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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ C.R.P.M. 

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2007  - ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (ΤΟΣΚΑΝΗ, ΙΤΑΛΙΑ) 
 

Συµµετέχοντες: 
 

Πρόεδρος: Claudio MARTINI, ̟ρόεδρος Περιφέρειας Τοσκάνης (Ιταλίας) 
 
1οςΑντιπρόεδρος :  Gunn Marit HELGESEN, ̟ρόεδρος Ε̟ιτρο̟ής για τη Βόρεια Θάλασσα – ∆ήµαρχος Telemark 
(NO)  
Αντιπρόεδροι: Giovanna DEBONO, Υ̟ουργός Gozo (Mάλτα) 
 Xaralambos KOKKINOS, Γενικός Γραµµατέας Νότιου Αιγαίου (South Aegean, GR) 
 Kathleen MATHESON, Τακτικό Μέλος του Συµβουλίου, Highland Council (UK) 
 Ramón Luis VALCARCEL SISO, Πρόεδρος της Περιφέρειας της Μούρθια(ES) 
 
Full members: 

� Cyprus  Charalambos ELIADES, District Administration Officer 

� Denmark  Henning GJELLEROD, Councillor, Central Denmark Region 

� Estonia  Toomas KIVIMÄGI, County Governor of Parnümaa 

� Finland  Jorma PITKÄLÄ, Chairman of Paijät-Häme Regional Council 

� France  Jean-Yves LE DRIAN, President of Brittany Region 

� Greece  See Vice-President 

� Malta  See Vice-President 

� Norway  Roald BERGSAKER, County Mayor of Rogaland 

� Poland  Janusz KRZYZEWSKI, Marshal of Podlaskie Region  

� Romania  Marian DINULESCU, Vice-President of Calarasi Region 

� Spain  See Vice-President 

� Sweden   Annelie STARK, Councillor, Västra Götaland Region 

� United Kingdom See Vice-President  

Geographical Commissions: 

Atlantic Arc Commission 

• Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES, President of the Atlantic Arc Commission & President of 
the Principality of Asturias (ES) represented by Philippe DURON, President of Basse-
Normandie Region & Vice-President of  the Atlantic Arc Commission (FR) 

• Javier VELASCO, Secretario Ejecutivo, Principado de Asturias (ES) 

Balkan & Black Sea Regional Commission 

• Anthony PAPADIMITRIOU, Executive Secretary (GR) 
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Baltic Sea Commission 

• Christel LILJESTRÖM, President  – Chairman of the Regional Council of Itä-Uusimaa (FI) 
• Anne STAHL-MOUSA, Executive Secretary (SE) 

Islands Commission 

• Serafeim TSOKAS, President  – Secretary General of Kriti (GR) 
• Jean-Didier HACHE, Executive Secretary (FR)  

Intermediterranean Commission 

• Philippe CICHOWLAZ, Executive Secretary (FR) 

North Sea Commission 

• Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO) 
• Lars HAUKVIK, Executive Secretary (NO) 

Representative of the ultra-peripheral regions:  

 Carlos Manuel CESAR, President of the Autonomous Government of Azores (PT), President of the 
Conference of Presidents of Ultrapheripheral Regions: represented by Vasco CORDEIRO, Regional 
Secretary for the Presidency 

Alternate representatives of Presidents of Commissions (*):  

North Sea Commission: Audrey FINDLAY, Leader of Aberdeenshire Council (UK), Vice-President of the 
North Sea Commission 

Baltic Sea Commission:  Poul MÜLLER, Councillor, Central Denmark Region (Midtjylland) (DK) 

Administrative Council:  

 Yves MORVAN, President of the CPMR Administrative Council 

Alternate members:  

� Denmark  Henrik Ringbak MADSEN, County Councillor of Nordjylland 

� Finland  Esko KURVINEN, Vice-Chairman of the Assembly, Council of Oulu Region 

� Germany  Reinhard BOEST, Director of the Mecklenburg-Vorpommern Office in Brussels  

� Sweden   Inger LINGE, Chair  of Stockholm County Council Assembly 

� United Kingdom Roy PERRY, Executive Member of Hampshire Council 

Guests:  
 Riccardo NENCINI, President of the Tuscany Regional Council 
 Jean-Charles LEYGUES, Directeur Général Adjoint, DG Regio, Commission européenne 

CPMR General Secretariat: 
Xavier GIZARD, Secrétaire Général 
Patrick ANVROIN, Directeur 
François DESRENTES, Directeur 
Julie GOURDEN, Chargée de Mission 
Enrico MAYRHOFER, Directeur de la Communication 
Marie-Ange ORIHUELA, Directrice 
Marie-Agnès CHARON, Chef du Secrétariat 

Observers: 
 Kari AALTO, Manager of International Affairs, Council of Oulu Region (FI) 

Francesco ATTAGUILE, Dirigente Generale, Regione Siciliana (IT) 
Peder BANG, International Officer, Central Denmark (DK) 
Ann BELL, European Fishing Projects Co-ordinator, Aberdeenshire Council (UK) 
Rita CUTAJAR, Director EU Affairs, Ministry for Gozo (Malta) 
Piero DI MAGGIO, Responsabile Relazioni Euromediterranee, Regione Siciliana (IT) 
Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente per le Politche Europee, Regione Toscana (IT) 
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Cecilia KARLBERG, International Officer, Västra Götaland Region (SE) 
Tommy KARLSSON, International Director, Stockholm County Council (SE) 
Randi KLAEBO, Executive Officer, Rogaland County Council (NO) 
Argyro LOIZOU, Special Adviser of General Secretary, Notio Aigaio (South Aegean, GR) 
Jill LOVELOCK, Corporate Policy Manager, Hampshire County Council (UK) 

 Joseph MICALLEF, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (Malta) 
Javier MORALES FEBLES, Comisionado de Acción Exterior, Gobierno de Canarias (ES) 
Josefina MORENO BOLARIN, Jefe de Sección de Coordinacón Jurídica, Región Murcia (ES) 

 Bjørn REISZ, Head of International Unit, Telemark County Council (NO) 
 María José RODRIGUEZ, Asesora, Principado de Asturias (ES) 

Gordon SUMMERS, Principal European Officer, Highland Council (UK) 
Jean-Louis URBAIN, Chargé de Mission, Conseil Régional de PACA (FR) 

 
 



 

Πολιτικό Γραφείο της CRPM – Φλωρεντία (Τuscany, Italia) – 16ης Φεβρουαρίου 2007 

Πρακτικό - Σχετ. CRPMPRV070006 A0 - σελίδα 4 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
 
Ο κ. Claudio MARTINI ανοίγει τις εργασίες του Πολιτικού Γραφείου. Ο κ. Riccardo NENCINI, Πρόεδρος 
του Περιφερειακού Συµβουλίου της Τοσκάνης, καλωσορίζει τους συµµετέχοντες. 
 
Τα ̟ρακτικά του Πολιτικού Γραφείου της Μούρθια της 26ης Οκτωβρίου του 2006 υιοθετούνται οµόφωνα. 

Το Πολιτικό Γραφείο εγκρίνει το σχέδιο ηµερήσιας διαταγής της συγκέντρωσης 
 
Η κα. Annelie STARK (Västra Götaland) ενηµερώνει τα µέλη του Πολιτικού Γραφείου σχετικά µε την 
αναδιανοµή των αρµοδιοτήτων ανάµεσα σε εθνικό και ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο, η ο̟οία γίνεται ε̟ί του 
̟αρόντος στη Σουηδία. Τα υ̟άρχοντα µοντέλα των Περιφερειών Skåne και Västra Götaland θα 
χρησιµεύσουν ως οδηγοί στη µελλοντική οργάνωση των σουηδικών Περιφερειών, η ο̟οία αναµένεται να 
τεθεί εν ισχύ το 2010.  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ I : Το ̟ρόγραµµα εργασίας της CRPM για τον καταρτισµό της Τελικής 
∆ιακήρυξης, η ο̟οία υιοθετήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της Μούρθια. 
 
Ο κ. Xavier GIZARD ̟αρουσιάζει το ̟ρόγραµµα εργασίας της CRPM για τον καταρτισµό της Τελικής 
∆ιακήρυξης, η ο̟οία υιοθετήθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση της Μούρθια.  

