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CRPMPRV070056 A0 

CONFÉRENCE DES RÉGIONS PÉRIPHÉRIQUES MARITIMES D’EUROPE 

CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 

 

6, rue Saint-Martin  35700 RENNES - F 
Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09 19 
e.mail : secretariat@crpm.org –  web : www.crpm.org 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ C.R.P.M. 

8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007  – AUGOSTOW (PODLASKIE, ΠΟΛΩΝΙΑ) 

 

Συµµετέχοντες: 

 

Πρόεδρος: Claudio MARTINI, Presidente della Regione Toscana (IT) 

1ος Αντιπρόεδρος: Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO) 

Αντιπρόεδροι:  Giovanna DEBONO, Hon. Minister of Gozo (Malta) 

Μόνιµα µέλη: 

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

� Ireland  Enda BONNER, Member of Donegal County Council 

� Malta  See Vice-President 

� Norway  Roald BERGSAKER, County Mayor of Rogaland 

� Poland  Dariusz PIONTKOWSKI, Marshal of Podlaskie Region  

� Sweden   Anneli STARK, Councillor, Västra Götaland Region 

� United Kingdom Roy PERRY, Executive Member of Hampshire Council 

Γεωγραφικές επιτροπές: 

Atlantic Arc Commission 

• Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES, President of the Atlantic Arc Commission - President of 
the Principality of Asturias (ES): represented by Philippe BONNEAU, Vice-Président, Conseil 
Régional de Basse-Normandie (FR) 

Balkan & Black Sea Regional Commission 

• Anthony PAPADIMITRIOU, Executive Secretary (GR) 

Baltic Sea Commission 

• Anne STAHL-MOUSA, Executive Secretary (SE) 

Intermediterranean Commission 

• Philippe CICHOWLAZ, Executive Secretary (FR) 

North Sea Commission 

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

Εκπρόσωποι των Αποµακρυσµένων Περιφερειών: 

 Carlos Manuel CESAR, President of the Autonomous Government of Azores (PT), President of the 
Conference of Presidents of Ultrapheripheral Regions: represented by Rodrigo OLIVEIRA, Regional 
Director of European Affairs 
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Εναλλακτικοί εκπρόσωποι Προέδρων Επιτροπών(*):  

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

∆ιοικητικό Συµβούλιο:  

 Jacques BOULAU, Treasurer of the CPMR Administrative Council 

Εναλλακτικά µέλη:  

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

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

Επίτιµοι καλεσµένοι:  
 Jaroslaw ZIELINSKI, State Secretary, Ministry of Interior and Administration (PL) 
 Jaroslaw SCHABIEŃSKI, Vice-Voïvode, Podlaskie Region (PL) 
 Dirk AHNER, Director General, DG for Regional Policy, European Commission (BE) 

Γενική Γραµµατεία CRPM: 
Xavier GIZARD, Secrétaire Général 
Patrick ANVROIN, Directeur 
François DESRENTES, Directeur 
Enrico MAYRHOFER, Directeur de la Communication 
Carol THOMAS, Déléguée permanente à Bruxelles 
Marie-Agnès CHARON, Chef du Secrétariat 

Παρατηρητές: 
Kari AALTO, Manager of International Affairs, Council of Oulu Region (FI) 
Francesco ATTAGUILE, Dirigente Generale, Regione Siciliana (IT) 
Peder BANG, Project Manager, Central Denmark (DK) 
Francis COYLE, Director of Services Planning & Economic Development, Donegal County Council (IE) 
Rita CUTAJAR, Director for EU Affaire, Ministry for Gozo (Malta) 
Piero DI MAGGIO, Dirigente Superiore, Regione Siciliana (IT) 
Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente per le Politche Europee, Regione Toscana (IT) 
Cecilia KARLBERG, International Officer, Västra Götaland Region (SE) 
Magdalena LYZNICKA-SANCZENKO, Director of External Relations Bureau, Podlaskie Region (PL) 
Marko MÄLLY, Senior Advisor/International Affairs, Regional Council of Päijät-Häme (FI) 
Sverre MAURITZEN, Advisor, Rogaland County Council (NO) 
Joseph MICALLEF, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (Malta) 
Josefina MORENO BOLARÍN, Jefe de Coordinación Jurírica, Region de Murcia (ES) 
Julie MICLOT, Chargée de Gestion des Fonds européens, Conseil Régional de Basse-Normandie (FR) 
Bjørn REISZ, Head of International Unit, Telemark County Council (NO) 
Keijo SAHRMAN, Director, Association of Finnish Local and Regional Authorities (FI) 
Gordon SUMMERS, Principal European Officer/Secretary to UK Members Network, Highland Council (UK) 
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

Ο κ. Claudio MARTINI, Πρόεδρος της CRPM, εγκαινιάζει την συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου. 
Ευχαριστεί τον κ. Jaroslaw Zielinski, Υφυ̟ουργό, τον κ. Dariusz Piontkowski, Marshal, και τον κ. Jaroslaw 
Schabieński, Αντι-Βοϊβόδα της Περιφέρειας της Podlaskie, για την φιλοξενία της συνεδρίασης. Ε̟ίσης 
α̟ευθύνονται ευχαριστίες ̟ρος τον κ. Dirk Ahner, Γενικό ∆ιευθυντή της Γ∆ Περιφερειακής Πολιτικής για 
την ̟αρουσία του σε αυτή τη συνεδρίαση. 
 
Ο κ. Jaroslaw ZIELINSKI, Υφυ̟ουργός Εσωτερικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, καλωσορίζει στην Podlaskie 
τις Περιφέρειες της CRPM και ε̟αναλαµβάνει τη σηµασία αυτής της συγκέντρωσης των Περιφερειών, όσον 
αφορά τη συζήτηση γύρω α̟ό τους κοινούς ̟ροβληµατισµούς και σε αυτήν την κατεύθυνση συγχαίρει την 
CRPM για τον α̟οφασιστικό της ρόλο.  
 
Ο κ. Dariusz PIONTKOWSI, Marshal της Περιφέρειας της Podlaskie, αναγνωρίζει τον σηµαντικό ρόλο της 
CRPM αναφορικά µε την ̟ροώθηση της δια̟εριφερειακής συνεργασίας και υ̟ογραµµίζει την ενεργή 
συµµετοχή της Περιφέρειας του Podlaskie στην Ε̟ιτρο̟ή της Θάλασσας της Βαλτικής. 

Τα ̟ρακτικά της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της Φλωρεντίας (Τοσκάνη, Ιταλία), της 16ης 
Φεβρουαρίου, υιοθετούνται οµόφωνα. 

Το Πολιτικό Γραφείο εγκρίνει την ηµερήσια διάταξη της ̟αρούσης συνεδρίασης. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ CRPM ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 
2006-2007  

Ο κ. Xavier Gizard, Γενικός Γραµµατέας της CRPM, ̟αρουσιάζει τους κυριότερους τοµείς δράσης της 
Γραµµατείας της CRPM κατά τους δύο τελευταίους µήνες, ό̟ως είχε καταδειχθεί στο ̟ρόγραµµα εργασιών 
της CRPM.  

• Συνταγµατική συνθήκη. Η CRPM εργάζεται συντονισµένα µε άλλους δια̟εριφερειακούς 
οργανισµούς, για την εξασφάλιση της συµµετοχής τους στις συζητήσεις ̟ου καθοδηγούνται α̟ό τα 
Κράτη Μέλη. Μία ε̟ιστολή στάλθηκε α̟ό κοινού ̟ρος την Γερµανική Προεδρία της Ευρω̟αϊκής 
Ένωσης. Η ε̟ιστολή αυτή υ̟ογραµµίζει ̟ως το Άρθρο 5 της Συνταγµατικής Συνθήκης, το ο̟οίο 
εγκρίνει την αρχή της ε̟ικουρικότητας και ̟ροσφέρει στις Περιφέρειες και στους ∆ήµους ένα νοµικό 
στήριγµα, ̟άνω στο ο̟οίο θα µ̟ορούν να βασίσουν την εµ̟λοκή τους στη διαδικασία λήψης 
α̟οφάσεων της ΕΕ, ̟ρέ̟ει να διατηρηθεί στο αρχικό κείµενο.   Η Κα. Merkel εγγυήθηκε ̟ως το 
ζήτηµα αυτό θα ̟εριληφθεί στις συζητήσεις της 22ης Ιουνίου. Ακόµη µεγαλύτερες εγγυήσεις δόθηκαν 
α̟ό τον Πρόεδρο Barroso, όσον αφορά την ένταξη αυτού του ζητήµατος στην ατζέντα των 
δια̟ραγµατεύσεων για τις συζητήσεις ̟ου θα διεξαχθούν στο ̟λαίσιο της διακυβερνητικής συνόδου. 
Ε̟οµένως, τα δείγµατα είναι θετικά, όµως ̟ροτού αναγγελθούν τα α̟οτελέσµατα αυτών των 
διαβουλεύσεων, καλό θα είναι να µην υ̟άρξει εφησυχασµός, και οι Περιφέρειες να συνεχίσουν να 
συνεισφέρουν στις συζητήσεις αυτές.  

• Ναυτιλιακή ̟ολιτική. Με υψηλές ̟ροσδοκίες αναµένεται η σύνοδος των Αρχηγών Κρατών και 
Κυβερνήσεων του ερχόµενου ∆εκεµβρίου, η ο̟οία φαίνεται ̟ως θα α̟οτελέσει την αφορµή, για 
̟ρώτη φορά, ε̟ίτευξης συµφωνίας σχετικά µε το ̟ακέτο µέτρων για την λοξοδρόµηση µιας 
̟ραγµατικής, ολοκληρωµένης ναυτιλιακής ̟ολιτικής, η ο̟οία θα λαµβάνει υ̟όψη τους 
γεωγραφικούς, κοινωνικούς και οικονοµικούς ̟αράγοντες. Η CRPM βρίσκεται ̟ολύ κοντά στο να 
εγκρίνει την τελική της συνδροµή στη συµβουλευτική διαδικασία, σχετικά µε την Πράσινη Βίβλο. Στις 
10 του ερχόµενου Οκτωβρίου, η Ε̟ιτρο̟ή καταθέτει την ̟ρότασή της για τη Γαλάζια Βίβλο, η ο̟οία 
στη συνέχεια θα συζητηθεί κατά την Γενική Συνέλευση της CRPM, στις 19 Οκτωβρίου. Σύµφωνα µε τα 
̟ροβλε̟όµενα, οι ̟ροτάσεις αναφορικά µε τη Γαλάζια Βίβλο θα εξεταστούν στις 22 Οκτωβρίου, κατά 
τη διάρκεια της συνόδου ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί υ̟ό την αιγίδα της ̟ορτογαλικής Προεδρίας, και 
στην ο̟οία η CRPM ̟ρέ̟ει να ̟αραβρεθεί.      

• Στις 19 Νοεµβρίου στη Χιχόν, οι Περιφέρειες της CRPM οργανώνουν ένα σεµινάριο µε θέµα τις 
ναυτιλιακές µεταφορές, ̟αρουσία του Ε̟ιτρό̟ου Jacques Barrot. Το σεµινάριο αυτό θα α̟οτελέσει 
την ευκαιρία για τις Περιφέρειες να γνωστο̟οιήσουν την ο̟τική τους στην Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή.   
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• Μέλλον του ̟ροϋ̟ολογισµού της ΕΕ. Οι σκέψεις της CRPM όσον αφορά την κατάρτιση ενός 
φακέλου ̟ολιτικής το̟οθέτησης βρίσκονται ακόµη σε ̟ροκαταρκτικό στάδιο. Το Ε̟ιστηµονικό 
Συµβούλιο ̟ραγµατο̟οίησε ένα σεµινάριο στην Coimbra (Πορτογαλία), ̟ροκειµένου να ε̟ισηµάνει 
τις ̟ροεκτάσεις των ε̟ερχόµενων αλλαγών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της ΕΕ. Ο 
µεσο̟ρόθεσµος στόχος της CRPM είναι να συντάξει ένα φάκελο, ό̟ου θα αναφέρονται τα 
̟ροβλήµατα, ̟ροκειµένου να υ̟άρξει µία βάση ̟άνω στην ο̟οία θα στηριχθεί η διοργάνωση ενός 
σεµιναρίου, στο ο̟οίο θα ̟ροσκληθεί ο Ε̟ίτρο̟ος στην Γ∆ Γεωργίας, για να µιλήσει για το µέλλον 
της ΚΑΠ, όσον αφορά τις Περιφέρειες, για το 2008. Εκτός αυτού, η CRPM ̟αρακινείται στο να 
α̟αντήσει  σε µια ̟ρόσκληση σε γνωµατεύσεις ̟ου έκανε η Ε̟ιτρο̟ή, υ̟ό την καθοδήγηση του 
Προέδρου Barroso, σχετικά µε τη δοµή και το ̟εριεχόµενο του µελλοντικού, µετά 2013, 
̟ροϋ̟ολογισµού της ΕΕ.  Το ̟ρώτο σεµινάριο ̟ου θα διοργανωθεί για αυτό το ζήτηµα, θα 
̟ραγµατο̟οιηθεί το Μάρτιο 2008, και η  CRPM αναµένεται να ̟ροσκληθεί σε αυτό α̟ό τον Πρόεδρο 
Barroso. 

• Καινοτοµίες και ενεργειακή ̟ολιτική. Πρόσφατα ̟ραγµατο̟οιήθηκαν σύνοδοι, τόσο α̟ό την 
Οµάδα Εργασίας «Καινοτοµίες», όσο και α̟ό την Οµάδα «Ενέργειας» της CRPM, ̟ροκειµένου να 
̟ροσεγγιστούν αυτά τα ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος.  

