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35η Γενική Συνέλευση της CRPM  
17/19 Οκτωβρίου 2007 – Φλωρεντία (Τοσκάνη, Ιταλία) 

 

Οι Μη Κεντρικές Παράκτιες Περιφέρειες, η λίστα των οποίων αναγράφεται κάτωθι, συνεδρίασαν στη 
Φλωρεντία (Τοσκάνη, Ιταλία) στις 17-19 Οκτωβρίου 2007 στο πλαίσιο της 35ης Γενικής Συνέλευσης της 

CRPM 

ABERDEENSHIRE (UK), ABERDEEN CITY (UK), ABRUZZO (IT), AÇORES (PT), ANDALUCIA (ES), AQUITAINE (FR), ARAGÓN (ES), 
ARGYLL & BUTE (UK), ASTURIAS (ES), ATTIKI (GR), AUVERGNE* (FR), BALEARES (ES), BASSE-NORMANDIE (FR), BLEKINGE 
(SE), BORDER (IE), BORNHOLM (DK), BRETAGNE (FR), CALABRIA (IT), CALARASI (RO), CAMPANIA (IT), CANARIAS (ES), 
ÇANAKKALE (TR), CANTABRIA (ES), CASTILLA Y LEÓN (ES), CATALUNYA (ES), CENTRO (PT), COMUNITAT VALENCIANA 
(ES), CORNWALL (UK), CORSE (FR), DEVON (UK), EAST MIDLANDS REGIONAL ASSEMBLY (UK), EAST OF ENGLAND 
REGIONAL ASSEMBLY (UK), EAST OF SCOTLAND EUROPEAN CONSORTIUM (UK), EDIRNE (TR), EMILIA ROMAGNA (IT) , 
FAMAGUSTA (CY), FIFE (UK), FRIULI-VENEZIA-GIULIA (IT), GALATI (RO), GALICIA (ES), GÄVLEBORG (SE), GOTLAND (SE), 
GUADELOUPE (FR), HALLAND (SE), HAMPSHIRE (UK), HAUTE-NORMANDIE (FR), HIGHLAND (UK), HIIUMAA (EE), 
HORDALAND (NO), IONIA NISIA (GR), ISLE OF MAN, ITÄ-UUSIMAA (FI),  KENTRIKI MAKEDONIA (GR), KRITI (GR),  KLAIPEDA 
(LT), KYMENLAAKSO (FI), LA REUNION (FR), LAZIO (IT), LISBOA E VALE DO TEJO (PT), MADEIRA (PT), MARCHE (IT), 
MIDTJYLLAND (DK), MECKLENBURG-VORPOMMERN (DE), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), NAVARRA (ES), NOORD-
HOLLAND (NL), NORRBOTTEN (SE), NORDLAND (NO), NORDJYLLAND (DK), NORD-PAS-DE-CALAIS (FR), NORTE (PT), NOTIO 
AIGAIO (GR), ODESSA (UA), ORKNEY (UK), ØSTFOLD (NO), OSTROBOTHNIA (FI), OULU (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), PAÍS 
VASCO (ES), PÄRNUMAA (EE), PAYS DE LA LOIRE (FR), PODLASKIE (PL), POITOU-CHARENTES (FR), PUGLIA (IT), PRIMORSKO-
GORANSKA (HR), PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR (FR), RIGA (LV), ROGALAND (NO), SAAREMAA (EE), SARDEGNA (IT), 
SCHLESWIG-HOLSTEIN (DE), SHETLAND (UK), SICILIA (IT), SKÅNE  (SE), SOGN OG FJORDANE (NO), SOMERSET (UK), SØR-
TRØNDELAG (NO), SOUSSE (TN), SOUTH-WEST FINLAND (FI), STOCKHOLM (SE), TELEMARK (NO),  THESSALIA (GR), 
TOSCANA (IT), TROMS (NO), TUKUMS (LV), TULCEA (RO), UUSIMAA (FI), VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTERNORRLAND  (SE), 
VÄSTRA-GÔTALAND (SE), VEST-AGDER (NO), VESTFOLD (NO), WALES (UK) , WESTERN ISLES (UK). 
 