- Περιφερειακή Πολιτική.  Η σηµερινή κατάσταση είναι η ίδια µε αυτήν ̟ου ε̟ικρατούσε ̟ρο ε̟ταετίας : 
ήδη α̟ό το 2000, η CRPM είχε ξεκινήσει να εργάζεται ̟άνω στον ̟ρογραµµατισµό της ̟εριόδου 2007-
2013 . Σήµερα, καλούµαστε να ξεκινήσουµε τον ̟ρογραµµατισµό της ̟εριόδου post-2013. Η συµµετοχή 
µας στη συνάντηση των κρατικών ηγετών του 2008-2009 θα καταστεί δυνατή µονάχα εάν διαθέτουµε τις 
δικές µας αναλύσεις και ̟ροτάσεις στα τέλη του 2007.  Ακόµη κι αν δεν ̟ραγµατο̟οιηθεί ριζική 
αναθεώρηση της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής (̟ράγµα το ο̟οίο αναµένουµε µάλλον για το 2010, µε τη νέα 
Ε̟ιτρο̟ή), η ̟ερίοδος 2008-2009 θα α̟οτελέσει κοµβικό σηµείο όσον αφορά το κλίµα των µελλοντικών 
δια̟ραγµατεύσεων. 
Η ̟εριφερειακή ̟ολιτική θα έχει ̟ροεξέχουσα θέση κατά τη Γενική Συνέλευση της Ρώµης, τον ερχόµενο 
Οκτώβριο. Θα α̟οτελέσει ε̟ίσης το αντικείµενο ενός ε̟ιστηµονικού Συµβουλίου µε θέµα τις σχέσεις 
µεταξύ εδαφών και ̟αγκοσµιο̟οίησης, ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί το ∆εκέµβριο του 2007 στη Λισσαβόνα, 
καθώς και την ευκαιρία για τη συγκέντρωση των «φίλων της εδαφικής συνοχής», τον Ιανουάριο του 
2008.   

- Εργασία και εκ̟αίδευση. Ένα σχετικό σεµινάριο θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στην Αστούρια τον ερχόµενο 
Μάρτιο. 

- Θαλάσσιες µεταφορές και λιµενική ̟ολιτική. Η ένταξη σε ένα γενικότερο ̟λαίσιο είναι δύσκολη. Η 
CRPM έ̟ρε̟ε να ε̟ικαλεστεί τη βοήθεια του κ. Paolo Costa, Προέδρου της Ε̟ιτρο̟ής Μεταφορών του 
ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου, ώστε να καταστεί δυνατόν οι Θαλάσσιες Λεωφόροι να εισαχθούν εκ νέου 
στον χρηµατοοικονοµικό κανονισµό ̟άνω στο ∆ιευρω̟αϊκό ∆ίκτυο Μεταφορών. Η CRPM ̟ρότεινε 
ε̟ίσης, µαζί µε τον Πρωθυ̟ουργό της Πορτογαλίας, κ. Socrates, την κατάδειξη του κ. Luis Valente de 
Oliveira στο ρόλο του συντονιστή των Θαλάσσιων Λεωφόρων. Ο Πρόεδρος Barroso ενέκρινε την 
̟ρόταση αυτή, ενώ αναµένεται η α̟άντηση του Ε̟ιθεωρητή Barrot.  
Αναφορικά µε την λιµενική ̟ολιτική, ο Ε̟ιθεωρητής Barrot συµφώνησε να συµµετάσχει σε ένα σχετικό 
σεµινάριο ̟ου θα οργανώσουµε, µέσα στο δεύτερο εξάµηνο του 2007, µαζί µε την ESPO (European Sea 
Ports Organisation). Μία ̟ολιτική ̟ρόταση της CRPM, η ο̟οία θα ενθαρρύνει την ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, 
στην κατεύθυνση µιας ισορρο̟ηµένης ανά̟τυξης των θαλάσσιων µεταφορών, θα δηµοσιευτεί, καθώς 
ε̟ίσης και µια έκθεσή της, σχετικά µε την Πράσινη Βίβλο για τη λιµενική στρατηγική της Ευρώ̟ης, 
µόλις αυτή δηµοσιευτεί. Να αναφερθεί εδώ µετά λύ̟ης το γεγονός ̟ως δεν έχει ζητηθεί α̟ό τις 
Περιφέρειες κανενός είδους γνωµοδότησης σχετικά, ̟αρ’ ότι οι τελευταίες, σε ορισµένα Κράτη, είναι 
αυτές ̟ου διαχειρίζονται τα λιµάνια.   

- Θαλάσσια ασφάλεια.  Ο κ. Claudio MARTINI ζήτησε α̟ό τον Ε̟ιθεωρητή Barrot να ε̟ιταχυνθεί η 
διαδικασία καταρτισµού των ̟ακέτων Erika, και ̟ρότεινε τη δηµιουργία ενός «̟ακέτου Νά̟ολη», 
σχετικά µε τα ̟λοία εµ̟ορευµατοκιβωτίων, ιδέα την ο̟οία ε̟ικρότησε ο Ε̟ιθεωρητής Barrot. Τον 
ερχόµενο Α̟ρίλιο, το σεµινάριο του Santander θα α̟οτελέσει την ευκαιρία για διεξοδικότερη ανάλυση 
της σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας.  
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- Γεωργία και ανά̟τυξη της υ̟αίθρου.  Η ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή µόλις ̟αρουσίασε τα ̟ιθανά εδαφικά  
σενάρια για το 2020, σχετικά µε τον αντίκτυ̟ο της εξέλιξης της ΚΑΠ.  Ένα ε̟ιστηµονικό Συνέδριο θα 
̟ραγµατο̟οιηθεί στις 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου 2007, στην κατεύθυνση της ̟ροετοιµασίας της 
συνεισφοράς της CRPM σε αυτόν τον τοµέα. Σχετική ̟αρουσίαση θα γίνει κατά τη Γενική Συνέλευση της 
Ρώµης. Θα ζητηθεί η γνωµοδότηση των γεωγραφικών Ε̟ιτρο̟ών, µε σκο̟ό την ταυτο̟οίηση των 
γεωγραφικών ̟αρεκκλίσεων όσον αφορά το θέµα αυτό.  

- Ναυτιλιακή ̟ολιτική.  Τα α̟οτελέσµατα της δηµόσιας γνωµοδότησης ̟άνω στην Πράσινη Βίβλο θα 
̟αρουσιαστούν στις 10 Οκτωβρίου και θα συζητηθούν κατά το ευρω̟αϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου. 
Η CRPM θα ̟αρουσιάσει µέσα στον ερχόµενο Ιούνιο την α̟άντησή της στην Πράσινη Βίβλο, και 
συνεργάζεται ε̟ί του ̟αρόντος µε την Ε̟ιτρο̟ή και το ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο, ̟άνω στις ̟ροτάσεις 
«µετά την Πράσινη Βίβλο». Στις 9 και 10 του ερχόµενου Ιουλίου θα συγκεντρωθούν στις Αζόρες οι 
θαλάσσιοι φορείς των 5 η̟είρων, µε σκο̟ό την ανταλλαγή α̟όψεων γύρω α̟ό τις ναυτιλιακές ̟ολιτικές  
του 21ο αιώνα.  

- Αλιεία. Μια ̟ολιτική θέση, αναφορικά µε την αλιεία στη Μεσόγειο, θα ̟αρουσιαστεί στο Πολιτικό 
Γραφείο τον Ιούνιο.  

- ∆ιακυβέρνηση. Η ιδέα µιας ε̟ιστολής, η ο̟οία θα υ̟ογράφεται α̟ό κοινού α̟ό τις CRPM, ARFE, ARE, 
Eurocities, Regleg και CCRE, και θα α̟ευθύνεται ̟ρος τη γερµανική Προεδρία της ΕΕ, ζητώντας α̟ό 
αυτήν την ολοκληρωτική ε̟ανεξέταση του αρχικού συνταγµατικού σχεδίου αναφορικά µε τις 
Περιφέρειες, είχε θετική αντα̟όκριση.  

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Η κα. Christel LILJESTRÖM (Itä-Uusimaa), σε συµφωνία µε αυτές τις ̟ροτεραιότητες, ζητά να 
διευκρινιστούν οι ακριβείς ̟ροθεσµίες σχετικά µε το γεωργικό ζήτηµα. 
 
Η κα. Gunn Marit HELGESEN (Telamark) γνωστο̟οιεί ένα α̟όσ̟ασµα της α̟άντησης της νορβηγικής 
κυβέρνησης στην Πράσινη Βίβλο, σχετικά µε τη ναυτιλιακή ̟ολιτική της ΕΕ : « Είµαστε ̟ε̟εισµένοι ̟ως το 
διεθνικό αντικείµενο 3 θα συνεισφέρει στον καταρτισµό µιας µελλοντικής ναυτιλιακής ̟ολιτικής µε την CRPM ».  
∆ηλώνει δε ιδιαίτερα ικανο̟οιηµένη α̟ό το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το έργο της CRPM. 
 
 Η κα. Kathleen MATHESON (Highland) σηµειώνει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των βρετανικών Περιφερειών 
για συµµετοχή στην ε̟ιχειρηµατολογία της CRPM αναφορικά µε την εξέλιξη της ΚΑΠ. Προτείνει οι 
Περιφέρειες ̟αραγωγοί, ό̟ως ε̟ίσης και οι Περιφέρειες µε ̟ροβλήµατα στην ανά̟τυξη της υ̟αίθρου, να 
έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν εκ̟ροσώ̟ους. Η ̟ρόταση αυτή υ̟οστηρίζεται α̟ό τον κ. Xavier Gizard. 
 