• Περιφερειακή ̟ολιτική. Η Ε̟ιτρο̟ή µόλις δηµοσίευσε το 4ο Πόρισµά της για την Συνοχή. Το 
̟όρισµα αυτό θα α̟οτελέσει το αντικείµενο ευρύτερων συζητήσεων στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου.  

• Εξωτερική συνεργασία και ̟ολιτική γειτνίασης. Αυτός ο τοµέας εργασίας της CRPM είναι 
αφιερωµένος στις δραστηριότητες της διεθνούς συνεργασίας µε τις Περιφέρειες εκτός ΕΕ. Ένα 
σηµαντικό ̟αράδειγµα των εργασιών αυτών φανερώθηκε α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή των Βαλκανίων και της 
Μαύρης Θάλασσας της CRPM, η ο̟οία συνεδρίασε ̟ρόσφατα µε την ευκαιρία της Ετήσιας Γενικής 
της Συνέλευσης στο Çanakkale (Τουρκία). Η συνεδρίαση αυτή συγκέντρωσε εταίρους α̟ό την 
Ελλάδα, την Βουλγαρία, την Ρουµανία και την Τουρκία, ̟ροκειµένου να συζητήσουν µαζί γύρω α̟ό 
τα σχέδιά τους αναφορικά µε την διευρυµένη – σε Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, PNUD και Οικονοµική 
Σύµ̟ραξη της Μαύρης Θάλασσας-  δια̟εριφερειακή συνεργασία.  

• Φόρουµ των ∆ικτύων Περιφερειών του Κόσµου. Η δηµιουργία αυτού του ∆ικτύου θέτει νέες 
̟ροκλήσεις για τις Περιφέρειες. Ό̟ως ακριβώς δηµιουργήθηκε, ̟ριν α̟ό 35 χρόνια, η CRPM, για να 
δράσει ως καταλύτης στην ̟ροσ̟άθεια για θέσ̟ιση µιας δια̟εριφερειακής σύµ̟ραξης µεταξύ των 
Περιφερειών της Ευρώ̟ης, έτσι και σήµερα κρίνεται αναγκαία η ανά̟τυξη αυτής της ̟εριφερειακής 
συνεργασίας σε διεθνές ε̟ί̟εδο. Πρόεδρος σε αυτό το ∆ίκτυο των Περιφερειών του Κόσµου, το ο̟οίο 
δηµιουργήθηκε τον ̟ερασµένο Μάρτιο στην Μασσαλία, είναι ο κ. Claudio Martini. Το Γραφείο του 
θα συνεδριάσει στα τέλη Αυγούστου στο  Cape Town.  
Οι διάφορες α̟οστολές του οργανισµού αυτού θα συνδεθούν µε τις δραστηριότητες ̟ου 
καθοδηγούνται α̟ό την  Ε̟ίτρο̟ο Danuta Hübner, η ο̟οία ̟ρόσφατα υ̟έγραψε συµφωνίες µε 
Ρωσία και Κίνα, και ̟ροσκαλεί, ε̟ί του ̟αρόντος, την CRPM να συµµετάσχει στις εργασίες της 
Ε̟ιτρο̟ής στον τοµέα αυτό. Η συνεργασία µεταξύ των Ευρω̟αϊκών Περιφερειών και των 
αντίστοιχων εκτός ΕΕ θα έχει ε̟ίσης ̟ροεξέχουσα θέση το τρέχον έτος, κατά τη διάρκεια των "Open 
Days" ̟ου διοργανώνονται τον ερχόµενο Οκτώβριο και µε την ευκαιρία των ο̟οίων θα 
̟ραγµατο̟οιηθεί συνεδρίαση µε σκο̟ό τη συζήτηση γύρω α̟ό τους τρό̟ους µε τους ο̟οίους οι 
Περιφέρειες της ΕΕ και των άλλων η̟είρων θα µ̟ορέσουν να αλληλοβοηθηθούν, ανταλλάσσοντας 
̟ληροφορίες και εµ̟ειρίες. 

Το τρέχον Πρόγραµµα Εργασιών της CRPM υιοθετείται οµόφωνα. 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Ο κ. Patrick ANVROIN (Γραµµατεία CRPM) ̟αρουσιάζει τα κύρια χαρακτηριστικά του σχεδίου της 
Τελικής Συνεισφοράς της CRPM στην Πράσινη Βίβλο της Ε̟ιτρο̟ής για την Ναυτιλιακή Πολιτική. Ο 
στόχος της συνεισφοράς αυτής είναι, α̟ό τη µία ̟λευρά, να ̟ροωθηθούν κά̟οιες ̟ροτάσεις σχετικά µε τον 
τύ̟ο των ενεργειών ̟ου θα µ̟ορούσαν να ̟εριληφθούν στην µελλοντική ευρω̟αϊκή ναυτιλιακή ̟ολιτική, 
και α̟ό την άλλη, να δοθεί έµφαση στην γεωγραφική ένταξη της Ευρώ̟ης. Το σεµινάριο το ο̟οίο 
διοργάνωσε η γερµανική Προεδρία στις 3 Μαΐου, στη Βρέµη, µε σκο̟ό τη συζήτηση γύρω α̟ό το 
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̟ρόγραµµα της ΕΕ σχετικά µε τα ναυτιλιακά ζητήµατα, έδωσε την ευκαιρία στην CRPM να ̟αρουσιάσει την 
δική της ο̟τική ε̟ί του θέµατος µ̟ροστά σε ένα ακροατήριο µε διαφορετικούς ορίζοντες.  

Ένας α̟ό τους στόχους-κλειδιά της εργασίας της CRPM έγκειται στην υ̟ογράµµιση του γεγονότος ̟ως η 
̟εριφερειακή βαθµίδα, καθώς και η αντίστοιχη µεσογειακή, είναι οι σηµαντικότερες στην κατεύθυνση της 
α̟οτελεσµατικής εφαρµογής των διαφόρων ̟τυχών της ναυτιλιακής ̟ολιτικής. Ο φάκελος ̟ολιτικής 
το̟οθέτησης της CRPM υ̟ογραµµίζει την αναγκαιότητα σύµ̟λευσης των συµφερόντων της αλιείας, των 
λιµανιών και του τουρισµού, µε την ευηµερία των οικοσυστηµάτων.  Κρίνεται ε̟ίσης σηµαντική η βελτίωση 
της διαχείρισης των χρηµατοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, και ειδικότερα του ̟ρογράµµατος Interreg IV, 
̟ροκειµένου να ανα̟τυχθεί ̟εραιτέρω η ναυτιλιακή συνεργασία, και να ε̟ιτευχθεί µία ̟ραγµατικά 
ολοκληρωµένη ̟ροσέγγιση στη διαχείριση των ναυτιλιακών ζητηµάτων.  

Εκτός των άλλων, το έγγραφο θεωρεί ̟ως το Interreg IV θα µ̟ορούσε να αξιο̟οιηθεί κατάλληλα, µε την 
εισαγωγή ευρω̟αϊκών ̟ιστο̟οιήσεων στις Περιφέρειες της ΕΕ ̟ου θα αναγνωρίζονται ως υ̟οδειγµατικές, 
ως ̟ρος τις µεθόδους και ̟ρακτικές τους, σε όρους ναυτιλιακής ̟ολιτικής. Στο ̟αράρτηµα της συνεισφοράς 
της CRPM ̟αρουσιάζονται ̟οικίλα ̟αραδείγµατα τέτοιων ε̟ιτυχηµένων ̟ρακτικών, ̟ου ε̟ί του ̟αρόντος 
εφαρµόζονται σε διάφορους τοµείς της ναυτιλιακής διακυβέρνησης.  

Ο φάκελος της CRPM υ̟ογραµµίζει ε̟ίσης την αναγκαιότητα της θεώρησης µιας ευρω̟αϊκής 
ολοκληρωµένης Ναυτιλιακής Πολιτικής α̟ό τη σκο̟ιά των ̟οικίλων υ̟αρχόντων θαλάσσιων λεκανών. Οι 
εκτιµήσεις αυτές υ̟οστηρίζονται διεξοδικά στο φάκελο ̟ολιτικής το̟οθέτησης της CRPM. Ε̟ι̟λέον, τα 
̟αρα̟άνω έδωσαν την αφορµή για να εξεταστεί σοβαρότερα το ζήτηµα της Θαλάσσιας Ασφάλειας, η ο̟οία 
τελευταία α̟οτέλεσε αντικείµενο εκτεταµένων συζητήσεων, κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου της CRPM τον 
̟ερασµένο Α̟ρίλιο, στο Santander.   

Αναγνωρίζεται η ανάγκη ενίσχυσης των εργασιών όσον αφορά τις ̟ροτάσεις ενεργειών για τον τοµέα της 
έρευνας και της ανά̟τυξης, ενός τοµέα ̟ου ̟αραµένει σχετικά υ̟οβαθµισµένος, στο έγγραφο της  CRPM.   

Ο φάκελος της CRPM υ̟ογραµµίζει ε̟ίσης την ανε̟άρκεια των ̟ροτάσεων της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, 
όσον αφορά τις θαλάσσιες µεταφορές. Το ̟ρόβληµα αυτό θα εξεταστεί, µε τη συµµετοχή του Ε̟ιτρό̟ου 
Barrot, κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου µε θέµα τις θαλάσσιες µεταφορές, ̟ου θα διεξαχθεί στις 19 
Νοεµβρίου στο Χιχόν.  

Αναγγέλθηκε η κατάδειξη ενός συντονιστή για το ̟ρόγραµµα των Θαλάσσιων Λεωφόρων, και 
υ̟ογραµµίστηκε ̟ως η κατάληξη αυτή α̟οτελεί µία σηµαντικότατη νίκη της CRPM και των Περιφερειών 
της, ολοκληρώνοντας κατ’ αυτόν τον τρό̟ο µία ̟ερίοδο δύο και ̟λέον ετών lobbying. Ο Πρόεδρος Barroso 
ε̟έδειξε ιδιαίτερη συµ̟αράσταση σε αυτό το ζήτηµα.  

Ο κ. Patrick ANVROIN στη συνέχεια ̟ροσεγγίζει το ζήτηµα της κατάρτισης στους κόλ̟ους του 
ναυτιλιακού κλάδου. Το θέµα αυτό είχε συζητηθεί εκτεταµένα κατά τη διάρκεια της συνόδου της Βρετάνης, 
στις 9 του ̟ερασµένου Μαρτίου. Παρουσιάστηκαν αρκετές ̟ροτάσεις γύρω α̟ό τους τρό̟ους βελτίωσης των 
συνθηκών καταρτισµού του ναυτιλιακού ̟ροσω̟ικού και γύρω α̟ό τους τρό̟ους µεγιστο̟οίησης της 
ασφάλειας στον τοµέα της αλιείας.  

Ε̟ιβεβαιώθηκε ̟ως η συνδροµή των Γεωγραφικών Ε̟ιτρο̟ών στο φάκελο ̟ολιτικής το̟οθέτησης της CRPM 
θα ενταχθεί στο υ̟όµνηµα της καθολικής συνεισφοράς της CRPM. 

Στη συνέχεια γνωστο̟οιήθηκαν ̟ληροφορίες σχετικά µε τις ε̟όµενες ̟ρογραµµατισµένες ενέργειες στην 
κατεύθυνση της συνέχισης της συζήτησης γύρω α̟ό την Ναυτιλιακή Πολιτική σε ε̟ί̟εδα ΕΕ. Ένα τµήµα του 
̟ρογράµµατος για την Γαλάζια Βίβλο -η ̟αρουσίαση της ο̟οίας αναµένεται να γίνει τον ερχόµενο 
Οκτώβριο- θα είναι αφιερωµένο στην συλλογή του συνόλου των α̟οτελεσµάτων της συµβουλευτικής 
διαδικασίας. Το υ̟όλοι̟ο µέρος των ̟ροτάσεων της Ε̟ιτρο̟ής θα έχει ως αντικείµενο την ̟αρουσίαση µιας 
̟ιο µακρο̟ρόθεσµης ο̟τικής όσον αφορά τον καταρτισµό µιας ευρω̟αϊκής Ναυτιλιακής Πολιτικής.  

Η ενθάρρυνση των ̟ροσ̟αθειών των Περιφερειών οφείλει να συνεχιστεί, αν και είναι ̟λέον φανερό ̟ως τα 
Κράτη Μέλη δεν έχουν τη διάθεση να ακολουθήσουν µια φιλόδοξη ̟ολιτική σε αυτόν τον τοµέα.  

Η Κα. Gunn Marit HELGESEN (Telemark) ευχαριστεί τον κ. Patrick Anvroin για τις ̟ροσ̟άθειες ̟ου 
κατέβαλλε, ̟ροκειµένου να ̟ραγµατο̟οιηθεί ο φάκελος ̟ολιτικής το̟οθέτησης της CRPM και αναγνωρίζει 
ε̟ίσης τη σχετική συµβολή των Γεωγραφικών Ε̟ιτρο̟ών ε̟ί του θέµατος.  
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Ο κ. Xavier GIZARD καταδεικνύει κά̟οιες ηµεροµηνίες-κλειδιά για τους ερχόµενους µήνες, σχετικά µε τη 
συζήτηση γύρω α̟ό τα ναυτιλιακά ζητήµατα : 

• 9/10 Ιουλίου 2007 στις Αζόρες – θα ̟ραγµατο̟οιηθεί ένα σεµινάριο της CRPM µε θέµα την 
ναυτιλιακή ̟ολιτική και την ̟αγκοσµιο̟οίηση, µε τη συµµετοχή του Ε̟ιτρό̟ου Borg και της 
̟ορτογαλικής Κυβέρνησης. Στόχος είναι να υ̟ογραµµιστεί η σηµασία ̟ου δίνουν σε αυτό το 
ζήτηµα Περιφέρειες άλλων η̟είρων.   

