµενο παρατηρήσεις της 10ης ∆ιάσκεψης των Προέδρων των Ε.Α.Π.  

7. Η ερχόµενη χρονιά θα σηµαδευτεί βασικά από τη διαπραγµάτευση των µελλοντικών 
δηµοσιονοµικών προοπτικών της Ένωσης. Η CRPM είναι υποχρεωµένη να εκφράσει τις ζωηρές 
ανησυχίες της για τους κινδύνους που µπορούν να προκαλέσουν οι θέσεις ορισµένων 
διαπραγµατευτών. Σκοπεύει δε να κινητοποιήσει όλες της τις δυνάµεις για µια κατάληξη που δεν θα 
πλήττει τις ελπίδες για περισσότερο ισόρροπη ανάπτυξη του ευρωπαϊκού χώρου. 
Επιθυµεί, εν πρώτοις, να υπενθυµίσει ότι η διατήρηση µιας προσπάθειας αντίστοιχης σε ύψος µε το 
0,41% του ΑΕΠ της Ένωσης (0,46% αν συνυπολογιστεί και η ανάπτυξη της υπαίθρου), αποτελεί µια 
µορφή δηµοσιονοµικής οπισθοχώρησης σε σχέση µε τις προηγούµενες περιόδους. Η ένταση της 
προσπάθειας σε µια Ευρώπη που περνά από τα 15 σε 27 Κράτη τουλάχιστον µέλη, θα έπρεπε να 
χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη φιλοδοξία για τη συνοχή της ηπείρου µας. Η πρόταση δεν στάθηκε 
τελικά στο ύψος των διακυβευόµενων, για δύο ουσιαστικά λόγους, που είναι : 

- Η επιβολή πλαφόν στην ενίσχυση των νέων µελών, στο 4% του εθνικού τους ΑΕΠ,  όταν είναι 
γνωστό ότι το ΑΕΠ αυτό είναι ιδιαίτερα χαµηλό, σε σύγκριση ιδίως µε ότι συνέβη κατά τις 
προηγούµενες διευρύνσεις, 

- Η µειωµένη στο ελάχιστο προσπάθεια για το νέο στόχο της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας κι 
απασχόλησης, καθώς και για τα phasing in και phasing out. 

Παρά το γεγονός, εξάλλου, ότι η CRPM χαιρετίζει τις διακηρυγµένες από την Επιτροπή φιλοδοξίες 
της για τις κλαδικές πολιτικές της έρευνας και των ∆ιευρωπαϊκών ∆ικτύων, δηλώνει ότι θα 
παρακολουθήσει άγρυπνα κάθε απόπειρα δηµοσιονοµικής στρέβλωσης που θα στοχεύει στην από 
πλευράς τακτικής χρησιµοποίησή τους κατά τη διαπραγµάτευση σε βάρος της περιφερειακής 
πολιτικής. Αν τα Κράτη µέλη καταλήξουν να µην εγκρίνουν τις δηµοσιονοµικές προτάσεις της 
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Επιτροπής ως έχουν, το θεµιτό θα ήταν οι νέοι προϋπολογισµοί των ανωτέρω πολιτικών να 
συµπεριληφθούν µεταξύ των µεταβλητών προσαρµογής (βλ. λεπτοµερέστερη έκθεση στο 
προσαρτηµένο υπόµνηµα « ανάλυση των διακυβευοµένων για τις ευρωπαϊκές περιφέρειες κατά τη 
διαπραγµάτευση του προϋπολογισµού »). Θα µεριµνήσει επίσης ώστε οι φιλοδοξίες αυτές να µην 
µεταφραστούν µηχανικά σε µια µείωση των εθνικών επενδύσεων, αλλά να λειτουργήσουν 
πραγµατικά προσθετικά για την προώθηση της στρατηγικής της Λισσαβώνας. Η CRPM επιθυµεί 
ακόµη να υπενθυµίσει την απόλυτη αναγκαιότητα της ενεργού κινητοποίησης του περιφερειακού 
επιπέδου για την πραγµατική εφαρµογή στην πράξη των στρατηγικών της Λισσαβώνας και του 
Göteborg, στους τοµείς, ιδιαίτερα, της καινοτοµίας, της προσπελασιµότητας, των περιβαλλοντικών 
πολιτικών και της συνοδευτικής συνεισφοράς στην ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση. 