Το ̟λάνο εργασιών υιοθετείται (έγγραφο στο ̟αράρτηµα) 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΙΙ : Η εξέλιξη του ευρω̟αϊκού και ̟αγκόσµιου ̟λαισίου όσον αφορά το 
µέλλον των Περιφερειών µας και τις ευρω̟αϊκές ̟ολιτικές 
 
Ο κ. Philippe CICHOWLAZ ̟αρουσιάζει το φάκελο µε τίτλο « Οι ευρω̟αϊκές ̟εριφέρειες στην ενιαία 
̟αγκόσµια αγορά : οι διακυβεύσεις της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής για την ̟ερίοδο 2014-2020 » (έγγραφο στο 
̟αράρτηµα). Ένα ̟ρώτο µέρος αφιερώνεται στην ανάλυση του φαινοµένου της ̟αγκοσµιο̟οίησης, στην 
ε̟ιτάχυνσή του κατά τα 5 τελευταία έτη, καθώς και στα ̟ρώτα ενδεικτικά στοιχεία ̟ρογραµµατισµού για 
την ̟ερίοδο 2014-2020. Ό̟ως είναι λογικό, το ̟εριεχόµενο της µελλοντικής ̟εριφερειακής ̟ολιτικής 
αναµένεται να ε̟ηρεαστεί άµεσα α̟ό αυτές τις εξελίξεις. Άµεσος ε̟ίσης θα είναι και ο αντίκτυ̟ος α̟ό την  
τελική ε̟ιλογή της ̟ολιτικής Ευρώ̟ης στα ̟λαίσια της ̟αγκοσµιο̟οίησης. Ένα δεύτερο µέρος αναφέρεται 
σε τρία ̟ιθανά εξελικτικά σενάρια του ευρω̟αϊκού εγχειρήµατος, καταλήγοντας στην ενδεχόµενη 
µελλοντική φύση της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής ως α̟οτέλεσµα αυτών. Στο τρίτο µέρος, ο κ. Philippe 
CICHOWLAZ ορίζει τέσσερα ̟ρώτα στοιχεία εξέλιξης και βελτίωσης της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής, στα 
̟λαίσια ενός ηθεληµένα αισιόδοξου ευρω̟αϊκού σεναρίου. 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
Ο κ. Claudio MARTINI θεωρεί τις εργασίες αυτές ως έναν ενδεικτικό ̟ίνακα σκέψεων και α̟όψεων όσον 
αφορά τη θέση της CRPM αναφορικά µε όλες τις κοινοτικές ̟ολιτικές, καθώς και τις ενδεχόµενες κινήσεις 
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̟ου ̟ρέ̟ει να γίνουν α̟ό τις Περιφέρειες, ώστε οι τελευταίες να είναι ̟ρακτικά ενεργητικές και 
̟ρωταγωνίστριες. 
 
Ο κ. Roy PERRY (Hampshire) σηµειώνει ̟ως η Ευρώ̟η ̟ρέ̟ει να κάνει λιγότερες, αλλά καλύτερες κινήσεις. 
∆ηλώνει αντίθετος σε έναν ευρω̟αϊκό φόρο, και θεωρεί το ζήτηµα της µετανάστευσης ιδιαίτερα σηµαντικό. 
Υ̟ενθυµίζει ̟ως η Μεγάλη Βρετανία, η ο̟οία άνοιξε την αγορά εργασίας της µετά τη διεύρυνση, είδε να 
καταφτάνει στο έδαφός της ένας ̟ολύ µεγαλύτερος αριθµός µεταναστών α̟ό αυτόν ̟ου αρχικά 
αναµενόταν. Οι α̟οδηµίες, ακόµη και αν συντελούν στην οικονοµική ανά̟τυξη, δεν τυγχάνουν θετικής 
αντιµετώ̟ισης α̟ό την κοινή γνώµη. Ε̟ιθυµεί ε̟οµένως να δοθεί έµφαση στις σχετικές εργασίες. 
 
Ο κ. Philippe DURON (Κάτω Νορµανδία) θέτει 3 ερωτήµατα : 
- Κατά τη σύγκριση της ̟αραγωγικότητας ανάµεσα σε Ευρώ̟η, ΗΠΑ και Κίνα, µή̟ως θα ήταν καλύτερο 

να υ̟ολογίζεται α̟οκλειστικά ο ενεργός ̟ληθυσµός ; 
- Οι κλιµατικές αλλαγές αναµένεται να αλλάξουν ριζικά τον τρό̟ο ζωής µας µέσα στα ε̟όµενα 10 µε 15 

χρόνια. Υ̟ό αυτήν την ̟ροο̟τική, ο τρό̟ος ζωής στη Βόρεια Αµερική δεν είναι ο κατάλληλος, κάτι το 
ο̟οίο δεν συµβαίνει µε την Ευρώ̟η. Αυτό δεν α̟οτελεί ̟λεονέκτηµα για την Ευρώ̟η ;  

- Η Ευρω̟αϊκή Ένωση δεν θα έ̟ρε̟ε να ανακτήσει και ̟άλι έναν οικονοµικό και νοµισµατικό ρόλο, ώστε 
να ̟ροωθηθεί εκ νέου η ανά̟τυξη ; 

 
Ο κ. Javier MORALES FEBLES (Κανάρια) κάνει δύο σχόλια : 
- Θεωρεί ̟ως ̟ρέ̟ει να καταστεί κατανοητό ̟ως τα Κράτη ̟ου συνδράµουν συνολικά στην Ένωση 

βγαίνουν κερδισµένα και όχι χαµένα. Θεωρεί σηµαντικό να υ̟άρξει ̟ερισυλλογή όσον αφορά τον 
τρό̟ο κατάδειξης της βοήθειας ̟ου ̟ροσφέρεται στις φτωχότερες Περιφέρειες. 

- Θεωρεί σηµαντικό να γίνει κατανοητό στις PME (µικροµεσαίες ε̟ιχειρήσεις) ότι οι καινοτοµίες είναι 
̟ροσοδοφόρες.  

 
Η κα. Christel LILJESTRÖM θεωρεί ̟ως οι κλιµατικές αλλαγές, οι ο̟οίες αναµένεται να έχουν τεράστιο 
αντίκτυ̟ο στην ευρω̟αϊκή ή̟ειρο, δεν έχουν την α̟αιτούµενη θέση ̟ου θα έ̟ρε̟ε να έχουν στον τεχνικό 
φάκελο ̟ου ̟αρουσιάστηκε. 
 

Παρέµβαση του κ. Jean-Charles LEYGUES, Ανα̟ληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή Γ∆ Περιφερειακής 
Πολιτικής 

 
Ο κ. Jean-Charles LEYGUES ̟αρεµβαίνει αναφορικά µε 2 σηµεία : όσον αφορά τα συµ̟εράσµατα ̟ου 
βγαίνουν α̟ό τις δια̟ραγµατεύσεις 2007-2013,  και τις διακυβεύσεις για την ̟ερίοδο 2014-2020. 
 
Ποια τα διδάγµατα και συµ̟εράσµατα α̟ό τις δια̟ραγµατεύσεις 2007-2013 ; 
 
Κατά τον κ. Jean-Charles Leygues, η συµφωνία του ∆εκεµβρίου του 2005, στα ̟λαίσια µιας Ευρώ̟ης µόλις 
διευρυµένης, ήταν το µέγιστο ̟ροσδοκώµενο α̟οτέλεσµα. Η στρατηγική του «1%» ̟ράγµατι ε̟ιβλήθηκε για 
δύο λόγους :  
- Λόγω της ̟ολιτικής διαφωνίας των Κρατών-µελών συνεισφερόντων ως ̟ρος το ̟ραγµατικό αντικείµενο 

της ένταξης της ΕΕ . 
- Λόγω της αιώνιας διαµάχης γύρω α̟ό το δίκαιο αίτηµα της ε̟ιστροφής στις ε̟ενδύσεις, εφόσον το 

σύστηµα ̟ηγών της ΕΕ εµ̟οδίζει την ίδιά της την ̟ολιτική φιλοδοξία. 
 
Θεωρεί ̟ως η ΕΕ δεν θα σηµειώσει ̟ρόοδο σε αυτά τα δύο θέµατα, εάν ̟ροηγουµένως δεν ασχοληθεί µε τα 
ακόλουθα ερωτήµατα :  
- Πάνω σε τι ε̟ιθυµούµε να εργαστούµε µαζί ; 
- Σε αυτήν την κατεύθυνση, ̟οιες είναι οι ε̟ιθυµητές ̟ηγές ; Ο φόρος δεν α̟οτελεί για αυτόν τη 

µοναδική λύση, ̟αρ’ όλα αυτά όµως θεωρεί σηµαντικό να κατανοήσουν οι ευρω̟αίοι ̟ολίτες τους 
λόγους για τους ο̟οίους µια ευρω̟αϊκή συνεισφορά κρίνεται α̟αραίτητη.  