• 19 Ιουλίου 2007 – η ̟ορτογαλική Προεδρία διοργανώνει σύνοδο µε θέµα τη ναυτιλιακή 
διακυβέρνηση. Η CRPM καλείται να συµµετάσχει σε αυτή. 

• 19 Οκτωβρίου – ο Ε̟ίτρο̟ος Borg, καθώς και ο Πορτογάλος Υ̟ουργός Ναυτιλιακών Υ̟οθέσεων 
καλούνται να ̟αραβρεθούν στην Γενική Συνέλευση της CRPM, στη Φλωρεντία, ̟ροκειµένου να 
εξεταστούν οι ̟ροτάσεις της Ε̟ιτρο̟ής, ενόψει της δηµοσίευσής τους, στις 10 Οκτωβρίου.  

• 22 Οκτωβρίου 2007 – η ̟ορτογαλική Προεδρία διοργανώνει σύνοδο των Κρατών Μελών, 
̟ροκειµένου να συζητηθούν οι ̟ροτάσεις της Ε̟ιτρο̟ής, σχετικά µε την Ευρω̟αϊκή Ναυτιλιακή 
Πολιτική.  

• 19 Νοεµβρίου 2007 – θα διεξαχθεί σεµινάριο µε θέµα τις θαλάσσιες µεταφορές στο Χιχόν 
(Αστουρία). Θα α̟οτελέσει µία ε̟ι̟λέον ευκαιρία να ̟ροσεγγιστεί το ζήτηµα της Ναυτιλιακής 
Πολιτικής, ̟ριν την ευρω̟αϊκή Σύνοδο του ∆εκεµβρίου.  

Η Κα. Gunn Marit HELGESEN (Telemark) υ̟ογραµµίζει τη σηµασία του να συνεχιστεί µέχρι τέλους η 
̟ροσ̟άθεια ε̟ηρεασµού των ̟εριεχοµένων της Πράσινης Βίβλου. Η Ε̟ιτρο̟ή της Βόρειας Θάλασσας 
εκτιµά αναγκαία την ̟ροβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της θέσης της CRPM όσον αφορά το ζήτηµα 
της ναυτιλιακής στρατηγικής.  

Η Κα. Annelie STARK (Västra Götaland) ε̟ιχαίρει το γεγονός ότι κά̟οια ̟αραδείγµατα ̟εριφερειακών 
ενεργειών ̟εριλήφθηκαν στο ̟αράρτηµα. Αναφέρει ε̟ίσης τις τρο̟ο̟οιήσεις ̟ου θεωρεί σηµαντικές :  

• Την αναγκαιότητα ̟ροώθησης των ιδιαίτερων ̟τυχών των ζητηµάτων του ̟εριβάλλοντος και της 
ναυτιλιακής στρατηγικής στην εισαγωγή του εγγράφου της CRPM. 

• Την αναγκαιότητα αναγνώρισης της διαφορετικότητας των θαλασσών µεταξύ των ̟οικίλων 
θαλάσσιων λεκανών. 

• Την αναγκαιότητα της συνέχισης των εργασιών ̟άνω στην ναυτιλιακή ̟ολιτική ακόµη και µετά τη 
δηµοσίευση των σχετικών µε την Πράσινη Βίβλο α̟οτελεσµάτων.  

• Την αναγκαιότητα ̟ροώθησης της συζήτησης ̟άνω στα ναυτιλιακά clusters στον φάκελο της 
CRPM. 

• Την αναγκαιότητα µιας σοβαρότερης ̟ροσέγγισης στα ζητήµατα έρευνας και ανά̟τυξης καθώς και 
του ρόλου ̟ου µ̟ορούν να διαδραµατίσουν η έρευνα και η ανά̟τυξη στην κατεύθυνση της 
̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος.  

Ο κ. Roy PERRY (Hampshire) εκφράζει την στήριξή του στις το̟οθετήσεις της CRPM. ∆ια̟ιστώνει µε 
ιδιαίτερη ικανο̟οίηση ̟ως τόσο η συνδροµή του Ατλαντικού Τόξου, όσο και η αναφορά στη Μάγχη, 
̟εριλήφθηκαν στη συνεισφορά της CRPM. Αναφορικά µε τις Θαλάσσιες Λεωφόρους, οµολογεί ̟ως 
̟αραµένει δύσ̟ιστος όσον αφορά τις ̟ροθέσεις της Ε̟ιτρο̟ής για ̟ραγµατο̟οίηση της εν λόγω 
̟ρωτοβουλίας. Ε̟αναλαµβάνει τη σηµασία της συνέχισης της ̟αροχής στήριξης ̟ρος τον Πρόεδρο Barroso, 
στις ̟ροσ̟άθειες ̟ου καταβάλλει ̟ροκειµένου να ανα̟τυχθεί η Ευρω̟αϊκή Ναυτιλιακή Πολιτική, ̟αρά 
την σχετική α̟ροθυµία αρκετών οργανισµών ε̟ί του θέµατος. Θεωρεί α̟αραίτητο να ε̟ισηµανθεί αυτό το 
τελευταίο στα Μέλη του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου.  

Ο κ. Roald BERGSAKER (Rogaland) υ̟ογραµµίζει τη σηµασία αυτής της ̟ρωτοβουλίας για την 
Περιφέρεια του Rogaland, και εκθειάζει τις εργασίες ̟ου γίνονται α̟ό το Rogaland « Northern Maritime 
Corridor » για την ̟ροώθηση των θαλάσσιων µεταφορών. Ωστόσο, διατηρεί κά̟οιες ε̟ιφυλάξεις όσον 
αφορά την κατασκευή των Θαλάσσιων Λεωφόρων και τον αντίκτυ̟ο ̟ου µ̟ορεί να έχει το ενδεχόµενο µη 
̟ραγµατο̟οίησής τους στις τρίτες χώρες. ∆ιατυ̟ώνεται µία ̟ρόταση τρο̟ολογίας του άρθρου 3.1.1 του 
φακέλου της CRPM. 

Η Κα. Giovanna DEBONO (Gozo) τονίζει τα ακόλουθα : 
• Έχουν εκδηλωθεί κά̟οιες ανησυχίες λόγω της αµφισηµίας ̟ου χαρακτηρίζει την εµ̟λοκή των 

τρίτων χωρών στην ευρω̟αϊκή ναυτιλιακή ̟ολιτική, η ο̟οία α̟οτελεί ένα σηµαντικό ̟ρόβληµα για 
τη Μεσόγειο.  
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• Η λοξοδρόµηση της ναυτιλιακής στρατηγικής ̟αραµένει αβέβαιη, και ̟ιο συγκεκριµένα, κανένα 
εργαλείο ή χρηµατοδοτικό ̟ρόγραµµα δεν έχει ε̟ί του ̟αρόντος ταυτο̟οιηθεί, ̟ροκειµένου να 
διευκολυνθεί η ναυτιλιακή συνεργασία.  

• Πρέ̟ει να υ̟ογραµµιστεί η σηµασία του ρόλου των κοινωνικών και ̟ολιτισµικών ̟αραγόντων των 
̟αράκτιων ζωνών, δεδοµένου ότι συνεισφέρουν σηµαντικά στο ΑΕΠ των ̟αράκτιων ζωνών.  

Ο κ. Reinhard BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) υ̟ογραµµίζει τα ̟αραδείγµατα καλύτερων 
̟ρακτικών του Mecklenburg-Vorpommern στον τοµέα των ναυτιλιακών clusters, των ειδικών 
διαρρυθµίσεων και της ναυτιλιακής ασφάλειας, ̟ου ε̟ιθυµεί να αναφέρει στην συνεισφορά της CRPM.  Τα 
µέλη της CRPM µ̟ορούν να ε̟ικοινωνήσουν µαζί του για ο̟οιαδή̟οτε συµ̟ληρωµατική ̟ληροφορία.  

Η Κα. Gunn Marit HELGESEN (Telemark) ολοκληρώνει αυτή τη συνεδρίαση ζητώντας να γίνει µία 
̟αρα̟οµ̟ή στο φάκελο της CRPM, ̟ροκειµένου να αναφερθούν οι σχέσεις µεταξύ θάλασσας και ̟οτάµιων 
οδών.   

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) 

Η Κα. Gunn Marit HELGESEN (Telemark) εγκαινιάζει τη συνεδρίαση ̟ροσκαλώντας τα µέλη να 
υ̟οβάλουν τις ̟ροτάσεις τους για τα εκκρεµή ζητήµατα ̟ου ενδέχεται να ε̟ιφέρουν τρο̟ο̟οιήσεις στο 
σχέδιο ̟ολιτικής το̟οθέτησης της  CRPM.  

Ο κ. Jorma PITKÄLÄ (Paijät-Häme) υ̟ογραµµίζει την αναγκαιότητα να ληφθούν υ̟όψη κά̟οια λε̟τά 
ζητήµατα, ό̟ως είναι τα ̟οτάµια και οι λίµνες.  

Ο κ. Patrick ANVROIN αναγιγνώσκει την ∆ιακήρυξη ̟ου συντάχθηκε α̟ό την ̟εριφέρεια της Βρετάνης, ο 
εκ̟ρόσω̟ος της ο̟οίας, ο κ. Guyonvarc’h, δεν µ̟όρεσε να ̟αραβρεθεί στη συνεδρίαση.  

Οι ̟αρατηρήσεις των Βρετανών έφεραν στο ̟ροσκήνιο τις κοινωνικές ̟τυχές της ευρω̟αϊκής Ναυτιλιακής 
Πολιτικής καθώς και τις σχέσεις αυτών µε τα ναυτιλιακά ζητήµατα νοµικής φύσης. Υ̟ογραµµίζεται η 
σηµασία του ̟ολλα̟λασιασµού των αναφορών στις ε̟ιστηµονικές έρευνες στο κείµενο της CRPM. 
Σηµειώνεται ε̟ίσης ̟ως οι Θαλάσσιες Λεωφόροι θα εντατικο̟οιήσουν την θαλάσσια κυκλοφορία. 
Παρουσιάζεται µία ̟ρόταση, ̟ροκειµένου να τρο̟ο̟οιηθεί το δεύτερο σκέλος του κειµένου της CRPM και 
να ληφθεί υ̟όψη η ̟ροηγούµενη ̟αρατήρηση.  
 
Στην ̟ρόταση της Βρετάνης γίνεται ε̟ίσης µία αναφορά στις ̟ρόσφατες εργασίες της ∆ιεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας (∆ΟΕ), αναφορικά µε τις διάφορες διεθνείς ̟τυχές. Αυτό ̟ου ̟ροκύ̟τει είναι ̟ως η ̟ρόσφατα 
υ̟ογεγραµµένη ∆ιεθνής Σύµβαση της ∆ΟΕ α̟οτελεί ένα σηµαντικότατο στάδιο για τον ναυτιλιακό τοµέα, 
̟ου θα ευνοήσει την ̟ροώθηση µιας ευρω̟αϊκής ̟ροσέγγισης µεγαλύτερης συνοχής σε διεθνές ̟λαίσιο, και 
ε̟οµένως θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρξει σχετική αναφορά στο κείµενο της  CRPM.   

Η ̟ροσάρτηση των ̟ροτάσεων της Βρετάνης στο κείµενο της CRPM υ̟οβάλλεται ̟ρος έγκριση, και τα µέλη 
την κάνουν δεκτή οµόφωνα.  

Ο κ. Patrick ANVROIN συνεχίζει κάνοντας κά̟οιες διευκρινίσεις γύρω α̟ό τον τρό̟ο µε τον ο̟οίο τα 
διάφορα σχόλια και συνεισφορές θα ενταχθούν στο κείµενο. Το σύνολο των συνεισφορών των Γεωγραφικών 
Ε̟ιτρο̟ών, συµ̟εριλαµβανοµένης και της αντίστοιχης του Ατλαντικού Τόξου, θα ̟ροσαρτηθούν στο 
̟αράρτηµα. Τα ̟εριβαλλοντικά ζητήµατα θα ενταχθούν στο δεύτερο σκέλος του φακέλου.   

Ό̟ως α̟οφασίστηκε, το κείµενο θα ̟εριλαµβάνει µία συµφωνία ̟άνω στα σχόλια σχετικά µε τις Θαλάσσιες 
Λεωφόρους και την αναγκαιότητα ε̟έκτασης των λιµανιών ̟ου βρίσκονται σε τρίτες χώρες. Μία ειδική 
συνεδρίαση θα ̟ραγµατο̟οιηθεί σχετικά µε αυτό το θέµα, µε την ευκαιρία του σεµιναρίου του Νοεµβρίου, 
στο Χιχόν, µε θέµα τις ναυτιλιακές µεταφορές.   

Σε ότι αφορά την ̟εριορισµένη έκταση ̟ου καταλαµβάνει το ζήτηµα της ε̟ιστηµονικής έρευνας στον 
φάκελο της CRPM, αυτό εν µέρει δικαιολογείται και α̟ό το γεγονός ̟ως καµία οµάδα εργασίας δεν έχει 
εξετάσει κά̟οια σχετική εξειδικευµένη ̟ρόταση. Εκτιµήθηκε ̟ως το ̟ροτιµότερο θα ήταν τα ζητήµατα αυτά 
να ̟ροσεγγιστούν µέσα α̟ό τις αναφορές στα ναυτιλιακά clusters, στο φάκελο της CRPM. 