(*) Παρατηρητής 

 
 

∆ιακήρυξη των Περιφερειών µελών σχετικά µε την υιοθέτηση της 
µελλοντικής Συνθήκης της ΕΕ  

Οι 159 Περιφέρειες µέλη της Συνόδου των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώ̟ης, οι ο̟οίες 
συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2007 στην Φλωρεντία, για την ετήσια Γενική Συνέλευσή 
τους, εκφράζουν την ικανο̟οίησή τους σχετικά µε την έκβαση της Συνόδου των Αρχηγών Κρατών και 
Κυβερνήσεων, η ο̟οία ̟ραγµατο̟οιήθηκε την ίδια ηµέρα στη Λισαβόνα, ξε̟ερνώντας όλες τις δυσκολίες 
και οδηγώντας στην υιοθέτηση της µελλοντικής Συνθήκης της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.   

Τα συγχαρητήριά τους α̟ευθύνονται ειδικότερα ̟ρος τον Πρωθυ̟ουργό της Πορτογαλίας, κ. José Socrates, 
εν ενεργεία Προέδρου του Συµβουλίου, και ̟ρος τον κ. José Manuel Durao Barroso, Πρόεδρο της 
ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής.  

Ανανεώνουν την ̟λήρη διαθεσιµότητά τους για συµµετοχή σε µία ανανεωµένη διακυβέρνηση της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης. 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

- I - Τελική διακήρυξη……………………. σελ.3 

- II -  Ψηφίσµατα………………………………. σελ.10 
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Οι παρούσες στην Γενική Συνέλευση Περιφέρειες επιθυµούν να ευχαριστήσουν την Περιφέρεια της 

Τοσκάνης και τον Πρόεδρό της, κ. Claudio MARTINI, Πρόεδρο της CRPM, για την φιλοξενία και την 

υποδοχή που τους επιφύλαξαν.  

 

Ο Πρόεδρος Martini ευχαριστεί το σύνολο των συµµετεχόντων εκπροσώπων περιφερειακών αρχών και 

ευρωπαϊκών οργανισµών που πήραν µέρος στις εργασίες της Συνόδου. Επιθυµεί επίσης να ευχαριστήσει την 

Πορτογαλική Κυβέρνηση- εν ενεργεία Προεδρία της Ένωσης- για την συµµετοχή της στην Γενική 

Συνέλευση καθώς και για την συνεργασία της.  
 
 
 
 
 
 
 
 

∴∴∴∴ 
 
 
 
 
 
 
 

Στο όνοµα των 159 Περιφερειών µελών της, η Επιτροπή Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της 
Ευρώπης, η οποία συγκεντρώθηκε στην Τοσκάνη για την 35η ετήσια Γενική Συνέλευσή της, υιοθέτησε 

την ακόλουθη Τελική ∆ιακήρυξη και τα ακόλουθα Ψηφίσµατα :  
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- I - 
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Οι Περιφέρειες µέλη της CRPM στοχεύουν α̟ό τώρα να εργαστούν µε α̟οφασιστικότητα έχοντας ως 
ορίζοντα το 2020, ̟ροκειµένου να συνεισφέρουν στην συνέχιση της ευρω̟αϊκής ̟ερι̟έτειας ̟ου ξεκίνησε 
̟ριν α̟ό 50 χρόνια.  
 
ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ  
 
2. Εκφράζουν τις βαθύτερες ευχές τους ̟ροκειµένου να αρθεί όσο το δυνατόν συντοµότερα η υ̟οθήκη του 
νοµοθετικού ̟λαισίου ̟ου θα καθορίσει τα έτη αυτά. Συγχαίρουν τις εξαµηνιαίες Προεδρίες Γερµανίας και 
Πορτογαλίας για το έργο ̟ου ̟αρήγαγαν ενόψει της υιοθέτησης µίας Συνθήκης ̟ου είναι ικανο̟οιητική 
για τα 27 Κράτη µέλη και ̟αράλληλα δεν ̟ροδίδει το ̟νεύµα του ευρω̟αϊκού σχεδίου 
 
3. Α̟ευθύνουν ε̟ίσης, τόσο στην ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, όσο και στο ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο και στην 
Ε̟ιτρο̟ή Περιφερειών, τις θερµότατες ευχαριστίες τους για την διατήρηση των κυριότερων 
αναγνωριστικών στοιχείων του ̟εριφερειακού ζητήµατος και της α̟αίτησης για εδαφική συνοχή, ό̟ως αυτά 
εξάχθηκαν α̟ό τις εργασίες της Σύµβασης για το µέλλον της Ευρώ̟ης.  
 