 
Βγάζει τα εξής συµ̟εράσµατα :  
- Παρ’ ό,τι οι ̟ροσδοκίες δεν ε̟αληθεύτηκαν, τουλάχιστον η «̟αρτίδα δεν χάθηκε». Τα 12 νέα Κράτη-

µέλη έχουν τη δυνατότητα να ανα̟τυχθούν και να ̟ροοδεύσουν, όµως θα ̟ρέ̟ει άµεσα να 
α̟ορροφηθούν οι διαθέσιµες ̟ηγές, ειδάλλως η όλη κατάσταση ενδέχεται να γυρίσει εναντίον της 
̟εριφερειακής ̟ολιτικής. 
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- Η ̟εριφερειακή αυτή ̟ολιτική συνεχίζει να υ̟άρχει για το σύνολο του ευρω̟αϊκού εδάφους.  
- Η συµφωνία α̟οδυνάµωσε τη στρατηγική διάσταση ̟ου αρχικά είχε ̟ροτείνει η Ε̟ιτρο̟ή. Η 

Στρατηγική της Λισσαβόνας δεν µ̟ορεί να εφαρµοστεί ̟ρακτικά, εφόσον συζητείται σε διακυβερνητικό 
ε̟ί̟εδο. Τα Κράτη µέλη δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, µε α̟οτέλεσµα οι δηµόσιες ε̟ενδύσεις να 
ελαττώνονται. Η ̟εριφερειακή ̟ολιτική α̟οτελεί την εναλλακτική λύση σε αυτό.  

- Τα Κράτη µέλη ε̟έλεξαν να δώσουν µεγαλύτερη ̟ολιτική βαρύτητα στην εθνική διάσταση, 
α̟οδυναµώνοντας την ̟εριφερειακή διάσταση, ακόµη και στα οµόσ̟ονδα κράτη. Ε̟οµένως η θέση των 
Περιφερειών ̟εριθωριο̟οιείται και η ̟ολιτική τους καθίσταται ιδιαίτερα ευαίσθητη και εύθραυστη. 

 
Ποιες οι διακυβεύσεις για την ̟ερίοδο 2014-2020 σχετικά µε την ̟εριφερειακή, αλλά και τις υ̟όλοι̟ες ευρω̟αϊκές 
̟ολιτικές ;   
 
Ο κ. Jean-Charles Leygues υ̟ενθυµίζει ̟ως η ε̟ανεξέταση του 2008-2009 έχει ̟ολιτική αιτιολογία : τη νύχτα 
των δια̟ραγµατεύσεων, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Σουηδία και οι Κάτω Χώρες ε̟ιχείρησαν να 
α̟οδυναµώσουν το ρόλο τόσο της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής, όσο και της ΚΑΠ. Παρ’ ό,τι τελικά 
ο̟ισθοχώρησαν, α̟αίτησαν σε αντάλλαγµα να ε̟ανεξεταστούν τα δύο αυτά σηµεία το 2008-2009. Κρίνεται 
α̟αραίτητη η µετατρο̟ή αυτής της ε̟ανεξέτασης σε µια αντίστοιχη στρατηγική για την ΕΕ. 
 
∆ιερωτώµενος γύρω α̟ό τον αντίκτυ̟ο της ̟αγκοσµιο̟οίησης ̟άνω στην ̟εριφερειακή ̟ολιτική, φτάνει 
στα ακόλουθα συµ̟εράσµατα :   
 
- Το 2020, δεν θα υ̟άρχει ̟λέον στην Ευρώ̟η κά̟οιος ευνοηµένος ̟αραγωγικός τοµέας. Κρίνει 

εσφαλµένη τη θεωρία, σύµφωνα µε την ο̟οία «οι ̟αραδοσιακές βιοµηχανίες είναι για την Κίνα και την 
Ινδία», καθώς οι τελευταίες σύντοµα θα είναι το ίδιο ανταγωνιστικές µε την Ευρώ̟η, ακόµη και σε 
τοµείς αιχµής. Ε̟οµένως το ζήτηµα της ̟ροσαρµογής δεν ̟ρέ̟ει να ̟εριορίζεται α̟οκλειστικά σε 
ορισµένους τοµείς.  

- Η ̟εριφερειακή ̟ολιτική ̟αραµένει σηµαντική, γιατί η εσωτερική αγορά, όσο κι αν ̟αρουσιάζει 
δυναµικό ανά̟τυξης, αυτό δεν αρκεί για την αντιµετώ̟ιση του ̟αγκόσµιου ανταγωνισµού. Πράγµατι : 

• Οι δηµόσιες ε̟ενδύσεις ̟αραµένουν ανε̟αρκείς ως ̟ρος την αντιµετώ̟ιση ̟ροκλήσεων ό̟ως οι 
καινοτοµίες, η ε̟αγγελµατική κατάρτιση κτλ.  

• Η ΕΕ και κατά συνέ̟εια τα Κράτη και οι Περιφέρειες, δεν διαθέτουν µια ισχυρή ̟ολιτική και 
στρατηγική γραµµή, όσον αφορά τη βιοµηχανία, τις καινοτοµίες, την κατάρτιση. Ε̟οµένως, 
εφόσον δεν υ̟άρχει κοινοτική διάσταση, δεν υφίσταται και αντίστοιχα ευρω̟αϊκή 
̟ραγµατικότητα !  

• Η α̟ουσία φορολογικής ̟ολιτικής α̟οτελεί βασικό µειονέκτηµα. 
• Είναι εσφαλµένη η ̟ε̟οίθηση ̟ως τα νέα Κράτη µέλη, λόγω των υψηλών δεικτών ανά̟τυξης, 
είναι ̟ροτιµότερο να µείνουν εκτός της εκσυγχρονιστικής διαδικασίας. Τα νέα Κράτη µέλη έχουν 
και αυτά µερίδιο ευθύνης. 

 
Τέλος, διερωτάται γύρω α̟ό το ρόλο των Περιφερειών σε αυτό το ̟λαίσιο : έχουν οι Περιφέρειες τη 
δυνατότητα, µε ή χωρίς την ̟εριφερειακή ̟ολιτική, να κάνουν καθοριστικές ε̟ιλογές για τις PME, στον 
τοµέα των καινοτοµιών και της έρευνας ; Θεωρεί ̟ως η σηµερινή ̟ροσέγγιση των βασικών ̟ροτεραιοτήτων 
δεν είναι ξεκάθαρη. Οι ̟εριφέρειες έχουν να αντιµετω̟ίσουν 3 βασικά ̟ροβλήµατα : τη δυσκολία 
̟ρόσβασης στις καινοτοµίες, την υ̟ερβολικά κεντρική και µονοδιάστατή τους ανά̟τυξη, τις ανε̟αρκείς 
αρµοδιότητές τους στην κατεύθυνση της οικονοµικής τους ανά̟τυξης.   
 
Εκτιµά ̟ως, κατά τη συζήτηση ̟ερί 2008-2009, θα ε̟ανέλθει δυναµικά στο ̟ροσκήνιο το θέµα του Sapir, το 
ο̟οίο α̟οτελεί µια µακροοικονοµική ̟ροσέγγιση ̟ου δεν λαµβάνει υ̟όψη της την ανά̟τυξη σε 
̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο. Κρίνεται ε̟οµένως ε̟ιτακτική η βαθύτερη γνώση των αναγκών και των 
̟ραγµατικοτήτων των ̟εριφερειών, ώστε αυτή η µακροοικονοµική ̟ροσέγγιση να αντιµετω̟ιστεί µε 
ε̟ιχειρήµατα. Το ζήτηµα των κριτηρίων είναι ζωτικής σηµασίας.  
 
Κατά τον κ. Leygues, η ̟ολιτική συνοχής διαθέτει ένα στήριγµα εντός της Συνθήκης, το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να 
διατηρηθεί, καθώς δεν υφίσταται ̟ραγµατο̟οίηση µακροοικονοµικών στόχων για την ΕΕ, χωρίς 
̟ροηγουµένως ορισµένες ̟εριφέρειες να έχουν καλύψει το χαµένο έδαφος. Αυτή η δοµική ιδιότητα της 
̟ολιτικής συνοχής ̟ρέ̟ει να διατηρηθεί και οι ενδεχόµενες εξειδικεύσεις να µην θέσουν σε κίνδυνο το 
σφαιρικό, αλλά και χρηµατοοικονοµικό χαρακτήρα της. Α̟αιτούνται ε̟οµένως διαφορετικά κριτήρια α̟ό 
αυτό του ΑΕΠ. Είναι όµως δύσκολο το να αναγνωριστεί ένα κριτήριο σε ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο.  
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Ε̟ικουρικά, τονίζει ̟ως, για να είναι λειτουργικές ενδεχόµενες τριµερείς συµφωνίες, οι ̟εριφέρειες ̟ρέ̟ει  
να έχουν, ως θεσµικά εταιρικά όργανα, ίσες αρµοδιότητες µε τα Κράτη, γεγονός το ο̟οίο δεν συµβαίνει. 
 
Εφόσον η συνταγµατική συνθήκη τεθεί σε ισχύ, θα υ̟άρξει αυξηµένη α̟αίτηση για οικονοµική, κοινωνική 
και εδαφική συνοχή. Ε̟ί του ̟αρόντος όµως, το ζήτηµα της εδαφικής διάστασης ̟αραµένει εκτός της 
̟ολιτικής ατζέντας, διότι αυτή είναι η ε̟ιθυµία των Κρατών µελών. 
 