8. Προκειµένου να διασφαλίσει την πλήρη έκφραση των ανησυχιών των µελών της και των 
πληθυσµών τους, η CRPM σκοπεύει να ενισχύσει την ικανότητά της στην επεξεργασία προτάσεων 
και την ανάπτυξη εταιρικής συνεργασίας µε τους ευρωπαϊκούς θεσµούς γύρω από όλες τις άλλες 
πολιτικές που έχουν έντονες χωροταξικές επιπτώσεις. Οι περιφέρειες µέλη της αποφασίζουν λοιπόν 
να δραστηριοποιηθούν µε αυξηµένη ενεργητικότητα στους τοµείς της ενέργειας, της απασχόλησης 
και κατάρτισης, των υπηρεσιών γενικού ενδιαφέροντος και της έρευνας και καινοτοµίας. Η 
∆ιάσκεψη εύχεται, ειδικότερα, όπως το 7ο  Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και Ανάπτυξη 
συµβάλλει αποφασιστικότερα στην οικοδόµηση των περιφερειακών οικονοµικών ιστών του 
µέλλοντος. Η CRPM δεσµεύεται, άλλωστε, να εµβαθύνει τον προβληµατισµό της γύρω από το θέµα 
της απασχόλησης, στις περιοχές ιδίως που πάσχουν από µόνιµα µειονεκτήµατα, όπως είναι τα νησιά 
και οι εξόχως αποµακρυσµένες περιφέρειες, ώστε να είναι σε θέση να επεξεργαστεί προτάσεις που θα 
στοχεύουν στην αποτελεσµατική προσαρµογή των κοινοτικών πρακτικών στον συγκεκριµένο τοµέα  

9. Επιπλέον, σύµφωνα και µε τις κατευθυντήριες γραµµές που υιοθετήθηκαν στο Saint-Malo, µε την 
ευκαιρία της τριακοστής της επετείου, η CRPM καλεί τα Κράτη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Κοινοβούλιο να εργαστούν δραστήρια για µια πραγµατική ευρωπαϊκή πολιτική για τη θάλασσα. 
Προσδοκά ότι το Συµβούλιο θα εκφράσει τη βούληση για τη σύνταξη µιας Πράσινης Βίβλου µε 
αντικείµενο τη συµβολή των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στους στόχους της Λισσαβώνας και του 
Göteborg. Η ∆ιάσκεψη επιθυµεί ακόµη να στρέψει την προσοχή της ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
αναγκαιότητα για συγκεκριµένες ενέργειες που θα’ χουν στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας της 
ναυσιπλοΐας στις πιο ευαίσθητες περιοχές των ευρωπαϊκών θαλασσών και την ενθάρρυνση ειδικών 
δράσεων για την πρόληψη της πετρελαϊκής ρύπανσης σε συγκεκριµένες περιοχές και θαλάσσιες 
ζώνες. 

10. Με δεδοµένη τη σηµερινή αστάθεια στις διεθνείς σχέσεις, λόγω των συγκρούσεων σε πολλές περιοχές 
του κόσµου, των τροµοκρατικών ενεργειών, των δηµογραφικών προβληµάτων και των 
µεταναστεύσεων, η  CRPM καλεί τα Κράτη, την ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να 
ενισχύσουν τις κοινές τους πολιτικές για την προώθηση της ασφάλειας και της ειρήνης, και να 
χαράξουν κοινή πολιτική για τη µετανάστευση, µε στόχο την αντιµετώπιση και επίλυση –σε 
συνδυασµό µε τη νέα πολιτική γειτονίας- του βασικού προβλήµατος ανάπτυξης και δηµοκρατίας 
των χωρών προέλευσης των µεταναστών.  

11. Προκειµένου να εξοπλιστεί µε µέσα αντίστοιχα της την έκταση των ανησυχιών και φιλοδοξιών της, η 
CRPM υιοθετεί το ∆εύτερο Σχέδιο Μεσοπρόθεσµης Ανάπτυξής της. 

12. Οι περιφέρειες µέλη της εξουσιοδοτούν το Πολιτικό της Γραφείο και τον Γενικό Γραµµατέα να 
φροντίσουν για την υλοποίηση αυτών των κατευθύνσεων. 

 

Εγκρίθηκε οµόφωνα  
 (µε µία αποχή) 

Σηµειώνεται ακόµη ότι το Mecklenburg-Vorpommern ψήφισε την Τελική ∆ιακήρυξη µε εξαίρεση το σηµείο της 7. 

∴ 
 
 