4. Η υιοθέτηση της Συνθήκης και η ε̟ικύρωσή της α̟οτελούν α̟αραίτητες ̟ροϋ̟οθέσεις για την ̟ροώθηση 
ο̟οιασδή̟οτε ̟ειστικής ̟ροο̟τικής σχετικά µε τις φιλοδοξίες της Ένωσης στον κόσµο του 21ου αιώνα. Η  
CRPM εύχεται η διαδικασία ̟ου έχει ξεκινήσει να έχει ολοκληρωθεί το 2009, όταν και θα διοριστεί η νέα 
ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή και θα διεξαχθούν οι εκλογές του ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου. Πάνω σε αυτές τις βάσεις 
θα καταστεί δυνατή στη συνέχεια η κινητο̟οίηση όλων εκείνων των δυνάµεων, και ειδικότερα των 
̟εριφερειακών, ̟ου θα α̟αιτηθούν για την αντιµετώ̟ιση των ̟ροκλήσεων της δεκαετίας 2010-2020. 
 
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΥΡΩΠΗ   
 
5. Στον ̟αγκοσµιο̟οιηµένο αυτό χώρο ό̟ου βρισκόµαστε, οι στρατηγικές ανά̟τυξης και εργασίας των 
Περιφερειών µας δεν έχουν ̟λέον ως ̟λαίσια α̟οκλειστικά την εθνική κλίµακα ή την Ενιαία Μεγάλη 
Αγορά. Η οικονοµία των ελεύθερων συναλλαγών, η νόµιµη και ̟αράνοµη µετανάστευση, οι κλιµατικές 
αλλαγές, η ̟ρόσβαση στους ζωτικούς (ενέργεια, νερό, τροφή) εγγράφουν τα εδάφη µας στην 
̟αγκοσµιο̟οίηση, είτε µε είτε χωρίς τη θέλησή µας. Σε αυτόν τον συγκεκριµένο κόσµο καλούνται οι 
υ̟εύθυνοι των Περιφερειών να συµµετάσχουν ενεργά, ̟ροκειµένου να εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατόν 
για τους συµ̟ολίτες τους. Περιµένουν α̟ό την Ένωση να τους εφοδιάσει µε το ̟λαίσιο εκείνο µέσα στο 
ο̟οίο θα µ̟ορέσουν να αξιο̟οιήσουν στο έ̟ακρο τα ̟ροτερήµατα των Περιφερειών τους και να 
συνδράµουν στην συνολική ανταγωνιστικότητα και α̟οδοτικότητα της η̟είρου.  Περιµένουν α̟ό την 
Ένωση και τα Κράτη µέλη της την ̟ροώθηση, στην ̟αγκόσµια σκηνή, των αξιών ̟ου συνδέονται µε την 
ιδιαιτερότητα του ευρω̟αϊκού µοντέλου, και δηλώνουν έτοιµοι να συνεισφέρουν στην κατεύθυνση µίας 
̟αγκοσµιο̟οίησης δίχως κερδισµένους ή χαµένους, ̟ροϋ̟όθεση α̟αραίτητη για έναν 21ο αιώνα ειρήνης, 
ευηµερίας και δηµοκρατίας.  
 
6. Η CRPM ̟αρέθεσε τα συµ̟εράσµατα ̟ου ̟ηγάζουν α̟ό αυτές τις ̟ροκλήσεις µέσα α̟ό το φάκελο «Οι 
ευρω̟αϊκές Περιφέρειες στην ενιαία ̟αγκόσµια αγορά» (Φεβρουάριος 2007). Έχει ως στόχο να 
εκµεταλλευτεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό τα έτη 2008 και 2009, ̟ροκειµένου να συνεχιστεί η ετοιµασία των  
αναλύσεων και ̟ροτάσεών της για το ευρω̟αϊκό σχέδιο της ε̟όµενης δεκαετίας. Η δηµιουργία του 
τελευταίου θα βρεθεί στο ε̟ίκεντρο των συζητήσεων κατά τις Γενικές Συνελεύσεις της Μ̟αγιόν και του 
Γκέτεµ̟οργκ, υ̟ό γαλλική και σουηδική ̟ροεδρία, αντίστοιχα.    
 
ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ 
 
7. Η CRPM είναι ̟ράγµατι α̟όλυτα ̟ε̟εισµένη ̟ως το εύρος των ̟ροκλήσεων τις ο̟οίες έχουν να 
αντιµετω̟ίσουν η Ένωση και ειδικότερα οι Περιφέρειες µέλη της, α̟αιτεί σθεναρές ̟ροσ̟άθειες 
̟ροσαρµογής, ή ακόµη και δηµιουργίας, νέων α̟αντήσεων σε ό,τι αφορά τις δηµόσιες ευρω̟αϊκές, εθνικές 
και ̟εριφερειακές ̟ολιτικές. Οι βασικότερες α̟αιτήσεις ̟ου οφείλουν να ̟ληρούνται για το σχηµατισµό της 
βάσης του ευρω̟αϊκού µοντέλου είναι τέσσερις :  
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- η δυνατότητα ανταγωνιστικότητας χωρίς την ο̟οία δεν µ̟ορεί να εννοηθεί ̟αραγωγή ̟λούτου 
- η ε̟ιτακτική ανάγκη για βιώσιµη ανά̟τυξη  
- η α̟αραίτητη εδαφική αλληλεγγύη ̟ου δεν θα ε̟ιτρέψει την διαµόρφωση µιας η̟είρου ̟ολλών 
ταχυτήτων 
- µία διακυβέρνηση ̟ου θα εµ̟λέκει ̟λήρως όλες τις δηµοκρατικές βαθµίδες στην διαµόρφωση και 
εφαρµογή των κοινών στόχων.  

Η βάση αυτή ̟ρέ̟ει να θεωρηθεί ως το σηµείο εκκίνησης των συζητήσεων για την εξέταση του 
̟ροϋ̟ολογισµού 2008 και 2009. Μόνο µετά α̟ό την ̟ροσεκτική διερεύνησή του και την υιοθέτηση των 
̟ροσανατολισµών ̟ου θα εξαχθούν α̟ό αυτήν, θα έχει ουσιαστική σηµασία η εξέταση ε̟ι̟έδου και δοµής 
του ̟ροϋ̟ολογισµού.   
 
8. Εγγεγραµµένα α̟ό το 2004 στο σχέδιο µεσο̟ρόθεσµης ανά̟τυξης της CRPM ή εισαχθέντα α̟ό τότε, τα 
βασικά αυτά θέµατα θα συνεισφέρουν στον εµ̟λουτισµό αυτής της ̟ροσέγγισης.   

Οι καινοτοµίες στην υ̟ηρεσία της ανταγωνιστικότητας  

9. Έ̟ρε̟ε να ̟εράσει µία ̟ενταετία α̟ό την γέννηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, για να ̟άρει θέση 
το Εαρινό Συµβούλιο των Αρχηγών Κρατών και κυβερνήσεων –κι αυτό κατό̟ιν εισήγησης της ευρω̟αϊκής 
Ε̟ιτρο̟ής, τον Μάρτιο 2005- αναφορικά µε την ̟λήρη κατα̟άτηση της κίνησης αυτής, λόγω της 
ανε̟αρκούς συνεργασίας µεταξύ των εµ̟λεκόµενων φορέων, και ειδικότερα των αντίστοιχων 
̟εριφερειακών. Η µάχη αυτή κρίνεται καθοριστική όσον αφορά τη συµµετοχή της Ένωσης σε έναν κόσµο 
υ̟ό κατασκευή. Οι Περιφέρειες οφείλουν, µεταξύ άλλων, να συνδράµουν µε όλες τους τις δυνάµεις στην 
στήριξη και αξιο̟οίηση των δυνατοτήτων ̟ου διαθέτουν οι µικροµεσαίες ε̟ιχειρήσεις τους για καινοτοµίες.   
Ποικίλα νοµοθετικά και χρηµατοδοτικά εργαλεία δηµιουργήθηκαν σε αυτό το σκο̟ό α̟ό τους ευρω̟αϊκούς 
οργανισµούς, και οι ̟ροσανατολισµοί της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής ε̟ηρεάστηκαν βαθιά α̟ό αυτούς. Μία 
εκ των βασικών διακυβεύσεων έγκειται στο θέµα της διακυβέρνησης των ̟ολιτικών σχετικά µε τις 
καινοτοµίες, και ειδικότερα στην ετοιµότητα και τους µηχανισµούς εφαρµογής ̟ου έχουν καταρτιστεί α̟ό 
τις Περιφέρειες. Πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της ̟ροσέγγισης έχουν ε̟ικεντρωθεί οι 
Γεωγραφικές Ε̟ιτρο̟ές µας, καθώς και η οµάδα µάρτυρας, η ο̟οία καταρτίστηκε υ̟ό την αιγίδα της 
Περιφέρειας της Στοκχόλµης, ̟ροκειµένου να ταυτο̟οιηθούν οι σχετικές δυσκολίες και να αξιο̟οιηθούν οι 
γενικευµένες ̟ρακτικές. Οι εργασίες της θα οδηγήσουν σε ένα σεµινάριο στο ο̟οίο θα λαµβάνουν µέρος το  
σύνολο των Περιφερειών µας µαζί µε τις εθνικές και ευρω̟αϊκές διοικήσεις, κατά τη διάρκεια του δευτέρου 
εξαµήνου του 2008.   