Καταλήγει ε̟ικαλούµενος µία ̟εριφερειακή ̟ολιτική µε ανε̟τυγµένα τα χαρακτηριστικά των συµβάσεων : 
συµβάσεις για τα µέσα και τα α̟οτελέσµατα, και ανάδειξη της ε̟ικουρικότητας, η ο̟οία, ακόµη κι αν 
τροµάζει, µ̟ορεί να α̟οδειχθεί ̟ολύ χρήσιµη. 
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
Η κα. Annelie STARK (Västra Götaland) δηλώνει την ε̟ιθυµία της οι ατζέντες της Λισσαβόνας και του 
Γκέτεµ̟οργκ να συνυ̟άρξουν και να ανα̟τύξουν µεγαλύτερους συνεκτικούς δεσµούς µεταξύ τους, όσον 
αφορά την ̟ερίοδο 2014-2020. Στα ̟λαίσια της συζήτησης γύρω α̟ό τη συνταγµατική συνθήκη, κρίνει 
ε̟ίσης α̟αραίτητη τη συστηµατική γνωµοδότηση τόσο του ̟εριφερειακού, όσο και του το̟ικού ε̟ι̟έδου, 
και εκτιµά ̟ως η ̟εριφερειακή διάσταση ̟ρέ̟ει να ληφθεί υ̟όψη, σύµφωνα µε τις αρχές της 
ε̟ικουρικότητας. Η συνθήκη θεωρητικά θα ̟ρέ̟ει να συντελέσει στην ανά̟τυξη του κοινωνικού διαλόγου.  
 
Ο κ. Jean-Charles LEYGUES υ̟ενθυµίζει ̟ως το Γκέτεµ̟οργκ δεν α̟οτελεί µια α̟ό τις ̟ροτεραιότητες των 
κρατικών ηγετών. Κά̟οτε είχε α̟οτελέσει ̟ολιτική αναγκαιότητα, όµως αυτό δεν ισχύει ̟λέον. Η 
̟εριβαλλοντική ̟ολιτική ̟αραµένει α̟οσ̟ασµατική. 
 
Ο κ. Jean-Louis URBAIN (Προβηγγία-Άλ̟εις-Κυανή Ακτή) θέτει 3 ερωτήµατα : 

1. Με ̟οιο τρό̟ο µ̟ορεί να ενταχθεί ο ανταγωνισµός µεταξύ µητρό̟ολης και ̟εριφερειών ; Στη Γαλλία, 
οι δύο ̟λευρές βρίσκονται σε µόνιµο ανταγωνισµό.  

2. Ορισµένες ̟εριφέρειες µοιάζουν να εµφανίζουν χαρακτηριστικά Κρατών, όσον αφορά την 
οικονοµική τους βαρύτητα : είναι σωστός ο δρόµος των ισχυρών ευρω-̟εριφερειών ;  

3. Με ̟οιο τρό̟ο µ̟ορεί να ̟ροωθηθεί, στην ευρω̟αϊκή συζήτηση, η ένταξη κοινωνικών και 
̟εριβαλλοντικών δεικτών, ταυτόχρονα µε την οικονοµική ανά̟τυξη ; 

 
Ο κ. Jean-Charles LEYGUES εκτιµά ̟ως : 

1. Αν και αυτό α̟οτελεί ζήτηµα εθνικής συζήτησης, είναι ε̟ίσης ένα ̟ραγµατικό θέµα 
ε̟ικουρικότητας. Η Ε̟ιτρο̟ή ̟ροτείνει µια ενδεικτική κατανοµή των οικονοµικών φακέλων στις 
̟εριφέρειες, όµως υφίσταται ο κίνδυνος τα χρήµατα να καταλήξουν α̟οκλειστικά στις κυριότερες 
̟εριφέρειες. 

2. Οι ευρω-̟εριφέρειες, ε̟ί του ̟αρόντος, ̟αραµένουν α̟λώς ̟λούσιες ευρω-̟εριφέρειες. 
3. Αυτό α̟οτελεί ένα ενδιαφέρον ερώτηµα, το ο̟οίο ε̟ιδέχεται ̟ερισυλλογής. Ποιοι άλλοι δείκτες, 
εξαιρουµένου του αντίστοιχου ανεργίας, µ̟ορούν να ληφθούν υ̟όψη ; 

 
Η κα. Josefina MORENO BOLARIN (Μούρθια) σηµειώνει ̟ως, όσον αφορά τις Περιφέρειες της νότιας 
Ευρώ̟ης χωρίς µεγάλες οικονοµικές δυνατότητες, οι καινοτοµίες έχουν ζωτική σηµασία, αν και η ̟ρόσβαση 
σε αυτές α̟οτελεί σηµαντικό εµ̟όδιο.  
 
Ο κ. Jean-Charles LEYGUES  υ̟ενθυµίζει ̟ως οι ̟εριφέρειες διαθέτουν µία κουλτούρα δηµογραφικής 
σταθερότητας. Θεωρεί α̟ατηλή την ̟ροσ̟άθεια ρύθµισης των ̟ροβληµάτων ανταγωνιστικότητας µέσα α̟ό 
την κινητικότητα, και, αντιστρόφως, την αφιέρωση των ζωτικών µέσων µακρο̟ρόθεσµα στις καινοτοµίες και 
την κατάρτιση. Η Φινλανδία και η Σουηδία α̟έδειξαν ̟ως, ακόµη και αν υ̟άρχουν δυσκολίες στην 
̟ροσβασιµότητα, η ε̟ίτευξη θετικών α̟οτελεσµάτων είναι δυνατή και στον τοµέα των καινοτοµιών. 

 
Ο κ. Kari AALTO (Oulu) εκτιµά ̟ως ̟ρέ̟ει να δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στην βιώσιµη χρήση των φυσικών 
̟ηγών, γεγονός το ο̟οίο µ̟ορεί να έχει ζωτικής σηµασίας αντίκτυ̟ο.  
 
Ο κ. Claudio MARTINI κλείνει τη συνεδρίαση α̟οδίδοντας φόρο τιµής στις κκ. Kathleen MATHESON και 
Audrey FINDLAY, οι ο̟οίες  ̟αραβρίσκονται για τελευταία φορά σε συνεδρίαση της CRPM. 
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ. 
 

Βιώσιµη ανά̟τυξη και Λήψη Πολιτικής Θέσης ̟άνω στα ̟εριβαλλοντικά θέµατα 
 
Ο κ. François DESRENTES ̟αρουσιάζει µία «τεχνική σηµείωση» (έγγραφο στο ̟αράρτηµα) µε θέµα «τη 
στρατηγική της CRPM όσον αφορά τη βιώσιµη ανά̟τυξη», η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να α̟οτελέσει αντικείµενο 
Λήψης Πολιτικής Θέσης για ̟αρουσίαση κατά το ε̟όµενο Πολιτικό Γραφείο του Ιουνίου του 2007, στην 
Πολωνία.  
 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 
Η κα. Annelie STARK (Västra Götaland) υ̟ογραµµίζει ̟ως το ζήτηµα αυτό ̟ρέ̟ει να εξεταστεί σε 
συνάρτηση µε τα ̟εριβαλλοντικά και ενεργειακά ερωτήµατα. Ζητά η στρατηγική η ο̟οία θα διακο̟εί να 
αντικατο̟τρίζει την αλληλεξάρτηση µε  τις οικονοµικές ̟τυχές και ε̟ιθυµεί την εισαγωγή της διάστασης της 
ανταγωνιστικότητας, εφόσον η ΕΕ διακηρύσσει την ̟ροσέγγιση στις τεχνολογικές καινοτοµίες. 
 
Η κα. Henning GJELLEROD (Midtjylland) ζητά, µόλις αυτή καταστεί διαθέσιµη, να γίνει αναφορά της 
Πράσινης Βίβλου, σχετικά µε την ̟ροσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές, στη στρατηγική της CRPM. Τονίζει 
την αναγκαιότητα µιας ε̟ιχειρησιακής ̟ροσέγγισης. 
 
Η κα. Gunn Marit HELGESEN (Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής Βόρειας Θάλασσας) υ̟ενθυµίζει ̟ως η Βόρεια 
Θάλασσα έχει ήδη εργαστεί ̟άνω στην ̟ροσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές και ζητά ξεκάθαρες κινήσεις.  
 
Ο κ. Roy PERRY (Hampshire) ε̟ιθυµεί µια διεξοδικότερη αναφορά στο ζήτηµα της ανύψωσης της 
θαλάσσιας στάθµης, στην στρατηγική της CRPM. 
 
Η κα. Kathleen MATHESON εγκρίνει τη βασική γραµµή ̟ροτεινόµενης στρατηγικής και υ̟ογραµµίζει την 
αναγκαιότητα ξεκάθαρων κινήσεων. 
 