Ε̟ισηµαίνεται η αναγκαιότητα ̟ροώθησης της εξωτερικής διάστασης των θαλασσών και των σχετικών µε τις 
κλιµατικές αλλαγές ̟ροβληµατισµών. Κατατίθεται µία ̟ρόταση ένταξης στο φάκελο της  των ̟ρολη̟τικών 
µέτρων ̟ου ανακοινώθηκαν στη ∆ιακήρυξη, η ο̟οία υιοθετήθηκε κατά το σεµινάριο της Μασσαλίας, το 
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Μάρτιο 2006. Θα γίνουν ε̟ίσης ̟ροσ̟άθειες στην κατεύθυνση της ολοκληρωµένης διαχείρισης των 
̟αράκτιων Περιφερειών ̟ου διαθέτουν εσωτερικές ̟λωτές οδούς.  

Καµία συνεισφορά δεν ̟ροέκυψε α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Μαύρης Θάλασσας και Βαλκανίων, καθώς η σύµ̟ραξη 
σε αυτήν την θαλάσσια λεκάνη βρίσκεται ακόµη σε µεταβατικό στάδιο. Αναµένονται ε̟οµένως ̟ιο έντονες 
δια̟εριφερειακές ενέργειες α̟ό αυτήν την σύµ̟ραξη, όµως είναι κατανοητό ̟ως αυτές θα γίνουν σταδιακά 
και µε την ̟άροδο του χρόνου.  

Η Κα. Annelie STARK (Västra Götaland) ζητά ̟ιο συγκεκριµένες διευκρινίσεις όσον αφορά τον τρό̟ο 
εισαγωγής των ̟εριβαλλοντικών θεµάτων στην καρδιά του κειµένου της CRPM. Ζητείται ε̟ίσης κά̟οια 
α̟οσαφήνιση ως ̟ρος τους τρό̟ους ένταξης των ζητηµάτων της έρευνας και της ανά̟τυξης στο φάκελο της  
CRPM.  

Ο κ. Patrick Anvroin α̟αντά ̟ως είναι δύσκολο να συνεχίσει κανείς σε ένα ε̟ί̟εδο ̟έρα α̟ό αυτό των 
̟ροτάσεων ̟ου ήδη διατυ̟ώθηκαν, ̟αρ’ όλα αυτά όµως συµφώνησε να σκεφτεί έναν τρό̟ο σύµφωνα µε 
τον ο̟οίο η βιώσιµη ανά̟τυξη θα µ̟ορούσε να ενισχυθεί στην εισαγωγή. Ε̟αναλαµβάνει ̟ως ένα 
συµ̟ληρωµατικό κείµενο θα ̟ροστεθεί στο ήδη υ̟άρχον σχέδιο της CRPM, ̟ροκειµένου να ληφθούν υ̟όψη 
τα α̟οτελέσµατα του σεµιναρίου της Μασσαλίας. Προτείνει η σύνταξη του σχετικού σχεδίου να ανατεθεί 
στα µέλη του Πολιτικού Γραφείου µε µία ̟αράλληλη ̟ροθεσµία 7 ηµερών µετά την ολοκλήρωσή του, για 
ενδεχόµενα σχόλια και αντιδράσεις.     

Τα µέλη του Πολιτικού Γραφείου καλούνται να καταθέσουν τις ̟ροτάσεις τους ̟άνω στα θέµατα ̟ου 
θεωρούν ότι χρίζουν µεγαλύτερης ̟ροσοχής και ̟ου θα µ̟ορούσαν να α̟οτελέσουν αντικείµενο 
µελλοντικών εργασιών της CRPM στον ναυτιλιακό τοµέα.  

Ο κ. Xavier GIZARD ε̟ανέρχεται στο θέµα της κατάδειξης συντονιστή για το σχέδιο των Θαλάσσιων 
Λεωφόρων. Ό̟ως έχει καταστεί σαφές, η CRPM θα ̟αράσχει στον τελευταίο την α̟όλυτη στήριξή της, 
ωστόσο είναι σηµαντικό να ̟εριµένουµε το α̟οτέλεσµα της κατάδειξης α̟ό το ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο. 
Ζητήθηκε ε̟οµένως α̟ό τα µέλη να µην ε̟ικοινωνήσουν µε το εν λόγω ̟ρόσω̟ο, ̟ριν α̟ό τον ε̟ίσηµο 
διορισµό του.  

Ο κ. Xavier GIZARD εκφράζει ε̟ίσης τη στήριξή του στο έργο του Τόξου της Μάγχης, ωστόσο δηλώνει ̟ως 
είναι α̟αραίτητο οι εταίροι της Βρετανικής Μάγχης να α̟οσαφηνίσουν τις ̟ροθέσεις τους όσον αφορά τη 
χρηµατοδότηση της ̟ρότασής τους. Ολοκληρώνει ευχαριστώντας τον κ. Patrick Anvroin για τις εργασίες του 
σχετικά µε την συνεισφορά της  CRPM στις διαβουλεύσεις για την Πράσινη Βίβλο της Ναυτιλίας.  

Η Κα. Gunn Marit HELGESEN (Telemark) εκφράζει τις ευχαριστίες του σε όλους όσους συνέδραµαν στην 
διαβούλευση της Πράσινης Βίβλου και στο σχέδιο κειµένου της CRPM. Ο φάκελος της CRPM κατατίθεται 
̟ρος ψήφιση, και τα µέλη της τον υιοθετούν οµόφωνα.  

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ 

Ο κ. Xavier GIZARD υ̟οδέχεται τον κ. Dirk Ahner και τον ευχαριστεί τόσο για την ̟αρουσία του στη 
συνεδρίαση, όσο και για την ̟ολυετή και αµοιβαία, γόνιµη συνεργασία τους.  

Ο κ. Dirk AHNER, Γενικός ∆ιευθυντής (Γ∆ Περιφερειακής Πολιτικής, Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή), καταρχήν 
εκφράζει τις ευχαριστίες του και την ιδιαίτερη ικανο̟οίησή του για την θερµή υ̟οδοχή ̟ου του 
ε̟ιφυλάχθηκε, τόσο α̟ό την διοργανώτρια Περιφέρεια, όσο και α̟ό την CRPM, η ο̟οία τον ̟ροσκάλεσε 
στο να ̟αραβρεθεί στην συνεδρίαση.  

Συνεχίζει µε µια αναφορά στα κυριότερα σηµεία ̟ου ̟ροσεγγίστηκαν στο 4ο Πόρισµα για την Συνοχή της 
ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, το ο̟οίο δηµοσιεύτηκε ̟ρόσφατα. Υ̟ογραµµίζει ̟ως οι διαφορετικές τάσεις ̟ου 
ε̟ισηµάνθηκαν στο ̟όρισµα υ̟οδεικνύουν ̟ως η σύγκλιση ε̟ιτυγχάνεται στην Ευρω̟αϊκή Ένωση, τόσο 
µεταξύ Κρατών Μελών, όσο και µεταξύ των Περιφερειών. Παρατηρεί ̟ως αυτό α̟οτελεί ενθαρρυντικό 
στοιχείο, ό̟ως ενθαρρυντικό είναι και το γεγονός ότι τα νέα Κράτη Μέλη ̟αρουσιάζουν σηµαντικούς 
ρυθµούς ανά̟τυξης. Παρ’ όλα αυτά, κά̟οιες ̟ραγµατικές ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται, κι αυτό 
εν µέρει οφείλεται στις ̟ρόσφατες διευρύνσεις, αλλά και στο γεγονός ότι η ανά̟τυξη τείνει να 
συγκεντρώνεται στις ̟ιο δυναµικές ζώνες, στο εσωτερικό των κρατών.  

Οι µαρτυρίες τείνουν να καταδείξουν ̟ως η οικονοµική ευηµερία της ΕΕ είναι ̟λέον ̟ερισσότερο 
διαµοιρασµένη γεωγραφικά, και αυτό α̟οδεικνύεται και α̟ό το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των 
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τελευταίων ετών, τα ̟αραδοσιακά οικονοµικά κέντρα έχουν συνεισφέρει ̟ολύ λιγότερο στο ευρω̟αϊκό ΑΕΠ 
(ενδεικτικό ̟αράδειγµα το έτος 2005 σε σχέση µε το 1995). Παρ’ όλα αυτά, στους κόλ̟ους των Κρατών 
Μελών, οι οικονοµικές δραστηριότητες ̟αραµένουν συγκεντρωµένες στις ̟ρωτεύουσες, και το οικονοµικό 
βάρος των δευτερευόντων ̟όλεων εξακολουθεί να είναι ̟ολύ µικρότερο α̟ό το αντίστοιχο της Περιφέρειας 
της ̟ρωτεύουσας.  

Η ΕΕ και οι Περιφέρειές της βρίσκονται αντιµέτω̟ες µε ̟οικίλες ε̟ικείµενες ̟ροκλήσεις. Η 
̟αγκοσµιο̟οίηση και η ̟ίεση του ανταγωνισµού ̟ου δηµιουργεί θα συνεχίσει να α̟οτελεί έναν 
σηµαντικότατο ̟αράγοντα. Μεταξύ των υ̟ολοί̟ων αναγνωρισµένων διακυβεύσεων, ε̟ισηµάνθηκε αυτή 
των αυξηµένων και ασταθών ενεργειακών τιµών, ̟ου, ό̟ως υ̟ογραµµίστηκε, α̟οτελεί ένα ιδιαίτερα 
σοβαρό ̟ρόβληµα για τις γεωγραφικά µη κεντρικές Περιφέρειες, δεδοµένων των συνε̟ειών ̟ου ε̟ιφέρουν 
οι αυξήσεις στις τιµές των µεταφορών. Ο αντίκτυ̟ος των κλιµατικών αλλαγών, µε τη σειρά του, δεν θα 
αργήσει να φανεί στις Περιφέρειες της Ευρώ̟ης και υ̟άρχει κίνδυνος να αυξηθεί η συχνότητα φαινοµένων 
̟ου θα σχετίζονται µε κακοκαιρίες ακραίας µορφής. Οι δηµογραφικές εξελίξεις ενδέχεται ε̟ίσης να 
ε̟ιφέρουν σηµαντικές ε̟ι̟τώσεις στα µελλοντικά ε̟ί̟εδα ενεργού ̟ληθυσµού. Ο διαρκώς αυξανόµενος 
κίνδυνος έλλειψης εξειδικευµένου ̟ροσω̟ικού έχει υ̟ογραµµιστεί. Όλες αυτές οι διακυβεύσεις ε̟ηρεάζουν 
τις Περιφέρειες ̟οικιλοτρό̟ως, όµως α̟αιτούν εύστοχες και κυρίως συντονισµένες α̟αντήσεις.     

Υ̟ογραµµίστηκε ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο οι σχετικές µε την ολοκληρωµένη διαχείριση α̟οφάσεις έχουν 
αρχίσει σταδιακά να α̟οκεντρώνονται σε το̟ικό και ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο. Η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ 
διαδραµάτισε έναν σηµαντικότατο ρόλο στην διαδικασία σύγκλισης, στηρίζοντας τις ε̟ενδύσεις και 
βελτιώνοντας την δηµόσια και διοικητική διακυβέρνηση.    

Όσο δε για την µορφή ̟ου θα ̟άρει µελλοντικά η Πολιτική Συνοχής της ΕΕ µετά το 2013, ο̟οιεσδή̟οτε 
̟ροβλέψεις σχετικά κρίνονται ̟αρακινδυνευµένες. Σηµαντικό θα είναι να εξεταστούν οι σηµερινές τάσεις, 
και κατό̟ιν να γίνουν εκτιµήσεις για την καλύτερη ̟ροσαρµογή στις υ̟άρχουσες συνθήκες. Ε̟ίσης 
σηµαντικό θα είναι να µελετηθούν οι δυνατότητες µέσων χρηµατοδότησης εναλλακτικά των ε̟ιχορηγήσεων. 
Η Ε̟ιτρο̟ή έχει εντατικο̟οιήσει τις ε̟αφές της µε τους µηχανισµούς δανειοδότησης.  

Τέλος, αναγνωρίστηκε ̟ως η εξειδίκευση είναι ̟αρούσα στους κόλ̟ους των Περιφερειών, και η CRPM έχει 
δεχτεί ζωηρές ̟ροτρο̟ές στην κατεύθυνση της έναρξης του διαλόγου µε την Ε̟ιτρο̟ή. Η συζήτηση ̟ου 
αναµένεται να γίνει το 2009 θα είναι καθοριστική και ως εκ τούτου οφείλει να είναι διεξοδική και ενδελεχής.    

Ο κ. Roy PERRY (Hampshire) ανασηκώνει το ζήτηµα των εσωτερικών α̟οδηµιών. Σηµαντικό είναι να 
εγγυηθεί ̟ως τόσο τα κράτη των εκ̟ατρισµένων, όσο και αυτά ̟ου τους υ̟οδέχονται, βγαίνουν τελικά 
ωφεληµένα α̟ό αυτό το γεγονός.   

Ο κ. Philippe CICHOWLAZ (∆ιαµεσογειακή Ε̟ιτρο̟ή της CRPM) υ̟ογραµµίζει την άµεση σχέση ̟ου 
υ̟άρχει µεταξύ ̟ρόκλησης της ̟αγκοσµιο̟οίησης και δυνατοτήτων της Ευρώ̟ης για βελτίωση των 
ε̟ιδόσεών της σε όρους καινοτοµιών. Οι καινοτοµίες, ως ̟ροϋ̟όθεση-κλειδί για την ̟ροσαρµογή στην ΕΕ, 
δεν ̟ρέ̟ει να ̟ροορίζονται α̟οκλειστικά για τις κυριότερες ευρω̟αϊκές ̟ρωτεύουσες. Πρόκειται για ένα 
στοιχείο ̟ου δοκιµάστηκε στην ̟ράξη στο σύνολο των ευρω̟αϊκών εδαφών και ε̟οµένως κρίνεται 
καθοριστική η κατανόηση του ρόλου ̟ου µ̟ορεί να διαδραµατίσει σε όφελός του η διακυβέρνηση. 
Ταυτόχρονα, είναι σηµαντικό να ενθαρρυνθεί η βιώσιµη ανά̟τυξη, η ο̟οία ̟αραµένει ένα ζήτηµα αρκετά 
υ̟οβαθµισµένο σε ε̟ί̟εδο ΕΕ. Τέλος, δηλώνει ̟ως για την CRPM, η διακυβέρνηση οφείλει να α̟οτελεί τον 
̟υρήνα των συζητήσεων, ενώ ̟αράλληλα είναι και ένα α̟οτελεσµατικό µέσο για την υ̟ογράµµιση των 
̟ροβληµατισµών της ΕΕ ̟άνω στο ζήτηµα της ̟εριβαλλοντικής ̟ροστασίας.  