Το θαλάσσιο ̟λεονέκτηµα  

10. Η αναµενόµενη γέννηση µίας ευρω̟αϊκής ναυτιλιακής ̟ολιτικής α̟οτελεί µία διακύβευση ̟ρωτεύουσας 
σηµασίας για τις Περιφέρειες µέλη µας. Οι τελευταίες έκαναν σηµαντικές ̟ροσ̟άθειες ̟ροκειµένου να 
̟λαισιωθεί η ̟ρωτοβουλία της ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής τόσο στην φάση του καταρτισµού της Πράσινης 
Βίβλου, όσο και στην ετοιµασία της Γαλάζιας Βίβλου. 
Σκο̟εύουν σε µία ̟ρώτη φάση να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους ̟ρος τον Πρόεδρο της ευρω̟αϊκής 
Ε̟ιτρο̟ής, κ. Manuel Durao Barroso, ̟ρος τον Ε̟ίτρο̟ο Ναυτιλιακών Υ̟οθέσεων, κ. Joe Borg, ̟ρος τον 
∆ιευθυντή της Task Force Ναυτιλιακών Υ̟οθέσεων, κ. John Richardson, για την ̟οιότητα τόσο της 
συνεργασίας ̟ου ανα̟τύχθηκε, όσο και της συµβουλευτικής διαδικασίας ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε. Οι 
ευχαριστίες τους α̟ευθύνονται ε̟ίσης ̟ρος τον εισηγητή του ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου, κ. Piecyk, ̟ρος την 
εξαµηνιαία γερµανική Προεδρία του Συµβουλίου αλλά και ̟ρος την ̟ορτογαλική Προεδρία, στο ̟ρόσω̟ο 
του κ. Mira Gomes, Υφυ̟ουργού Ναυτιλίας.      
Με την «Τελική συνεισφορά της στη συµβουλευτική διαδικασία για την Πράσινη Βίβλο της ευρω̟αϊκής 
Ε̟ιτρο̟ής ̟άνω στην ναυτιλιακή ̟ολιτική της Ένωσης», η ο̟οία υιοθετήθηκε α̟ό το Πολιτικό της Γραφείο 
τον Ιούνιο 2007, η CRPM ̟ροσέφερε τα µέγιστα στις ̟ροο̟τικές ̟ου ανοίχθηκαν. Οι ̟εριφερειακές «ορθές 
̟ρακτικές» ̟ου ̟ροσαρτήθηκαν συνηγόρησαν ε̟ίσης σε µεγάλο βαθµό υ̟έρ :  

- Της το̟οθέτησης των Περιφερειών στις βασικές βαθµίδες συντονισµού των ναυτιλιακών ̟ολιτικών.   
- Της αναγνώρισης της Λεκάνης της Μεσογείου ως µίας ακόµη καθοριστικής βαθµίδας. 

Το Κοινοβούλιο ε̟έδειξε τη βούληση να αναγνωρίσει την εγκυρότητα των ̟ροτάσεων αυτών, αλλά και 
αυτών ̟ου έχουν ως στόχο –έ̟ειτα α̟ό τις ̟αρακλήσεις της Ε̟ιτρο̟ής Νησιών- την αναγνώριση των 
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νησιωτικών ζητηµάτων.   
Η CRPM, µαζί µε τις διαδοχικές εξαµηνιαίες Προεδρίες της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (Πορτογαλία, Σλοβενία, 
Γαλλία)  θα εξετάσει όλες τις ̟ερι̟τώσεις µεγέθυνσης σε σχέση µε τις ̟ροτάσεις της ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής. 
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11. Ό̟ως είναι φυσικό, σήµερα όλες οι ̟ροσδοκίες είναι στραµµένες ̟ρος την ̟ορτογαλική Προεδρία. Οι 
Περιφέρειές µας ζητούν ε̟ίµονα α̟ό τους 27 Αρχηγούς Κρατών και κυβερνήσεων να ̟ροωθήσουν µε σθένος 
την ναυτιλιακή ̟ολιτική της Ένωσης κατά την Σύνοδό τους, τον ∆εκέµβριο 2007. Αν και εφόσον συµβεί 
αυτό, η Ευρώ̟η των σχεδίων, για την ο̟οία ο Πρόεδρος Barroso έδωσε ένα leitmotiv, θα είναι ̟λέον στο 
σωστό µονο̟άτι. Οι Περιφέρειες δίνουν εντολή στον Πρόεδρό τους, κ. Claudio Martini, στον κ. Jean-Yves Le 
Drian, Πρόεδρο της Περιφέρειας της Βρετάνης και υ̟εύθυνο του ναυτιλιακού φακέλου στο Πολιτικό 
Γραφείο, καθώς και στην Γενική Γραµµατεία, ̟ροκειµένου να συνεχίσουν να ̟ροωθούν µέσα στους δύο 
ε̟όµενους µήνες όλες εκείνες τις ενέργειες ̟ου α̟αιτούνται για την ευτυχή κατάληξη αυτού του φακέλου.. 
 