Η κα. Josefina MORENO BOLARIN ζητά η ̟ροτεινόµενη στρατηγική να εντάσσει το θέµα της διαχείρισης 
του εδάφους. 
 
Ο κ. Henrik Ringbak MADSEN (Nordjylland) υ̟ογραµµίζει τους δεσµούς ̟ου υ̟άρχουν ανάµεσα στους 
φακέλους κλιµατικών αλλαγών και ενεργειακών ̟ηγών ειδικότερα, τονίζοντας ̟ως η σχέση αυτή α̟οτελεί 
ένα ̟ρόβληµα-κλειδί, όσον αφορά την στρατηγική ̟ρος υιοθέτηση. 
 
Η κα. Annelie STARK εκτιµά ε̟ίσης ̟ως η σύνδεση µεταξύ των τριών φακέλων είναι καθοριστική, 
υ̟ογραµµίζοντας ̟ως, αναφορικά µε το ζήτηµα της ενέργειας, το σωστό είναι να εξεταστούν τόσο οι 
ανακυκλώσιµες ̟ηγές, όσο και η ενεργητική α̟οτελεσµατικότητα. 
 
Ο κ. François DESRENTES α̟αντά υ̟ογραµµίζοντας ̟ως όλα τα σχόλια ̟ου διατυ̟ώθηκαν θα ληφθούν 
υ̟όψη στο ̟λάνο Λήψης Πολιτικής Θέσης, το ο̟οίο θα υ̟οβληθεί στο Πολιτικό Γραφείο του Ιουνίου, και 
σηµειώνει ̟ως, αναφορικά µε τις κλιµατικές αλλαγές, η στρατηγική στοχεύει κυρίως τον τοµέα 
«̟ροσαρµογή», και θεωρεί σκό̟ιµο να διευκρινιστούν οι ̟ροσανατολισµοί για κάθε θαλάσσια λεκάνη. 
 
Ο κ. Claudio MARTINI conclut ολοκληρώνει δηλώνοντας ̟ως οι ̟ροσανατολισµοί της στρατηγικής έχουν 
υιοθετηθεί και οι ̟αρατηρήσεις των µελών του Πολιτικού Γραφείου θα ενταχθούν στο τελικό σχέδιο. 
 
 
 Λήψη Πολιτικής Θέσης (PPP) αναφορικά µε τα ̟εριβαλλοντικά ζητήµατα. 
 
Ο κ. Jean Didier HACHE ̟αρουσιάζει το σχέδιο PPP (έγγραφο στο ̟αράρτηµα) αναφορικά µε τα 
̟εριβαλλοντικά ζητήµατα, καθώς και τις ληφθείσες τρο̟ολογίες. 
 
Η κα. Ann BELL (Aberdeenshire) µέλος της οµάδας Αλιείας της CRPM, δηλώνει στο όνοµα αυτής σύµφωνη 
µε το σχέδιο PPP. 
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Χωρίς άλλες ̟αρατηρήσεις, ο κ. Claudio MARTINI ανακοινώνει ̟ως ο φάκελος, καθώς και οι τρο̟ολογίες 
του, εγκρίνονται ε̟ίσηµα α̟ό το Πολιτικό Γραφείο. 
 

Ενέργεια 
 
Ο κ. Jean-Didier HACHE ̟αρουσιάζει το φάκελο εργασίας ̟άνω στην ενέργεια («Α̟ολογισµός και 
̟ροσανατολισµοί της CRPM όσον αφορά την ενεργειακή ̟ροο̟τική»), στον ο̟οίο ̟αραθέτει και µία έκθεση 
του ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνέχεια ̟ροτείνει ένα ̟ρόγραµµα ̟ολιτικών εργασιών για το έτος 
2008. Υ̟ενθυµίζει ̟ως το βασικό αντικείµενο της ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής είναι ο καταρτισµός µιας 
στρατηγικής ̟ου θα στοχεύει σε µία ανταγωνιστική, βιώσιµη και ασφαλή ενέργεια, ̟αρ’ ότι τα τρία αυτά 
χαρακτηριστικά δεν είναι α̟αραίτητα συµβατά µεταξύ τους.  
 
Ο κ. Claudio MARTINI υ̟ενθυµίζει ̟ως στις 10.01.07 ̟ραγµατο̟οιήθηκε µία συνάντηση στο ευρω̟αϊκό 
Κοινοβούλιο, µε θέµα το «̟ράσινο υδρογόνο», το ο̟οίο φαίνεται ̟ως ανοίγει ένα νέο δρόµο ̟ρος 
εξερεύνηση. Ζητά και στη συνέχεια ̟αίρνει την άδεια α̟ό το Πολιτικό Γραφείο, ώστε οι ε̟αφές ̟άνω σε 
αυτό το ζήτηµα να συνεχιστούν.  . 
 
Ο κ. Henrik Ringbak MADSEN (Nordjylland) θεωρεί σκό̟ιµη την ̟ροώθηση της έρευνας γύρω α̟ό την 
̟αραγωγή καθαρής ενέργειας µε βάση τον άνθρακα, στην κατεύθυνση της µείωσης των εκ̟οµ̟ών CO2 . 
Αυτό εντάσσεται στα ̟λαίσια της διαφορο̟οίησης των ενεργειακών ̟ηγών, καθώς και στην αναγκαιότητα  
δυνατότητας ε̟ιλογής ̟ροµηθευτών, εκτός του ρωσικού φυσικού αερίου.  
 
Η κα. Audrey FINDLAY (Aberdeenshire) κρίνει τον εν λόγω φάκελο ιδιαίτερα σηµαντικό για την CRPM. 
Υ̟ογραµµίζει την αναγκαιότητα ε̟ίτευξης µιας ισορρο̟ίας ανάµεσα σε βιώσιµες ενέργειες και ενεργειακές 
ανάγκες. Το µήνυµα της ̟ρέ̟ει να ξεκάθαρο και ολοκληρωµένο, και να ̟ιστο̟οιεί µια στροφή ̟ρος το 
µέλλον.  
 
Η κα. Christel LILJESTRÖM  υ̟οστηρίζει το ̟ροτεινόµενο ̟ρόγραµµα και υ̟ογραµµίζει τη σηµασία των 
το̟ικών φορέων. Η BSC θα συνεισφέρει στον καταρτισµό της ε̟ίσηµης θέσης της CRPM, η ο̟οία θα 
̟αρουσιαστεί κατά τη Γενική Συνέλευση της Ρώµης.  
 
Ο κ. Javier MORALES FIEBLES (Κανάρια) ̟αρουσιάζει το ̟αράδειγµα του νησιού του Hierro, ό̟ου το 
100% της ̟αραγόµενης ενέργειας ̟ροέρχεται είτε α̟ό ανακυκλώσιµες ̟ηγές (υδραυλική και αιολική), είτε 
µε τη βοήθεια ενός φυσικού αερίου  ̟ου διοχετεύεται µέσα α̟ό γεωργικές εγκαταστάσεις.  
 
Καταλήγοντας, ο κ. Claudio MARTINI υ̟ογραµµίζει ̟ως οι στόχοι σε αυτόν τον τοµέα  δεν είναι συµβατοί 
µεταξύ τους και ̟ως ̟ρέ̟ει να βρεθούν σηµεία ισορρο̟ίας.  
 
Το ̟ρόγραµµα εργασιών υιοθετείται . (φάκελος στο ̟αράρτηµα) 
 

Αεροµεταφορές. 
 
Η κα. Julie GOURDEN ̟αρουσιάζει το φάκελο εργασίας ̟άνω σε αυτό το θέµα, καθώς ε̟ίσης και το ̟λάνο 
εργασιών ̟ου α̟ορρέει α̟ό αυτόν. ∆ίνει ιδιαίτερη έµφαση σε τέσσερις βασικούς φακέλους –και ειδικότερα 
στον φάκελο «̟εριβάλλον» -, η εξέταση των ο̟οίων ̟ροτείνεται να γίνει µε τη συνεργασία της οµάδας 
εργασίας ̟άνω στην ενέργεια.  
 
Η κα. Annelie STARK ε̟ιµένει ιδιαίτερα ̟άνω στην α̟ό κοινού εξέταση των ζητηµάτων αεροµεταφορών 
και ενέργειας.  
 
Ελλείψει άλλων ̟αρατηρήσεων, το ̟ρόγραµµα εργασιών και ο φάκελος υιοθετούνται. (φάκελος στο ̟αράρτηµα) 
 
 
Ο κ. Claudio MARTINI καταλήγει ευχαριστώντας την ̟εριφέρεια της Cantabrie για την θετική της 
α̟άντηση στην ̟ρόταση ̟ου της έγινε, σχετικά µε την καθοδήγηση µιας οµάδας εργασίας ̟άνω στις 
αεροµεταφορές. Στρέφει την ̟ροσοχή των ̟εριφερειών ̟ρος τους κινδύνους του «dumping» µεταξύ 
̟εριφερειών ̟ου µ̟ορούν να ̟ροκαλέσουν οι εταιρίες « low cost ». 
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Καινοτοµίες 
 
Η κα. Christel LILJESTRÖM ̟αρουσιάζει τα α̟οτελέσµατα της κινητο̟οίησης των ̟εριφερειών της CRPM 
̟άνω στο φάκελο «καινοτοµίες», καθώς ε̟ίσης και το σχέδιο ̟ου εκ̟ονήθηκε α̟ό την υ̟εύθυνη οµάδα. 
 