Ο Jorma PITKÄLÄ (Paijät-Häme) ̟αραθέτει τις σκέψεις του σχετικά µε τους τρό̟ους µε τους ο̟οίους η 
̟ολιτική συνοχής θα µ̟ορούσε να ̟ροωθήσει α̟οτελεσµατικότερα την ισορρο̟ηµένη και βιώσιµη 
ανά̟τυξη, λαµβάνοντας υ̟όψη την ̟οικιλοµορφία των ̟εριφερειακών δοµών της ΕΕ. Κατά την ά̟οψή του, 
τα κριτήρια ̟ου καθορίζουν την ε̟ιλεξιµότητα µιας Περιφέρειας α̟ό τα διαρθρωτικά ταµεία δεν θα έ̟ρε̟ε 
να συσχετίζονται µε τη χρηµατοδότηση ̟ρογραµµάτων υ̟οδοµών. Αντί γι’ αυτό, οι ευρω̟αϊκές 
χρηµατοδοτήσεις θα έ̟ρε̟ε να στοχεύουν στην καλύτερη α̟όδοση «̟οιότητας-τιµής», στηρίζοντας τις 
δραστηριότητες ̟ου ευνοούν την ανταγωνιστικότητα, και σε αυτήν την κατεύθυνση, ιδιαίτερα ωφέλιµη θα 
ήταν η θέσ̟ιση ενός δείκτη ανταγωνιστικότητας. Τέλος, ε̟ιµένει ̟άνω στο γεγονός ότι µια τέτοια ενέργεια 
̟ροϋ̟οθέτει µία τριµερή ̟ροσέγγιση ως ̟ρος τη λήψη α̟οφάσεων, κάτι το ο̟οίο θα ευνοήσει ̟αράλληλα 
και την νοµική υ̟όσταση των Περιφερειών στις συζητήσεις.       

Ο κ. Claudio MARTINI σηµειώνει ̟ως η δηµοσίευση του 4ου Πορίσµατος ̟άνω στην Συνοχή θα ̟ρέ̟ει να 
χρησιµεύσει ως βάση για νέες συζητήσεις µεταξύ των µελών της CRPM και να οδηγήσει σε µια ̟ιο 
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µακρο̟ρόθεσµη θεώρηση σχετικά µε την µελλοντική ευρω̟αϊκή ̟ροσέγγιση της ̟ολιτικής συνοχής. Στη 
συνέχεια ̟ροωθεί ένα σηµαντικό αριθµό θεµάτων. Καταρχήν, είναι σηµαντικό να υ̟ογραµµιστεί η 
καθοριστική συµβολή της Περιφερειακής Πολιτικής στην ε̟ιτάχυνση του ρυθµού ανά̟τυξης των σχετικά 
αργο̟ορηµένων Περιφερειών και εκφράζει την ικανο̟οίησή του για το γεγονός ότι οι ε̟ιτυχίες αυτές 
σηµειώθηκαν µέσα α̟ό τα ευρω̟αϊκά εδάφη : αυτό ευνοεί, εκτός α̟ό τις Περιφέρειες µε καθυστερηµένη 
ανά̟τυξη, και αυτές ̟ου συνεισφέρουν σε µεγάλο βαθµό στην χρηµατοδότηση της ΕΕ. ∆εύτερον, ιδιαίτερα 
σηµαντικός για την Ε̟ιτρο̟ή κρίνεται ένας διάλογος γύρω α̟ό την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ, ο 
ο̟οίος όµως δεν θα αρκείται στην α̟λή εξέταση του ΑΕΠ, αλλά θα λαµβάνει υ̟όψη την ̟οιότητα των 
αλλαγών αναφορικά µε την Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ. Τρίτον, θεωρεί ζωτικής σηµασίας την ̟ροβολή 
των θετικών α̟οτελεσµάτων ̟ου ̟αρουσιάζουν οι Περιφέρειες ̟ου ̟ροωθούν τη συνεργασία, δεδοµένου ότι 
τα οφέλη ̟ου ̟ροκύ̟τουν είναι αµοιβαία.  Τέταρτον, ήταν ε̟ιτακτική η ανάγκη συσχέτισης µεταξύ της 
µελλοντικής ̟ολιτικής συνοχής και του σχεδίου κειµένου της Συνταγµατικής Συνθήκης ̟ου συζητείται ε̟ί 
του ̟αρόντος. Η Ευρώ̟η οφείλει να διαθέτει µία Συνθήκη ̟ου θα εγγυάται την α̟οτελεσµατική 
διακυβέρνηση και ̟ρέ̟ει να βρεθούν τα  κατάλληλα µέσα ̟ου θα διευκολύνουν και θα ε̟ιταχύνουν τις 
διαδικασίες λήψης α̟οφάσεων. Τέλος, δηλώνει ̟ως, ̟αρά το γεγονός ότι η οικονοµική ανά̟τυξη είναι 
εµφανής σε όλη την Ευρώ̟η, οι Ευρω̟αίοι ̟αρουσιάζονται α̟αισιόδοξοι όσον αφορά το µέλλον. Πρέ̟ει 
ε̟οµένως α̟αραίτητα να βρεθεί µία α̟άντηση ως ̟ρος αυτή την ασυµφωνία µεταξύ ̟ραγµατικότητας και 
αντίληψης των ̟ολιτών.     

Ο κ. Francesco ATTAGUILE (Σικελία) κάνει µία αναφορά των εµ̟ειριών της Σικελίας στο ̟λαίσιο της 
Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ και σηµειώνει τα κυριότερα οφέλη ̟ου ε̟έφερε η τελευταία στο νησί του. 
Υ̟ογραµµίζει τη σηµασία της ̟ροώθησης ενός διαρκούς διαλόγου µεταξύ Ευρώ̟ης και Περιφερειών, µε 
σκο̟ό την καλύτερη ̟ροσέγγιση ευρω̟αϊκού σχεδίου και ̟ολιτών. Σηµειώνει ωστόσο ̟ως είναι α̟αραίτητο 
ο καταρτισµός των ̟ολιτικών της ΕΕ να λάβει υ̟όψη την ̟οικιλοµορφία της Ευρώ̟ης, η ο̟οία εκφράζεται 
µέσα α̟ό τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων Περιφερειών. Τέλος, τίθεται ένα ερώτηµα σχετικά µε τις συνέ̟ειες 
της αύξησης των ενεργειακών τιµών για τις µη κεντρικές Περιφέρειες.   

Η Κα. Annelie STARK (Västra Götaland) τονίζει την αναγκαιότητα της στήριξης της βιώσιµης ανά̟τυξης,  
εφόσον γίνεται λόγος για τις διάφορες ̟ροκλήσεις ̟ου έχει να αντιµετω̟ίσει η Ευρώ̟η. Ε̟ίσης συµφωνεί 
ότι είναι σηµαντικό η ΕΕ να καταφεύγει µε µεγαλύτερη συχνότητα στους µηχανισµούς δανειοδότησης, σε 
̟ερι̟τώσεις ̟αρέµβασης στην διαρθρωτική χρηµατοδότηση, αν και εφόσον το ε̟ιτρέ̟ουν οι συνθήκες.  

Ο κ. Jacques BOULAU (∆ιοικητικό Συµβούλιο της CRPM) µίλησε για στήριξη σε µικρές και µεσαίες 
ε̟ιχειρήσεις και στη συνέχεια ανέφερε το ̟αράδειγµα του OSEO, ενός χρηµατοδοτικού οργανισµού µε έδρα 
τη Γαλλία, ̟ου κατόρθωσε µε ιδιαίτερη ε̟ιτυχία να στοχεύσει τις µικρές και µεσαίες ε̟ιχειρήσεις, βοηθώντας 
τις στη λήψη δανείων και ε̟ιχορηγήσεων.  

Ο κ. Gordon SUMMERS (Highland) υ̟ογραµµίζει ̟ως είναι ̟ολύ σηµαντικό το να γίνονται ̟αρεµβάσεις 
και να ε̟ηρεάζονται ̟ολύ νωρίς τα διάφορα ̟ρογράµµατα, και κρίνει ε̟ιτακτική την ανάγκη α̟λο̟οίησης, 
α̟ό ̟λευράς ΕΕ, της διαδικασίας καταρτισµού των µελλοντικών χρηµατοδοτικών σχεδίων ̟ου εντάσσονται 
στο ̟λαίσιο των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.    

Η Κα. Gunn Marit HELGESEN (Telemark) υ̟ενθυµίζει την αναγκαιότητα, τόσο της α̟λο̟οίησης, α̟ό 
̟λευράς ΕΕ, των µηχανισµών λήψης α̟οφάσεων, όσο και της ε̟ιτάχυνσης των διαδικασιών αυτών.  Ε̟ίσης 
υ̟ογράµµισε τη σηµασία του ρόλου των καινοτοµιών για την ευρω̟αϊκή οικονοµία, καθώς την 
αναγκαιότητα ̟αράκαµψης των ̟ροστατευτικών µέτρων.   

Ο κ. Dirk AHNER α̟άντησε στα σηµεία ̟ου αναφέρθηκαν. Πρώτα α̟’ όλα, η Γ∆ Περιφερειακής Πολιτικής 
βρίσκεται ε̟ί του ̟αρόντος ̟ολύ κοντά στην έναρξη των συζητήσεων αναφορικά µε τις µελλοντικές 
̟εριφερειακές ̟ολιτικές και τις ̟ολιτικές συνοχής µετά το 2013. Πρωταρχικής σηµασίας κρίνεται η διεξοδική 
θεώρηση των ζητηµάτων αυτών, κάτι το ο̟οίο θα ξεκινήσει, ό̟ως δήλωσε, στα τέλη του τρέχοντος έτους. 
∆εύτερον, συµφώνησε ̟ως η Γ∆ Περιφερειακής Πολιτικής είχε ακόµη ̟ολλά να κάνει σχετικά µε την 
εξεύρεση των κατάλληλων κριτηρίων και ̟ως σηµαντικό θα ήταν να θεσ̟ιστούν κά̟οιες ̟οιοτικές µέθοδοι 
εκτίµησης των α̟οτελεσµάτων των ̟αρεµβάσεων των διαρθρωτικών ταµείων. Η ΕΕ, έ̟ειτα α̟ό κάθε νέα της 
διεύρυνση γίνεται όλο και ̟ιο ̟ερί̟λοκη και ο διαρκής διάλογος µε τις Περιφέρειες θα µ̟ορούσε να 
βοηθήσει την Ε̟ιτρο̟ή στην καλύτερη κατανόηση των εξελίξεων εκεί ό̟ου ̟ραγµατικά λαµβάνουν χώρα. 
Τρίτον, σε ότι αφορά τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, αναµένεται να δηµιουργηθεί µέσα στο ε̟όµενο έτος µία µικρή 
οµάδα, στους κόλ̟ους της Γ∆ Περιφερειακής Πολιτικής, µε σκο̟ό την συγκέντρωση σε έναν κοινό χώρο του 
συνόλου των ιδεών Περιφερειών και Κρατών Μελών, σχετικά µε τις ̟ρόσθετες µεθόδους α̟λο̟οίησης ̟ου 
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µ̟ορούν να εφαρµοστούν. Τέλος, ο κ. Ahner σηµείωσε ̟ως, κατά την ά̟οψή του, η αύξηση του ενεργειακού 
κόστους α̟οτελεί ένα ε̟ι̟λέον εµ̟όδιο για τις α̟οµακρυσµένες Περιφέρειες της Ευρώ̟ης.    

Ο κ. Xavier GIZARD έκανε µια ανακεφαλαίωση σχετικά µε τις κυριότερες δραστηριότητες ̟ου θα 
α̟ασχολήσουν, µέσα στους ερχόµενους µήνες, την Γραµµατεία της CRPM, σχετικά µε την µετά το 2013 
Πολιτική Συνοχής. Η CRPM θα συµµετάσχει στο Forum για την Συνοχή, το ο̟οίο θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 
Βρυξέλλες, στα τέλη Σε̟τεµβρίου. Τον Ιανουάριο 2008, η CRPM και η ισ̟ανική Κυβέρνηση θα 
διοργανώσουν ένα σεµινάριο α̟ό κοινού. Τέλος, ̟ροσκάλεσε τον κ. Ahner στις εργασίες της ε̟όµενης 
Γενικής Συνέλευσης της CRPM, η ο̟οία θα λάβει χώρα στις 18 και 19 Οκτωβρίου, στην ̟όλη της Φλωρεντίας, 
και στην ο̟οία µία συνεδρίαση θα είναι αφιερωµένη στην Περιφερειακή Πολιτική της ΕΕ.  