12. Η CRPM δηλώνει δε την ιδιαίτερη ικανο̟οίησή της σχετικά µε την α̟ό κοινού διοργάνωση µε την 
Ε̟ιτρο̟ή Περιφερειών και τον Πρόεδρό της, κ. Michel Delebarre, της κινητο̟οίησης « Blue Planet », στις 27 
και 28 Νοεµβρίου 2007, λίγες µόλις ηµέρες ̟ριν α̟ό την καθοριστική Σύνοδο. Οι Περιφέρειες µέλη θα 
κάνουν το µέγιστο δυνατόν, ̟ροκειµένου να εκφράσουν, σε αυτό το σύντοµο χρονικό διάστηµα, τις 
̟ροσδοκίες τους ενώ̟ιον των Κρατών τους.  
 
13. Πέρα όµως κι α̟ό αυτό το κοµβικό σηµείο, η Ε̟ιτρο̟ή σκο̟εύει να εντείνει τις ̟ροσ̟άθειές της µέσα στο 
2008, στοχεύοντας ειδικότερα στη δηµιουργία ενός δικτύου Περιφερειών ναυτιλιακής υ̟εροχής. Ελ̟ίζει ̟ως 
θα καταστεί δυνατή η δηµιουργία του σε συνεργασία µε την ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, και δηλώνει ̟ρόθυµη να 
συνδράµει µε όλες της τις δυνάµεις στην εφαρµογή των ̟ροσανατολισµών ̟ου θα α̟οφασιστούν κατά την 
Σύνοδο του ∆εκεµβρίου 2007.   

Οι θαλάσσιες µεταφορές  

14. Η CRPM συγχαίρει την ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή για τον ορισµό, κατό̟ιν ̟ρότασης του κ. Jacques Barrot, 
Ε̟ιτρό̟ου µεταφορών, ενός συντονιστή για τις Θαλάσσιες Αρτηρίες. Α̟ευθύνει στον κ. Luis Valente 
Oliveira, ε̟ίσης Πρόεδρο του Ε̟ιστηµονικού της Συµβουλίου, τις ευχές της και εκφράζει την αµέριστη 
στήριξή της όσον αφορά την διεκ̟εραίωση της α̟οστολής του. Η CRPM ε̟ιθυµεί ε̟ίσης να υ̟ογραµµίσει 
την ικανο̟οίησή της για το γεγονός ότι κατόρθωσε να ε̟ιτύχει την αναγνώριση των Θαλάσσιων Αρτηριών 
α̟ό το ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο, ως έργων ̟ροτεραιότητας στο νέο χρηµατοδοτικό 
κανονισµό του ∆ιευρω̟αϊκού ∆ικτύου Μεταφορών. Εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες της ̟ρος τον κ. 
Costa, Πρόεδρο της Ε̟ιτρο̟ής Μεταφορών του ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου. 
 
15. Γνωστο̟οιεί την α̟ογοήτευσή της σχετικά µε την α̟ουσία σχεδίων θαλάσσιων µεταφορών στον 
̟ρογραµµατισµό 2006 στα ̟λαίσια του ̟ρογράµµατος Marco Polo. 
 
16. Ε̟ιθυµεί να ευχαριστήσει τον Ε̟ίτρο̟ο Jacques Barrot για την θετική του α̟άντηση στην ̟ρόσκληση 
του κ. Areces, Προέδρου Αστουρίας, για την διοργάνωση, µε το σύνολο των Περιφερειών µελών, µίας 
ηµέρας  εργασίας ̟άνω στο µέλλον της λιµενικής ̟ολιτικής και της ̟ολιτικής θαλάσσιων µεταφορών, στις 19 
του ερχόµενου Νοεµβρίου, στο Gijón. 