Η κα. Inger LINGE (Στοκχόλµη) ε̟ιµένει ̟άνω στο ε̟ιχειρησιακό ̟νεύµα και στη δηµιουργικότητα ̟ου 
̟ρέ̟ει να συµ̟ληρώνουν την ερευνητική διάσταση. Παρουσιάζει τα τρέχοντα σχέδια στη Βαλτική, και 
̟ροσδιορίζει τους ̟αράγοντες-κλειδιά ̟ου ευθύνονται για την ε̟ιτυχία, ε̟ιµένοντας στην αναγκαιότητα 
̟ολιτικού ̟λαισίου, στην α̟αιτούµενη ̟οιότητα, καθώς και στην ισορρο̟ία άνδρας-γυναίκα.  
 
Ο κ. Philippe DURON (Κάτω Νορµανδία) υ̟ογραµµίζει τη ζωτική σηµασία του χαρακτήρα των 
καινοτοµιών και σηµειώνει ̟ως η Ε̟ιτρο̟ή Ατλαντικού Τόξου (CAA) κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση 
έχοντας θέσει δύο ̟ροτεραιότητες : ι) την δηµιουργία ενός ευρετηρίου καινοτοµιών για τη ζώνη αυτή,  
ιι) την συσ̟είρωση των υ̟ηρεσιών καινοτοµιών στους κόλ̟ους της CAA. Υ̟ογραµµίζει την αναγκαιότητα 
συγχρονισµού της οµάδας-µάρτυρας της CRPM µε τις οµάδες εργασίας των γεωγραφικών Ε̟ιτρο̟ών και 
διερωτάται για τον καλύτερο δυνατό τρό̟ο θέσ̟ισης ενός µέσου ανταλλαγής ̟ληροφοριών. 
 
Η κα. Kathleen MATHESON, σύµφωνη µε την ̟ροηγούµενη ̟αρέµβαση, αναρωτιέται µε ̟οιο τρό̟ο αυτή 
η ε̟ικοινωνία µεταξύ οµάδων θα είναι α̟οτελεσµατική.  
 
Ο κ. Xavier GIZARD διευκρινίζει ̟ως η οµάδα της CRPM θα ̟ρέ̟ει να θεωρείται οµάδα-µάρτυρας και να 
συντονίζει τις εργασίες της µε τις αντίστοιχες των γεωγραφικών Ε̟ιτρο̟ών.  
 
Ο κ. Javier VELASCO (Αστουρία) συµφωνεί µε αυτήν την ̟ροσέγγιση και υ̟ογραµµίζει τη σηµασία ̟ου 
έχει για την CAA η ̟ροώθηση του εν λόγω θέµατος, ώστε ̟ροχωρήσουν τα ζητήµατα ̟ου έχουν 
αναγνωριστεί ως ζωτικά για τον Ατλαντικό.. 
 
Κατό̟ιν αυτών των ̟αρατηρήσεων, το σύγγραµµα υ̟οχρεώσεων της οµάδας εργασίας καινοτοµιών υιοθετείται. 
 
Σχέδιο Σύµβασης µεταξύ « EurOcéan » και CRPM 
 
Ο κ. Patrick ANVROIN ̟αρουσιάζει το σχέδιο Σύµβασης, υ̟ογραµµίζοντας ̟ως το τελευταίο θα συνδράµει 
στην διεύρυνση των δυνατοτήτων της CRPM, όσον αφορά τον τοµέα της θαλάσσιας έρευνας και ̟ως η θέση 
µας αναφορικά µε την Πράσινη Βίβλο θα ενισχυθεί µέσα α̟ό αυτήν την κίνηση. 
 
Το σχέδιο Σύµβασης υιοθετείται.  (φάκελος στο ̟αράρτηµα) 
 
Ο κ. Patrick ANVROIN στη συνέχεια ενηµερώνει τους συµµετέχοντες σχετικά µε την ̟ραγµατο̟οίηση ενός 
σεµιναρίου µε τίτλο « Safer Seas », τον Οκτώβριο του 2007 στο Μ̟ρεστ (Βρετάνη, Γαλλία). Όλες οι 
Περιφέρειες της CRPM είναι ̟ροσκεκληµένες σε αυτήν την εκδήλωση, η ο̟οία λαµβάνει χώρα κάθε 
̟ενταετία. Η εκδήλωση του 2007 θα έχει ως βασικό άξονα την θαλάσσια ασφάλεια και την ευρω̟αϊκή  
ναυτιλιακή ̟ολιτική.  
 
Ο κ. Xavier GIZARD ̟αρεµβαίνει για να διευκρινιστεί εάν η CRPM έχει τη δυνατότητα εκ̟λήρωσης των 
υ̟οχρεώσεών της ως µέλος-̟αρατηρητής της FIPOL. Αδυνατώντας να αντα̟οκριθεί στις υ̟οχρεώσεις του, ο 
εκ̟ρόσω̟ος της CRPM ε̟ί του ̟αρόντος στην FIPOL (κ. Jean François FOUNTAINE –Αντι̟ρόεδρος της 
Περιφέρειας Poitou-Charentes) ̟αραιτείται των καθηκόντων του.  
Ζητείται ε̟οµένως α̟ό τις ̟εριφέρειες-µέλη του Πολιτικού Γραφείου να γνωστο̟οιήσουν τις σχετικές 
̟ροτάσεις τους, για την ανάληψη αυτής της θέσης, στην Γενική Γραµµατεία (κ. François Desrentes).  
 
 

Παράνοµη Μετανάστευση 
 
Ο κ. Jean-Didier HACHE ̟αρουσιάζει το φάκελο. 
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Ο κ. Javier MORALES αναφέρει λε̟τοµερώς τα βασικά σηµεία του φακέλου, δίνοντας έµφαση στο ζήτηµα 
της µεταχείρισης των ανηλίκων ̟ου φτάνουν µε ̟αράνοµο τρό̟ο. 
Υ̟ογραµµίζει την αναγκαιότητα ύ̟αρξης ενός ̟ολιτικού σηµείου αναφοράς στην κοινοτική νοµοθεσία, 
ό̟ως ε̟ίσης και µιας ξεκάθαρης ά̟οψης, όσον αφορά τα ευρω̟αϊκά «σύνορα».  Το ζήτηµα αυτό α̟αιτεί µια 
σφαιρική σκο̟ιά ̟ου να εµ̟εριέχει την ανθρω̟ιστική διάσταση, ένα σύστηµα ̟αρακολούθησης και 
συµφωνίες µε τις χώρες ̟ροέλευσης της µετανάστευσης. 
 
Ο κ. Roy PERRY υ̟ογραµµίζει την αναγκαιότητα εκλέ̟τυνσης των εννοιών ̟ου χρησιµο̟οιούνται στο 
φάκελο αυτό. Σηµειώνει ̟ως το ̟ρόβληµα δεν αφορά α̟οκλειστικά τις ̟αράκτιες ̟εριφέρειες και ̟ως η 
συζήτηση σχετικά µε την ̟ροώθηση της µετανάστευσης ̟ρος την Ευρώ̟η α̟αιτεί ιδιαίτερη ̟ροσοχή. 
Αναφέρει ξεκάθαρα ̟ως ο στόχος δεν είναι άλλος α̟ό την α̟αγόρευση της ̟αράνοµης µετανάστευσης.  
 
Η κα. Giovanna DEBONO (Gozo) δηλώνει σύµφωνη µε το ̟εριεχόµενο του φακέλου αυτού, όµως 
̟αράλληλα υ̟ογραµµίζει τη σηµασία της σωστής διαχείρισης των µεταναστευτικών ρευµάτων, ώστε να 
̟εριοριστούν τα ̟ροβλήµατα, µεταξύ των ο̟οίων και τα όσα σχετικά µε την ισορρο̟ία της αγοράς 
εργασίας. Ε̟ιθυµεί να δοθεί µια σφαιρική α̟άντηση σε αυτό το ερώτηµα και σηµειώνει ̟ως η υ̟οστήριξη 
της ΕΕ, καθώς και των Κρατών µελών, κρίνεται α̟αραίτητη στα ̟λαίσια µιας ευρω̟αϊκής συνεργασίας. 
Σηµειώνει ̟ως όσο µικρότερο είναι το µέγεθος των εν λόγω ζωνών, τόσο εντονότερα είναι τα ̟ροβλήµατα.  
 