__________________________________________________ 

Ο κ. Dariusz PIONTKOWSKI (Podlaskie) ̟ήρε τον λόγο και έκανε µία λε̟τοµερή ̟αρουσίαση των 
σοβαρών ̟ροβληµάτων ̟ου αντιµετω̟ίζει, ε̟ί του ̟αρόντος, στον µεταφορικό τοµέα, η Περιφέρεια της 
Podlaskie, και τα ο̟οία ελ̟ίζει ̟ως θα καταστεί δυνατόν να ̟ροσεγγιστούν, µε τη συνεργασία των µελών 
της CRPM.  

Υ̟ογράµµισε την στρατηγική σηµασία της γεωγραφικής θέσης της Podlaskie, αλλά και τις συνέ̟ειες ̟ου 
ε̟ιφέρουν οι κακής ̟οιότητας υ̟οδοµές του οδικού δικτύου, ̟ου µεταφράζονται σε συσσώρευση της 
κυκλοφορίας και σε αναρίθµητα τροχαία ατυχήµατα.  Οι ̟εριφερειακές αρχές της Podlaskie  έκαναν µία 
εκστρατεία για τη δηµιουργία µίας ̟αρακαµ̟τηρίου ̟ου θα µ̟ορούσε να βοηθήσει τους κατοίκους, όµως  οι  
̟αρόδιοι κάτοικοι ̟αρουσιάζονται κάθετα αντίθετοι σε µια τέτοια ̟ροο̟τική, λόγω των συνε̟ειών ̟ου θα 
έχει στο ̟εριβάλλον. Παρ’ όλα αυτά, ό̟ως δήλωσε ο κ. Dariusz Piontkowski, η ̟αρακαµ̟τήριος αυτή θα 
ήταν ζωτικής σηµασίας για την οικονοµική ανά̟τυξη της Περιφέρειας, και ευελ̟ιστεί ̟ως η CRPM και τα 
µέλη της θα βοηθήσουν την Podlaskie να ̟είσει την Ε̟ιτρο̟ή για την αναγκαιότητα κατασκευής µιας 
τέτοιας σηµαντικής υ̟οδοµής.  

_________________________________________________________ 

Η Κα. Gunn Marit HELGESEN (Telemark) ολοκλήρωσε την συνεδρίαση ευχαριστώντας τόσο τον κ. 
Dariusz Piontkowski, όσο και τον κ. Dirk Ahner για τις ̟αρουσιάσεις τους.   

Η ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Η Κα. Gunn Marit HELGESEN(Telemark) καλωσορίζει εκ νέου τους συνέδρους.  

Ο κ. Patrick ANVROIN ̟αρουσιάζει τις ̟ροβλε̟όµενες δραστηριότητες της Γραµµατείας ενόψει του 
καταρτισµού ενός φακέλου ̟ολιτικής το̟οθέτησης της CRPM αναφορικά µε το µέλλον της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής µετά το 2013. Η ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή στρέφει την ̟ροσοχή της ̟ρος το ζήτηµα αυτό, 
ενώ ̟ραγµατο̟οιήθηκε, στα τέλη Μαΐου, και µία σχετική συνεδρίαση του Ε̟ιστηµονικού Συµβουλίου στην 
Κοΐµ̟ρα (Πορτογαλία), ̟ροκειµένου να ξεκινήσει η εσωτερική ε̟ιχειρηµατολογία ε̟ί του θέµατος α̟ό την 
CRPM. 

Η συνεδρίαση αυτή συγκέντρωσε ̟ολλούς ειδικούς ε̟ί του θέµατος, καθώς και τους υ̟εύθυνους για τον 
ε̟ιτό̟ιο καταρτισµό των αγροτικών ̟ολιτικών ̟εριφερειακούς εκ̟ροσώ̟ους, συνεχίζει ο Patrick Anvroin. 
Στόχος είναι να µελετηθεί ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο θα µ̟ορούσε να ̟ροσαρµοστεί η Κοινή Αγροτική Πολιτική 
ενώ̟ιον των ̟ιέσεων ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό τις συζητήσεις της Παγκόσµιας Οργάνωσης Εµ̟ορίου και 
διαφόρων άλλων ̟ροκλήσεων, ό̟ως είναι η αναγκαιότητα εγγύησης της ασφάλειας των διατροφικών 
̟ροϊόντων στην Ευρώ̟η. Αυτό το τελευταίο α̟οτέλεσε την αφορµή για εκτεταµένες συζητήσεις σχετικά µε 
την θέση του γεωργικού τοµέα στις τάξεις των ̟εριφερειακών οικονοµιών και τις συνέ̟ειες ̟ου θα υ̟άρξουν 
στα µελλοντικά γεωργικά εισοδήµατα µετά α̟ό τις ̟ρόσφατες αλλαγές στο σύστηµα άµεσης ενίσχυσης. Το 
ζήτηµα της εξέτασης διαφορο̟οιηµένων µέσων για τον καθορισµό της άµεσης ενίσχυσης των αγροτών ανά 
την Ευρώ̟η µελετήθηκε.   La question de moyens différenciés de déterminer les aides directes aux 
agriculteurs à travers l'Europe a été examinée. Η διαφορο̟οιηµένη εφαρµογή έχει ως αντίκτυ̟ο την 
ανισοµερή κατανοµή των ε̟ιδοτήσεων στους αγρότες της ΕΕ.  

Υ̟ογραµµίζεται ̟ως η Γραµµατεία της CRPM εργάζεται ̟άνω σε ένα φάκελο, ο ο̟οίος θα ̟αρουσιαστεί στα 
µέλη της στην ε̟όµενη Γενική Συνέλευση του Οκτωβρίου, και οφείλει να λάβει υ̟όψη τον ρόλο των 
Περιφερειών στο ̟λαίσιο της συζήτησης. Ε̟ίσης, κρίνεται ̟ρωταρχικής σηµασίας η έναρξη των ετοιµασιών 
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ενόψει των ριζικών αλλαγών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για µετά το 2013, µε ορατό το ενδεχόµενο να 
µεταβιβαστούν οι χρηµατοδοτήσεις α̟ό τον 1ο στον 2ο Πυλώνα της ΚΑΠ. Θα είναι ε̟οµένως σηµαντικό να 
δοθεί η α̟αραίτητη έµφαση στην αναγκαιότητα ̟ραγµατο̟οίησης µιας εκτίµησης της σηµερινής 
κατάστασης της ευρω̟αϊκής γεωργίας, ειδικά µετά α̟ό την υλο̟οίηση των ̟ρόσφατων µεταρρυθµίσεων, και 
̟ριν α̟ό την ̟ραγµατο̟οίηση άλλων, δραστικότερων ακόµη αλλαγών. Μία άλλη ̟τυχή ̟ου θα ̟ρέ̟ει να 
τύχει µεγαλύτερης σηµασίας στο φάκελο ̟ολιτικής το̟οθέτησης της CRPM αφορά την νοµοθεσία σχετικά µε 
τα ̟ρογράµµατα ανά̟τυξης της υ̟αίθρου και τις συνέ̟ειες της αυξηµένης εξάρτησης των Περιφερειών α̟ό 
αυτές τις δραστηριότητες του 2ου Πυλώνα.  

Κανένας ̟αρευρισκόµενος δεν θέλησε να σχολιάσει κάτι ε̟’ αυτού.  

 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ο κ. François DESRENTES (Γραµµατεία της CRPM) κάνει µία ανασκό̟ηση των ̟ρόσφατων εργασιών της 
CRPM σχετικά µε την ευαισθητο̟οίηση γύρω α̟ό τα ζητήµατα θαλάσσιας ασφάλειας της Ευρώ̟ης, 
αναφέροντας ειδικότερα το σεµινάριο του ̟ερασµένου Α̟ριλίου στο Santander. Στόχος αυτού του 
σεµιναρίου ήταν η άσκηση ̟ίεσης στα Κράτη Μέλη, ̟ροκειµένου να ε̟ιταχύνουν τις διαδικασίες για την 
ε̟ίτευξη της συµφωνίας για το τρίτο ̟ακέτο Μέτρων για την Θαλάσσια Ασφάλεια και η υ̟ογράµµιση και 
ενίσχυση της συνεργασίας µεταξύ ̟αράκτιων Περιφερειών και των υ̟εύθυνων για την εγγύηση της 
Θαλάσσιας Ασφάλειας διεθνών οργανισµών. Κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου υ̟ήρξε εκ̟ροσώ̟ηση τόσο 
FIPOL, όσο και των Περιφερειών της  CRPM.  

Το ̟εριεχόµενο του σχεδίου της ∆ιακήρυξης του Santander ̟αρουσιάζεται στα Μέλη. Η ∆ιακήρυξη αυτή έχει 
τρεις βασικούς στόχους : ̟ρώτον, την αυξηµένη ευαισθητο̟οίηση γύρω α̟ό την ευρω̟αϊκή Ναυτιλιακή 
Πολιτική, δεύτερον, την υλο̟οίηση της συνεργασίας µεταξύ ̟αράκτιων Περιφερειών και ναυτιλιακών 
οργανισµών, και τρίτον, την ενθάρρυνση της χρησιµο̟οίησης των ευρω̟αϊκών εργαλείων συνεργασίας, 
̟ροκειµένου να καταστεί δυνατή η χρησιµο̟οίησή τους αναφορικά µε τους στόχους της Θαλάσσιας 
Ασφάλειας.    

Η Κα. Gunn Marit HELEGSEN (Telemark) καλεί τα µέλη να ̟αραθέσουν τις α̟όψεις τους σχετικά, ̟ριν 
την υιοθέτηση της ∆ιακήρυξης του Santander. 

Η Κα. Giovanna DEBONO (Gozo) ξεκινά µε κά̟οια θετικά σχόλια σχετικά µε την συµβολή των 
Περιφερειών στην υλο̟οίηση των ̟ολιτικών θαλάσσιας ασφάλειας και του χρονοδιαγράµµατος για την 
θαλάσσια ασφάλεια. Εκφράζει τη στήριξή της στο σχέδιο της ∆ιακήρυξης, και κάνει κά̟οιες ̟αρατηρήσεις 
σχετικά µε την ακριβή ορολογία ̟ου χρησιµο̟οιείται στο σχέδιο κειµένου για την ̟εριγραφή των 
̟ροτάσεων της ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής σε θέµατα Θαλάσσιας Ασφάλειας. Υ̟ογράµµισε ε̟ίσης ̟ως θα ήταν 
̟ιο ̟ρακτικό να εξεταστούν µεµονωµένα οι ξεχωριστές ̟ροτάσεις ̟ου ̟εριέχονται στο τρίτο ̟ακέτο µέτρων 
για την Θαλάσσια Ασφάλεια, δεδοµένων των σηµαντικών συνε̟ειών στην ασφάλεια της ναυσι̟λοΐας. Στη 
συνέχεια ̟ροτείνονται αρκετές τρο̟ο̟οιήσεις αναφορικά µε την δεύτερη ̟αράγραφο του σχεδίου 
∆ιακήρυξης.  

Οι ̟ροτάσεις αυτές σηµειώνονται α̟ό τον Πρόεδρο και η ένταξη των τρο̟ο̟οιήσεων αυτών υ̟οβάλλεται 
̟ρος έγκριση. Το σχέδιο της ∆ιακήρυξης υιοθετείται στη συνέχεια οµόφωνα. 

Ο κ. François DESRENTES στη συνέχεια γνωστο̟οιεί στα µέλη ̟ως έ̟ειτα α̟ό την συνεδρίαση του 
Πολιτικού Γραφείου της Φλωρεντίας, τον ̟ερασµένο Φεβρουάριο, ̟ροτάθηκε α̟ό την βρετανική 
αντι̟ροσω̟ία το όνοµα του κ. Humphrey Temperley για την εκ̟ροσώ̟ηση της CRPM στα σεµινάρια του  
FIPOL στο Λονδίνο.  

∆εδοµένου ̟ως ο κ. Humphrey Temperley δεν κατέστη δυνατόν να ̟αραβρεθεί στη συνεδρίαση του 
Πολιτικού Γραφείου, ο κ. Roy Perry ανέλαβε να ̟άρει το λόγο στη θέση του. Ενηµέρωσε τα Μέλη ̟ως ο 
διορισµός του κ. Temperley ως εκ̟ροσώ̟ου της CRPM στα ε̟όµενα σεµινάρια του FIPOL εγκρίθηκε έ̟ειτα 
α̟ό συνεδρίαση της βρετανικής αντι̟ροσω̟ίας.                             