Η ασφάλεια στη θαλάσσια  

17. Η Γενική Συνέλευση υιοθετεί την «∆ιακήρυξη για την ασφάλεια στη θάλασσα», η ο̟οία καταρτίστηκε 
κατά το σεµινάριο του Santander, τον Α̟ρίλιο του 2007, κατό̟ιν ̟ρόσκλησης της Περιφέρειας της 
Καντάµ̟ρια, και ε̟ικυρώθηκε α̟ό το Πολιτικό της Γραφείο. Πιέζει το ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συµβούλιο να υιοθετήσουν το συντοµότερο δυνατόν το Τρίτο ̟ακέτο µέτρων υ̟έρ της ασφάλειας στη 
θάλασσα.  

Η αξιο̟οίηση του ανθρώ̟ινου κεφαλαίου   

18. Η CRPM συγχαίρει την καθοδηγούµενη α̟ό τις Περιφέρειες Στοκχόλµης και Αστουρίας οµάδα εργασίας 
της, για την ανά̟τυξη και αξιο̟οίηση του ρόλου των Περιφερειών στην ̟ροώθηση των ̟ολιτικών εργασίας 
και κατάρτισης. Ε̟ιθυµεί να δει, ̟έραν αυτών των ̟ρώτων εργασιών, τις Γενικές ∆ιευθύνσεις Α̟ασχόλησης, 
Εκ̟αίδευσης και Πολιτισµού της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής να οικοδοµούν µία βαθιά συνεργασία µε τις 
Περιφέρειες µέλη της στην υ̟ηρεσία µιας οικονοµίας της γνώσης, κάτι το ο̟οίο α̟οτελεί βασικό 
χαρακτηριστικό της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Ενθαρρύνει τα µέλη της να συνεχίσουν, µέσα στο 2008, 
να τροφοδοτούν έναν µηχανισµό ανταλλαγής και µετάδοσης ορθών ̟ρακτικών γύρω α̟ό τέσσερα 
συγκεκριµένα θέµατα :  

- την ισόβια εκ̟αίδευση και κατάρτιση; 
- την κοινωνική ένταξη των µεταναστών; 
- την διακυβέρνηση των ̟ολιτικών κατάρτισης; 
- τις ενεργές ̟ολιτικές α̟ασχόλησης. 
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Η ενέργεια  

19. Η CRPM εκφράζει την ικανο̟οίησή της για τη νέα συνεργασία ̟ου εγκαινιάστηκε µε τον Ε̟ίτρο̟ο 
ενέργειας, κ. Pielbags, και τις υ̟ηρεσίες ̟ου ̟ροσέφερε στη βάση των εργασιών ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν 
υ̟ό την αιγίδα της Ναβάρας. ∆ίνει εντολή στην οµάδα εργασίας της για τη συγκέντρωση, µέσα στο 2008, 
των αναλύσεων και ̟ροτάσεών της αναφορικά µε τα δύο ακόλουθα θέµατα :      
-  Ποιος ο τρό̟ος ̟ροώθησης µιας βιώσιµης ενεργειακής ̟ολιτικής σε ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο ; 
- Ποιος ο τρό̟ος συνύ̟αρξης της ̟ροσ̟άθειας για κατα̟ολέµηση των κλιµατικών αλλαγών µε την 
̟ροσ̟άθεια για ̟ροώθηση της εδαφικής συνοχής ;  
Ε̟ιθυµεί να ευχαριστήσει την Περιφέρεια Primorsko-Goranska, µία α̟ό τις νέες Περιφέρειες µέλη της α̟ό 
την Κροατία, για την βούλησή της να στηρίξει, αρχής γενοµένης α̟ό το ε̟ερχόµενο σεµινάριο των 8 και 9 
Νοεµβρίου 2007, την ανά̟τυξη του ρόλου των Περιφερειών σε αυτόν τον τοµέα.     

Η βιώσιµη ανά̟τυξη  

20. Κατά την συνεδρίασή του τον Φεβρουάριο 2007, το Πολιτικό Γραφείο σηµείωσε την αναδί̟λωση της 
Στρατηγικής του Γκέτεµ̟οργκ στις ̟ροτεραιότητες της κοινοτικής δράσης. Η Γενική Συνέλευση 
συµµερίζεται την α̟ογοήτευση του Πολιτικού Γραφείου σχετικά. ∆ηλώνει τη στήριξή της στις στρατηγικές 
της CRPM ̟ου υιοθετήθηκαν α̟ό το Πολιτικό Γραφείο σχετικά µε τη βιώσιµη ανά̟τυξη αλλά και την 
ολοκληρωµένη διαχείριση των ̟αράκτιων ζωνών.  
Εφιστά ε̟ίσης την ̟ροσοχή στην ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, στο Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο, σχετικά µε την 
το̟οθέτηση του Πολιτικού Γραφείου της για την ισορρο̟ία ̟ου ̟ρέ̟ει να διακρίνει τις ̟ροσ̟άθειες για την 
ε̟ίτευξη των ̟εριβαλλοντικών και των υ̟όλοι̟ων κοινοτικών στόχων, και ειδικότερα εκείνου της 
οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.    
 