Ο κ. Francesco ATTAGUILE (Σικελία) α̟οδέχεται το φάκελο ως το σηµείο εκκίνησης της 
ε̟ιχειρηµατολογίας. Σηµειώνει ̟ως, κατά την ά̟οψή του, η σηµερινή στάση της Ε̟ιτρο̟ής, για την ο̟οία 
τα µεταναστευτικά ρεύµατα δεν ̟ροσφέρουν τί̟οτε άλλο εκτός α̟ό ενίσχυση του εργατικού δυναµικού, δεν 
είναι η ̟ρέ̟ουσα. Υ̟ογραµµίζει ̟ως η CRPM δεν ̟ρέ̟ει να ακολουθήσει αυτήν την ο̟τική. 
Ζητά την ενεργή συµµετοχή της CRPM σε αυτόν τον φάκελο και σηµειώνει ̟ως η Σικελία είναι θετική σε ένα 
«Σχέδιο Marshall », το ο̟οίο θα στοχεύει στην οργανωµένη ε̟ιστροφή στις χώρες ̟ροέλευσης. 
Σε έναν ̟ρώτο χρόνο, τα Κράτη µέλη θα έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν µία κοινή µεταναστευτική 
̟ολιτική. Στη συνέχεια ̟ροτείνει ένα σχέδιο συνεργασίας για τη Μεσόγειο -σύµφωνα µε το µοντέλο της 
Σαρδηνίας- , η έγκριση του ο̟οίου α̟αιτεί την κινητο̟οίηση των Περιφερειών.  
Υ̟ογραµµίζει ̟ως το ζήτηµα αυτό ̟ρέ̟ει να εξεταστεί στην ̟ηγή του και ̟ως η ̟ροώθηση νέων ̟ολιτικών 
̟ρωτοβουλιών α̟οτελεί αναγκαιότητα. 
 
Ο κ. Claudio MARTINI δια̟ιστώνει ̟ως το ζήτηµα αυτό είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο και ̟ως ο φάκελος ̟ου 
̟αρουσιάστηκε ̟ρέ̟ει να χρησιµεύσει ως σηµείο εκκίνησης. Προτείνει τη διόρθωση του κειµένου, 
̟ροσθέτοντας «…και να ̟ροωθήσει τη νόµιµη µορφή της µεταναστευτικής διαδικασίας». 
 
Έ̟ειτα α̟ό αυτό το συµ̟ληρωµατικό σχόλιο, ̟ροτείνει την έγκριση του φακέλου. 
 
Οι κκ. Roy PERRY, Javier MORALES και Kathleen MATHESON συµφωνούν µε αυτήν την ̟ρόταση. 
 
Ο φάκελος εγκρίνεται ,µαζί µε την εν λόγω ̟ροσθήκη.  (φάκελος στο ̟αράρτηµα) 

 
______________________ 

 
∆ιακήρυξη των Περιφερειών 
 
Ο κ. Xavier GIZARD ̟αρουσιάζει το σχέδιο «∆ιακήρυξης των Περιφερειών ̟άνω στη συµµετοχή τους στην 
̟αγκόσµια διακυβέρνηση», το ο̟οίο θα ̟ροταθεί στα υ̟όλοι̟α διεθνικά δίκτυα των Περιφερειών, στις 7 
Μαρτίου 2007, στη Μασσαλία.  
  
 
Ελλείψει ̟αρατηρήσεων, το σχέδιο ∆ιακήρυξης υιοθετείται. (φάκελος στο ̟αράρτηµα) 
 
Το Μέλλον της CRPM  
 
Ο κ. Xavier GIZARD ̟αρουσιάζει το φάκελο ̟άνω στο «µέλλον της CRPM ». (φάκελος στο ̟αράρτηµα).  
Στέκεται στη σηµερινή αβεβαιότητα, η ο̟οία εµ̟οδίζει την υιοθέτηση µιας ξεκάθαρης µεσο-
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µακρο̟ρόθεσµης ο̟τικής. Θα ̟ρέ̟ει, ε̟οµένως, να συγκεκριµενο̟οιήσουµε την ο̟τική αυτή µέσα στους 
ε̟όµενους µήνες, α̟αντώντας σε µια σειρά α̟ό ερωτήµατα : 

- Ποιο το µέλλον της Κρατικής Βοήθειας, όσον αφορά τη φορολογία ; 
- Τι µ̟ορούµε να ̟εριµένουµε α̟ό την ΕΕ και τα Κράτη ; 
- Ποιο το α̟αιτούµενο θεσµικό ̟εριβάλλον ; 
- Ποιος ο αυριανός λόγος ύ̟αρξης της CRPM ; 

 
Ζητά α̟ό τα µέλη του Πολιτικού Γραφείου να ̟αραθέσουν γρα̟τώς τις ̟αρατηρήσεις τους, όσον αφορά τα 
ερωτήµατα ̟ου ̟εριέχονται στον φάκελο σχετικά µε το µέλλον της CRPM, µε σκο̟ό να ̟αρουσιαστούν τα 
α̟οτελέσµατα στο ε̟όµενο Πολιτικό Γραφείο του Ιουνίου, στην Πολωνία. 
 
Το Πολιτικό Γραφείο καταγράφει το αίτηµα.  
 
 

Εντάξεις και διαγραφές 
 
Εκ των ̟ροτέρων, γνωστο̟οιούνται στα µέλη του Πολιτικού Γραφείου οι ακόλουθες ̟ληροφορίες : 

- Προτείνεται η κοινή συνδροµή στο ̟εριοδικό « Europolitique » , µε το συνολικό κόστος να 
ανέρχεται στα 250 € για 100 συνδροµές. Η ∆ιευθυντής Ε̟ικοινωνίας, Enrico Mayrhofer, θα 
έρθει σε ε̟αφή µε τις Περιφέρειες µέλη σχετικά. 

- Το Aberdeen City ̟ροτείνει να αναλάβει την ̟ραγµατο̟οίηση της Γενικής Συνέλευσης της 
CRPM του 2010 : η ̟ρόταση αυτή βρίσκει θετική αντα̟όκριση. 

- Ζητείται α̟ό τον ∆ανό εκ̟ρόσω̟ο να συνδράµει στην Γενική Γραµµατεία για την 
διευθέτηση του ζητήµατος των δανέζικων εισφορών, λόγω του νέου θεσµικού ̟λαισίου ̟ου 
διαµορφώνεται στο Κράτος αυτό. 

- Η CRPM συνδράµει στο Τόξο Μάγχης, µε σκο̟ό την ̟ληρέστερη ε̟ιµόρφωσή της. Μόλις 
αυτή ολοκληρωθεί, ευχή όλων είναι το Τόξο της Μάγχης να µετατρα̟εί σε µια νέα 
γεωγραφική Ε̟ιτρο̟ή της CRPM, µε την ̟ρωτοβουλία των Περιφερειών ̟ου ανήκουν 
ε̟ίσης στην  CRPM. 

 
Το Πολιτικό Γραφείο καταγράφει την διαγραφή της Περιφέρειας της Uppsala, για το 2007 (λόγοι ακόµη 
αδιευκρίνιστοι), καθώς και του « East of Scotland Consortium » για το 2008 (µε σκο̟ό την α̟οφυγή 
̟ολλα̟λής συνδροµής για τα ίδια µέλη). 
 
Ζητά την ένταξη δύο ̟αράκτιων ̟εριφερειών της Βουλγαρίας (Varna και Burgas) ̟ου τηρούν τα 
α̟αιτούµενα κριτήρια. Η ένταξή τους θα ε̟ισηµο̟οιηθεί κατά το ε̟όµενο Πολιτικό Γραφείο.  
 
Ζητά την ένταξη του Land de Schleswig-Holstein. Η Ε̟ιτρο̟ή Βόρειας Θάλασσας δηλώνει σύµφωνη, ενώ η 
Ε̟ιτρο̟ή της Βαλτικής θα γνωστο̟οιήσει την α̟όφασή της στις 8 Μαρτίου 2007. Η α̟όφαση µεταφέρεται 
για το Πολιτικό Γραφείο της Πολωνίας, τον Ιούνιο του 2007. 
 
Η ̟ερί̟τωση της Καλαβρίας (χρωστούµενες συνδροµές) : Η ̟εριφέρεια της Καλαβρίας ανακοινώνει την 
̟ρόθεσή της να ρυθµίσει τις εκκρεµότητές της, σχετικά µε τις συνδροµές του 2007, καθώς και των τριών 
̟ροηγούµενων ετών. Μία νέα εξέταση του θέµατος ̟ροβλέ̟εται για το Πολιτικό Γραφείο του Ιουνίου 2007. 
 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Ο Κ. Claudio MARTINI ε̟ιθυµεί να ευχαριστήσει τα µέλη του Πολιτικού Γραφείου για την ενεργή και 
̟οιοτική συµµετοχή τους. Υ̟ογραµµίζει τα έργα ̟ου ̟ρέ̟ει να γίνουν ως το ε̟όµενο Πολιτικό Γραφείο της 
Πολωνίας, και εύχεται σε όλους καλή διαµονή στη Φλωρεντία. 
 

 
Αριθµός ̟ολιτικών θέσεων ̟ου υ̟οβλήθηκαν ̟ρος έγκριση : 2. Ποσοστό έγκρισης : 100 % 