Ο κ. Roy PERRY (Hampshire) συνεχίζει ̟αραθέτοντας κά̟οιες διευκρινίσεις σχετικά µε το υ̟όβαθρο του 
̟εριστατικού στο ο̟οίο ̟ρωταγωνίστησε το ̟λοίο « Napoli », ̟ου ̟ροσάραξε στις αρχές του έτους στα 
ανοιχτά των ακτών του Devon, της Περιφέρειας στην ο̟οία ο κ. Temperley είναι εκλεγµένος αντι̟ρόσω̟ος. 
Λόγω της α̟ουσίας του, ο κ. Roy Perry έθεσε κά̟οια ερωτήµατα ̟ου ̟αραµένουν ανα̟άντητα, έ̟ειτα α̟ό 
το ατύχηµα. Μεταξύ αυτών, έκανε λόγο για την ̟λοϊµότητα του σκάφους, την συνεργασία και την 
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συµβατότητα µεταξύ ναυτιλιακών αρχών ̟ου βρίσκονταν σε διαφορετικές γεωγραφικές το̟οθεσίες, ό̟ως 
ε̟ίσης και για την το̟οθεσία του ̟λησιέστερου λιµανιού. Τέλος, ̟αρατήρησε ̟ως οι υ̟εύθυνες για τις 
ε̟ιχειρήσεις καθαρισµού, αρχές, θα έ̟ρε̟ε, τουλάχιστον, έ̟ειτα α̟ό τέτοια ατυχήµατα, να διαθέτουν όλες 
εκείνες τις α̟αραίτητες για την σωστή διεκ̟εραίωση του έργου τους ̟ληροφορίες.   
Τα µέλη στη συνέχεια ενέκριναν οµόφωνα τον διορισµό του κ. Humphrey Temperley, καθώς και την 
δηµιουργία ενός «Πακέτου Μέτρων για το  Napoli », ̟ροκειµένου να εγκριθούν οι σχετικές ̟ροτάσεις.  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ 

Ο κ. François DESRENTES ε̟ικεντρώνεται στις ̟ρόσφατες ̟ρωτοβουλίες της ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής σε 
θέµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης των ̟αράκτιων ζωνών. Η βιώσιµη ανά̟τυξη βρίσκεται στην καρδιά του 
ζητήµατος αυτού και ε̟οµένως κρίνεται α̟αραίτητη η υιοθέτηση µίας συνεκτικής και ολοκληρωµένης 
̟ροσέγγισης στην διαχείριση των ευρω̟αϊκών ̟αράκτιων ζωνών. Υ̟ενθυµίζει στα µέλη τα διάφορα βήµατα 
̟ου έχουν γίνει ως τώρα όσον αφορά τη διαδικασία, και σηµειώνει ̟ως η Ε̟ιτρο̟ή βρίσκεται ε̟ί του 
̟αρόντος σε φάση εκτίµησης των εθνικών στρατηγικών.  Le développement durable est au cœur du sujet et 
il est essentiel d'adopter une approche cohérente et intégrée de la gestion des zones côtières européennes. Il 
rappelle aux membres les différentes étapes accomplies jusqu'à présent dans le processus et qu'à ce jour la 
Commission est en cours d'évaluation des stratégies nationales. Με την ολοκλήρωση αυτής της εκτίµησης, η 
Ε̟ιτρο̟ή θα ̟ρέ̟ει να εκδώσει µία Ανακοίνωση.  

Ο κ. François DESRENTES ̟ροέτρεψε τα µέλη της CRPM να δείξουν ιδιαίτερη ενεργητικότητα όσον αφορά 
το ζήτηµα αυτό, καθώς είναι σηµαντικό να ̟ροωθηθεί η ̟ροστιθέµενη αξία µίας διαχείρισης δια-̟αράκτιας  
ζώνης εφόσον θεωρούµε την ΕΕ ως µία ενιαία ζώνη. Ε̟ι̟ροσθέτως, υ̟ογράµµισε την αναγκαιότητα 
ανάθεσης εξειδικευµένων αρµοδιοτήτων σε ιδιωτικού οργανισµούς. Εξάλλου, η CRPM στηρίζει την 
µετάδοση των καλύτερων ̟ρακτικών. Συνολικά, εξέφρασε τη στήριξη της CRPM στην ̟ροσέγγιση της 
Ε̟ιτρο̟ής, αν και ̟αρατήρησε ̟ως, δεδοµένης της ̟ολυ̟λοκότητας των υ̟αρχόντων κανονισµών, ένα 
δεσµευτικό εργαλείο δεν φαίνεται να είναι α̟αραίτητο σε αυτό το στάδιο.  

Συζήτηση 

Η Κα. Josefina MORENO BOLARIN (Μούρθια) έθεσε το ζήτηµα της ̟ιθανότητας ένταξης της ̟ολιτικής 
το̟οθέτησης των Περιφερειών της Ισ̟ανίας στο σχέδιο του φακέλου ̟ολιτικής το̟οθέτησης της CRPM. Θα 
̟ρέ̟ει ωστόσο να δοθεί ̟αράταση µίας ε̟ι̟λέον εβδοµάδας, ̟ροκειµένου οι Ισ̟ανοί να κατορθώσουν να 
φτάσουν σε συναίνεση ̟άνω στο κείµενο. 

Ο κ. Reinhard BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) ζητά να υ̟άρξει αναφορά στην διαχείριση των δια-
̟αράκτιων ζωνών στο φάκελο της CRPM, ̟ροκειµένου να είναι δυνατή η ̟αρα̟οµ̟ή σε ένα ε̟ιτυχηµένο 
̟ρόγραµµα του Interreg III B, το ο̟οίο ̟ροτάθηκε στο ̟λαίσιο του ̟ρογράµµατος συνεργασίας της 
Βαλτικής Θάλασσας και χρηµατοδοτήθηκε α̟ό την ΕΕ.                      

Ο κ. Francois DESRENTES δέχεται να αναµείνει την ̟ρόταση κειµένου των Περιφερειών της Ισ̟ανίας. 
Παράλληλα, συµφωνήθηκε η δηµιουργία ενός ̟αραρτήµατος, στο ο̟οίο θα αναφέρονται εκτός των άλλων  
τα ̟αραδείγµατα καλύτερων ̟ρακτικών.  

Η Κα. Gunn Marit HELGESEN (Telemark) διευκρινίζει ̟ως µία ̟ροκαταρκτική έκδοση του ̟αραρτήµατος 
θα µεταδοθεί στα Μέλη του Πολιτικού Γραφείου, µόλις αυτή γίνει διαθέσιµη. Το σχέδιο υ̟οµνήµατος 
υιοθετείται οµόφωνα. 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Ο κ. Xavier GIZARD κάνει στα µέλη ένα σύντοµο α̟ολογισµό της δράσης της CRPM στον τοµέα του 
τουρισµού. Υ̟ενθυµίζει στα µέλη ̟ώς το υ̟όβαθρο του ζητήµατος αυτού, ̟ου είναι άρρηκτα συνδεδεµένο 
µε την Ε̟ιτρο̟ή των Νησιών της CRPM, α̟αιτεί µία ̟ερισσότερο ̟ροορατική ̟ροσέγγιση. Ωστόσο κατέστη 
αδύνατη ο̟οιαδή̟οτε ̟ροσ̟άθεια ̟αροχής της α̟αραίτητης τεχνικής στήριξης για την ̟ροώθηση του 
ζητήµατος αυτού. Καµία σχετική ̟ρόοδος ε̟οµένως δεν σηµειώθηκε, ενώ ε̟ι̟λέον, ό̟ως υ̟ογράµµισε ο κ. 
Xavier Gizard, εξακολουθεί να υ̟άρχει ανε̟άρκεια τόσο σε ̟ραγµατογνωµοσύνη, όσο και σε τεχνικά µέσα, 
στους κόλ̟ους της Γραµµατείας της CRPM, η ο̟οία αδυνατεί να αναλάβει ̟ροορατική δράση στον τοµέα 
του τουρισµού. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου τα Μέλη θεωρήσουν αναγκαία την έναρξη εργασιών ̟άνω σε αυτό το 



 

Πολιτικό Γραφείο της CRPM – Augostów (Podlaskie, ΠΟΛΩΝΙΑ) – 8 Ιουνίου 2007  

Πρακτικό - Σχετ. CRPMPRV070056 A0 - σελίδα 14 

ζήτηµα, τότε θα ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να υ̟άρξει χρηµατοδότηση ε̟ι̟λέον ̟όρων. Ωστόσο οι ̟όροι αυτοί δεν 
είναι διαθέσιµοι στον οικονοµικό σχεδιασµό της ̟αρούσας φάσης.    

Ο κ. Francesco ATTAGUILE (Σικελία) δηλώνει ̟ε̟εισµένος για την σηµασία του τουρισµού και συµφωνεί 
µε την ̟ροσ̟άθεια εξεύρεσης των α̟αραίτητων εκείνων ̟όρων ̟ου θα εγγυώνται την ταυτο̟οίηση µιας 
ε̟αρκούς τεχνικής και ̟νευµατικής ̟ραγµατογνωµοσύνης, ̟ροκειµένου να ε̟ιτρα̟εί η διεξαγωγή µιας ̟ιο 
διεξοδικής µελέτης ̟άνω σε αυτό το ζήτηµα, α̟ό το σύνολο των µελών της  CRPM. 

Η Κα. Annelie STARK (Västra Götaland) δηλώνει το ενδιαφέρον της για αυτό το θέµα, το ο̟οίο θεωρεί 
̟ολύ σηµαντικό ως ̟ρος την ̟ροώθηση της ̟εριφερειακής ανά̟τυξης. Υ̟ογραµµίζει τις εργασίες ̟ου έχουν 
γίνει α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή της Βαλτικής και Μαύρης Θάλασσας στον τοµέα αυτό. Στηρίζει ε̟οµένως ̟λήρως 
την ιδέα µιας διεξοδικότερης εξέτασης του ζητήµατος του τουρισµού και της συµµετοχής στις δραστηριότητες 
µιας οµάδας εργασίας. Υ̟ενθυµίζει ̟ως οι σουηδικές Περιφέρειες είναι σε θέση να συνδράµουν σε αυτήν την 
κατεύθυνση σε σηµαντικό βαθµό.    

Ο κ. Xavier GIZARD α̟οσαφηνίζει την ̟αρθείσα α̟όφαση και διευκρινίζει ̟ως α̟ό το 2008 θα διατεθούν 
̟ρόσθετοι ̟όροι ̟ροκειµένου να υ̟άρξει η α̟αραίτητη ̟ραγµατογνωµοσύνη για τον καταρτισµό µιας 
σχετικής οµάδας εργασίας της CRPM ̟άνω στον τουρισµό. Η οµάδα εργασίας αυτή θα καθοδηγηθεί α̟ό 
κοινού α̟ό τις Περιφέρειες του Västra Götaland και της Σικελίας. Η Γενική Γραµµατεία της CRPM θα 
συνεισφέρει και αυτή µε τη σειρά της στο ̟ρόγραµµα αυτό.  

Η Κα. Annelie STARK (Västra Götaland) εκφράζει την ικανο̟οίησή της όσον αφορά τη δηµιουργία αυτής 
της α̟ό κοινού, µεθόδου εργασίας, η ο̟οία κατά την ά̟οψή της θα ε̟ιτρέψει την εξέταση τόσο του 
̟ολιτισµού, όσο και τουρισµού, α̟ό την ο̟τική γωνία δύο διαφορετικών τύ̟ων ζωνών. ∆ηλώνει ̟ρόθυµη  
να συµµετάσχει ενεργά στις εργασίες της οµάδας αυτής.   

Η Κα. Gunn Marit HELGESEN (Telemark) ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση ε̟ιβεβαιώνοντας την έγκριση του 
Πολιτικού Γραφείου, σχετικά µε τον καταρτισµό, α̟ό το έτος 2008, µίας οµάδας εργασίας µε θέµα τον 
Τουρισµό. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Ο κ. Claudio MARTINI  κάνει µία ̟αρουσίαση του ζητήµατος των Περιφερειών και της ̟αγκοσµιο̟οίησης.  

Ο κ. Xavier GIZARD υ̟ενθυµίζει στα Μέλη το σχέδιο ∆ιακήρυξης ̟ου ̟αρουσιάστηκε κατά την 
συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Φλωρεντίας, αναφορικά µε την συµµετοχή των Περιφερειών στην 
̟αγκόσµια διακυβέρνηση. Το κείµενο αυτό υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου ̟ου 
̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 7 Μαρτίου, στην Μασσαλία. Μετά α̟ό την ̟ρόσφατη ένταξη των ια̟ωνικών και 
µεξικανικών µελών, ̟αρατήρησε, το δίκτυο αυτό α̟οκτά µία ̟ραγµατικά ̟αγκόσµια διάσταση.  

Στη συνέχεια ̟αρέθεσε τα κυριότερα σηµεία ̟ου ̟εριλαµβάνονται στη ∆ιακήρυξη, καθώς και τις 
̟αρεµφερείς ̟ρωτοβουλίες ̟ου ̟ροωθήθηκαν α̟ό την ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή σε αυτόν τον τοµέα και 
ε̟ιβεβαιώνουν την αξία και τη σηµασία των εργασιών της CRPM. 

Ο κ. Xavier GIZARD αναφέρει τις κυριότερες δραστηριότητες ̟ου έχουν ̟ρογραµµατιστεί για τους 
ε̟όµενους µήνες, ενόψει του Forum, και ειδικότερα την ̟ρώτη συνεδρίαση των µελών του Πολιτικού 
Γραφείου, ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 25 Αυγούστου, στο Cape Town, καθώς και την συνεδρίαση του 
Ε̟ιστηµονικού Συµβουλίου, ̟ου αναµένεται να ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 3 και 4 ∆εκεµβρίου 2007, στην 
Λισσαβόνα (Πορτογαλία). Η συνεδρίαση του ∆εκεµβρίου θα ̟ρέ̟ει να είναι µια συνεδρίαση υψηλού 
ε̟ι̟έδου, ε̟ικεντρωµένη στο εδαφικό ζήτηµα και στην ̟αγκοσµιο̟οίηση. Το γεγονός αυτό θα οργανωθεί 
υ̟ό την αιγίδα της ̟ορτογαλικής Προεδρίας.   

Τον Μάϊο 2008, το ∆ίκτυο έχει ̟ρογραµµατίσει την διεξαγωγή της δεύτερης ∆ιεθνούς Συνόδου για µία 
Περιφερειακή Προσέγγιση της Οικονοµικής Ανά̟τυξης, στην ̟όλη της Ταγγέρης, µε την υ̟οστήριξη του 
Βασιλείου του Μαρόκου.  

Η βασική εργασία του Forum, το ο̟οίο έχει την α̟όλυτη στήριξη τόσο του PNUD, όσο και της ευρω̟αϊκής 
Ε̟ιτρο̟ής, ταυτίζεται καταρχήν µε την υλο̟οίηση των ̟ρογραµµάτων συνεργασίας µε τρίτες χώρες, ̟άνω 
στη βάση των αιτηµάτων των Περιφερειών. Ένας σηµαντικός αριθµός αυτών των ̟ρογραµµάτων έχει ήδη 
αναφερθεί.  
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Σύµφωνα µε τον κ. Claudio MARTINI, η νέα αυτή µέθοδος εργασίας αναµένεται να α̟οδειχθεί ιδιαίτερα 
ε̟οικοδοµητική όσον αφορά τις ̟αραδοσιακές δραστηριότητες των µελών της CRPM. Κρίνεται α̟αραίτητο 
οι ενέργειες ̟ου θα γίνουν να είναι συγκεκριµένες.   

Τα µέλη της CRPM ̟αρακαλούνται θερµά να διαµοιραστούν τις ιδέες τους, καθώς και τα θέµατα ̟ου θα  
µ̟ορούσαν να α̟οτελέσουν τοµείς δράσης για το Forum και ̟άνω στα ο̟οία οι Περιφέρειες της CRPM και 
οι Περιφέρειες άλλων η̟είρων θα µ̟ορούσαν να εργαστούν µαζί. Τα ζητήµατα της βιώσιµης ανά̟τυξης, της 
̟οιότητας της ανά̟τυξης, της ενέργειας, της µετανάστευσης και των α̟οδηµιών, ε̟ιλέχθηκαν ως στρατηγικά 
και θα εξεταστούν διεξοδικά, κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στα τέλη 
Αυγούστου, στη Νότια Αφρική.   

Η ζωηρή ενθάρρυνση και το έργο ̟ου ̟ροσέφεραν µέσα σε αυτό το ̟αγκόσµιο ∆ίκτυο οι οργανισµοί των 
Ηνωµένων Εθνών χαιρετήθηκαν α̟ό όλους. Το ∆ίκτυο έτυχε ε̟ίσης της αµέριστης συµ̟αράστασης της 
ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής.   

Τα Μέλη του Πολιτικού Γραφείου κλήθηκαν να συµµετάσχουν ενεργά και ̟ρολη̟τικά στις συζητήσεις 
αυτές, στο µέτρο ̟ου οι ̟αρεµβάσεις τους είναι σηµαντικές για τις Περιφέρειες της CRPM και τη δυνατότητά 
τους να ̟ροσαρµοστούν στις ̟αγκόσµιες ̟ροκλήσεις. Σηµαντικό είναι να µην ̟εριοριστούν οι ̟ροσ̟άθειες 
α̟οκλειστικά στις καθηµερινές ̟ροτεραιότητες, αλλά να υ̟άρξει ετοιµότητα για την ενδεχόµενη εξέταση 
νέων ̟ροτεραιοτήτων. Η Γενική Συνέλευση ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 18 και 19 Οκτωβρίου, στη 
Φλωρεντία, θα α̟οτελέσει την ευκαιρία, τόσο για την ̟αρουσίαση των α̟οτελεσµάτων του ̟ροσωρινού 
Γραφείου της Νότιας Αφρικής, όσο και για την ̟ροσέγγιση του τρό̟ου µε τον ο̟οίο οι Περιφέρειες της 
CRPM µ̟ορούν να διευρύνουν τις ̟ροο̟τικές τους, κατέληξε ο κ. Claudio Martini.    

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007 

Ο κ. Jacques BOULAU, Ταµίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ̟αρουσιάζει τον ισολογισµό 2006, ο ο̟οίος 
εγκρίθηκε α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και έγινε δεκτός α̟ό τον οικονοµικό Ελεγκτή.  

Καταδεικνύει τα βασικά σηµεία του οικονοµικού έτους :  
• Τα έσοδα ανήλθαν στα 3.759.000 € , ̟αρουσιάζοντας µία αύξηση της τάξης του 25% σε σχέση µε τον 

υιοθετηµένο ̟ροϋ̟ολογισµό, ως α̟οτέλεσµα των ̟ρογραµµάτων συνεργασίας  
• Τα έξοδα ανήλθαν στα 3.697.000 € , ήτοι µια αύξηση 22% σε σχέση µε τον υιοθετηµένο 

̟ροϋ̟ολογισµό, λόγω των αυξηµένων α̟αιτήσεων σε εξο̟λισµό και υλικό  

Κατό̟ιν ε̟ανεισαγωγής ̟ροκαταβολών, έκτακτων εσόδων και εξόδων, και α̟άλειψης των αφιερωµένων 
κεφαλαίων, το τελικό α̟οτέλεσµα εµφανίζει ένα έλλειµµα -6.354 €, ̟αρ’ ότι η αρχική εκτίµηση ήταν -35.000€.                

Ελλείψει κά̟οιας σχετικής ερώτησης, ο Πρόεδρος Martini υ̟οβάλλει τον ισολογισµό του 2006 ̟ρος ψήφιση, 
και το Πολιτικό Γραφείο τον υιοθετεί οµόφωνα. 

Ο Γενικός Θησαυροφύλακας ενηµερώνει κατό̟ιν το Πολιτικό Γραφείο για την κατάσταση των εργασιών της 
εκτέλεσης ̟ροϋ̟ολογισµού του έτους 2007, σύµφωνα µε τον ο̟οίο ̟αρουσιάζονται έσοδα + 45.000 €  α̟ό 
εισφορές (λόγω της ένταξης νέων µελών). Αρκετές υ̟ηρεσίες ̟αρουσιάζουν αύξηση σε σχέση µε τις αρχικές 
εκτιµήσεις : µετακινήσεις και λειτουργικά έξοδα ειδικότερα. Αυτό οφείλεται στο φόρτο εργασίας και στις 
̟ροσ̟άθειες ανανέωσης του διαδικτυακού ιστότο̟ου.  

Μία µεταβίβαση της τάξης των 120.000 € α̟ό το Α̟οθεµατικό Ταµείο θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µέσα στο 2007, 
κατά τα συµφωνηθέντα.  

Το καθαρό υ̟όλοι̟ο ανάµεσα σε έσοδα και έξοδα εµφανίζει ε̟ί του ̟αρόντος έλλειµµα – 6.096 €. 

Ο κ. Xavier GIZARD αναφέρεται στη συνέχεια στην ̟ερί̟τωση της ̟εριφέρειας της Καλαβρίας : η 
̟εριφέρεια αυτή διευθέτησε την εισφορά της για το έτος 2007 και ̟ρότεινε να ρυθµίσει τις υ̟όλοι̟ες οφειλές 
της (εισφορές 2004, 2005 και 2006) µέσα στα ε̟όµενα δύο έτη. 
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ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ  

Τέσσερις αιτήσεις ένταξης ̟αρουσιάζονται : 
- Schleswig-Holstein (Γερµανία) . 
- Varna (Βουλγαρία) . 
- Chiatura (Γεωργία) . 
- Picardie (Γαλλία). 

Αναφορικά µε την αίτηση ένταξης του Schleswig-Holstein, ο κ. Reinhardt BOEST (Mecklembourg-
Ποµερανία) σηµειώνει ̟ως οι εντάσεις ̟ου ̟ιθανολογούταν ότι θα ̟αρεµ̟όδιζαν την αίτηση αυτή, έχουν 
αρχίσει να υ̟οχωρούν. Το Mecklembourg ε̟οµένως δεν αντιτίθεται στο αίτηµα αυτό. 

Ελλείψει κά̟οιου άλλου αιτήµατος ̟αρέµβασης, ο Πρόεδρος Martini υ̟οβάλλει τις αιτήσεις αυτές ̟ρος 
ψήφιση α̟ό το Πολιτικό Γραφείο : 

- Schleswig-Holstein : αίτηση δεκτή µε µία α̟οχή (Mecklembourg)  
- Varna : αίτηση οµόφωνα  δεκτή 
- Chiatura : αίτηση οµόφωνα  δεκτή  
- Picardie : αίτηση οµόφωνα  δεκτή  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Λόγω της α̟όσυρσης της Κας. Kathleen MATHESON (Highlands), Αντι̟ροέδρου του Πολιτικού Γραφείου 
της CRPM, α̟ό την ̟ολιτική ζωή, οι βρετανικές Περιφέρειες ̟ροτείνουν τον ορισµό του Roy PERRY 
(Hampshire) στη θέση του Αντι̟ροέδρου.  
Το Πολιτικό Γραφείο δέχεται οµόφωνα την ̟ρόταση αυτή.        

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

∆εδοµένης της το̟οθέτησης του Mecklembourg αναφορικά µε την αίτηση του Schleswig-Holstein, η Κα.  
Gunn Marit HELGESEN, Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής της Βόρειας Θάλασσας, α̟οσύρει τα αίτηµά της σχετικά 
µε την τρο̟ο̟οίηση του Καταστατικού.  

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 2007 

Ο κ. Xavier GIZARD ̟αρουσιάζει τα τρία κυριότερα σηµεία ̟ου θα έχουν την τιµητική τους στην Γενική 
Συνέλευση του 2007 :  

- Οι ̟ροτάσεις της Ε̟ιτρο̟ής για µία ευρω̟αϊκή ναυτιλιακή ̟ολιτική 
- Μία συζήτηση για τον ευρω̟αϊκό ̟ροϋ̟ολογισµό, ̟αρουσία του κ. Alain 

Lamassoure και της Γ∆ Προϋ̟ολογισµού 
- Ο αντίκτυ̟ος της ̟αγκοσµιο̟οίησης στο µέλλον των ̟εριφερειών της CRPM 

Ο κ. Claudio MARTINI σηµειώνει στη συνέχεια ̟ως, έ̟ειτα α̟ό την α̟όσυρση της ̟εριφέρειας του Lazio, η 
Γενική Συνέλευση του 2007 θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στη Φλωρεντία (Τοσκάνη), α̟ό τις 17 ως τις 19 Οκτωβρίου. 
Θα ̟ροηγηθεί δεί̟νο υ̟οδοχής το βράδυ της 17ης Οκτωβρίου, ενώ θα συνοδευτεί α̟ό ε̟ίσκεψη της ̟όλης 
της Πίζας το Σάββατο της 20ης Οκτωβρίου.  

Στη συνέχεια ξεκινά ένα γύρο του τρα̟εζιού, ̟ροκειµένου τα µέλη του Πολιτικού Γραφείου να εκφράσουν 
τις α̟όψεις τους ̟άνω στα διάφορα ζητήµατα :  

Η Κα. Josefina MORENO (Μούρθια) διευκρινίζει ̟ως, δεδοµένων των ̟ρόσφατων εκλογών στην Ισ̟ανία, 
το ισ̟ανικό µέλος του Πολιτικού Γραφείου θα ̟ροταθεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της 
Φλωρεντίας.  

Ο κ. Xavier GIZARD σηµειώνει ̟ως 4 σεµινάρια θα ̟ραγµατο̟οιηθούν µέσα στο 2008: 
- Ένα σχετικό µε «Τους φίλους της Συνοχής», τον Ιανουάριο στη Σεβίλλη. Το 

σεµινάριο αυτό θα συνοδευτεί α̟ό ένα « µίνι-Πολιτικό Γραφείο» 
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- Ένα σχετικό µε τις καλές ̟εριφερειακές ̟ρακτικές σε θέµατα αντιµετώ̟ισης των 
κλιµατικών αλλαγών (ηµεροµηνία και τό̟ος διεξαγωγής δεν έχουν καθοριστεί 
ακόµη)  

- Ένα σχετικό µε τις ίσες ευκαιρίες (ηµεροµηνία και τό̟ος διεξαγωγής δεν έχουν 
καθοριστεί ακόµη) 

- Ένα σχετικό µε το µέλλον της ΚΑΠ (ηµεροµηνία και τό̟ος διεξαγωγής δεν έχουν 
καθοριστεί ακόµη) 

Κατό̟ιν αναφέρει τον τό̟ο διεξαγωγής των ε̟όµενων ΓΣ :  2008 στην Bayonne (Aquitaine, Γαλλία), 2009 
στο Västra Götaland (Σουηδία) και 2010 στο Aberdeen (Ηνωµένο Βασίλειο). 

Υ̟ό την ε̟ιφύλαξη ε̟ίσηµης ε̟ιβεβαίωσης, το Πολιτικό Γραφείο της άνοιξης 2008 (Σάββατο 29 Μαρτίου) θα 
συνεδριάσει στο νησί της Réunion (Γαλλία), κατό̟ιν ̟ρόσκλησης του Προέδρου Vergès. 

Ο κ. Claudio MARTINI ενηµερώνει τα µέλη του Πολιτικού Γραφείου ̟ως η Γαλικία διοργανώνει στις 25 
και 26 Ιουνίου, στο Vigo, σύνοδο µε θέµα την ολοκληρωµένη διαχείριση των ̟αράκτιων ζωνών και καλεί τα 
µέλη του Πολιτικού Γραφείου να ̟αραβρεθούν. 

ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο Πρόεδρος Martini ευχαριστεί την Περιφέρεια Podlaskie και ειδικότερα τον κ. Dariusz Piontkowski, Marshal, 
για την φιλοξενία του. Υ̟ενθυµίζει τα ̟ροβλήµατα ̟ου αντιµετω̟ίζει η ̟εριφέρεια αυτή, στην ̟ροσ̟άθειά της 
να συµφιλιώσει ανά̟τυξη και ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος και δηλώνει ̟ως η CRPM θα δείξει την α̟αιτούµενη 
̟ροσοχή ε̟ί του θέµατος. 

Ευχαριστεί τις οµάδες ̟ου συντέλεσαν στην ε̟ιτυχία αυτού του Πολιτικού Γραφείου, καθώς και τους διερµηνείς. 

 

Αριθµός ̟ολιτικών ̟ου υ̟οβλήθηκαν σε έγκριση: 2   Ποσοστό α̟οδοχής : 100 % 

 