Έχοντας ως βάση το ψήφισµα ̟ου κατατέθηκε στην ̟αρούσα Γενική Συνέλευση, η CRPM θα εντείνει την 
̟ίεσή της ̟ρος την ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο, ̟ροκειµένου να διαµορφωθεί 
µία ̟ολιτική ̟ροσαρµογής στο ύψος της ̟ρόκλησης των κλιµατικών αλλαγών. Προτρέ̟ει την Ε̟ιτρο̟ή να 
ε̟ιδείξει θαρραλέα στάση σε αυτόν τον τοµέα.  

Η γεωργία   

21. Η Γενική Συνέλευση της ε̟ιτρο̟ής θεωρεί ̟ως ο φάκελος της Γενικής Γραµµατείας «Οι µη κεντρικές 
̟αράκτιες Περιφέρειες της Ευρώ̟ης και η εξέλιξη της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής» α̟οτελεί βασικό 
εργαλείο για την ̟ροώθηση διεξοδικότερων αναλύσεων και ̟ροτάσεων α̟ό την ̟λευρά των Περιφερειών 
µελών της. Συγχαίρει το ε̟ιστηµονικό της Συµβούλιο για την ̟οιότητα των εργασιών ̟ου 
̟ραγµατο̟οιήθηκαν κατά το σεµινάριο της 31ης Μαΐου και 1ης Ιουνίου 2007, το ο̟οίο έλαβε χώρα κατό̟ιν 
̟ρόσκλησης της Περιφέρειας του Κέντρου της Πορτογαλίας. ∆ίνει εντολή στο Πολιτικό Γραφείο και την 
Γενική Γραµµατεία για τον καταρτισµό µίας οµάδας εργασίας α̟οτελούµενης α̟ό Περιφέρειες µέλη ̟ου θα 
εκφράζουν τις σηµαντικές διαφορο̟οιήσεις της ευρω̟αϊκής γεωργικής διάστασης, ̟ροκειµένου να 
διαµορφωθεί η στάση της CRPM σχετικά µε το µέλλον της ΚΑΠ κατά την Γενική Συνέλευση του 2008.          
∆ίνει εντολή στο Πολιτικό Γραφείο και την Γενική Γραµµατεία για την διοργάνωση, µέσα στο δεύτερο 
εξάµηνο του 2008, ενός σεµιναρίου ανοικτού σε όλες τις Περιφέρειες µέλη, τις υ̟εύθυνες αρχές της Ένωσης 
και την εξαµηνιαία Προεδρία. ∆ύο ̟ροσανατολισµοί ̟ροτείνονται να οδηγήσουν τις ̟ροκαταρκτικές 
εργασίες :   
- η α̟αίτηση για ε̟ισιτιστική ασφάλεια         
- η συνέχιση της γεωργικής δραστηριότητας στα εδάφη των Περιφερειών µελών µας 

Μέσα στα ερχόµενα έτη, οι Περιφέρειες θα βρεθούν αντιµέτω̟ες µε σηµαντικότατες ̟ροκλήσεις, ό̟ως είναι 
η ̟αγκοσµιο̟οίηση, οι κλιµατικές αλλαγές και το δηµογραφικό – ζητήµατα ̟ου στο σύνολό τους 
συνδέονται µε τις Ατζέντες της Λισαβόνας και του Γκέτεµ̟οργκ, καθώς και µε τις συζητήσεις ̟ου έχουν 
ξεκινήσει σχετικά µε την βιώσιµη ανά̟τυξη. Η συνεκτική ̟ολιτική 2014-2020 και η Κοινή Αγροτική 
Πολιτική (ΚΑΠ) οφείλουν να αντικατο̟τρίσουν και να λάβουν υ̟όψη τις ̟ροκλήσεις αυτές. 
Είναι σηµαντικό να εγκαινιαστούν ανοιχτές και διαφανείς συζητήσεις αναφορικά µε την ε̟όµενη ̟ερίοδο 
̟ρογραµµατισµού, καθώς και να ενθαρρυνθούν οι Περιφέρειες σε ενεργή συµµετοχή σε αυτές.  
Η µελλοντική συνεκτική ̟ολιτική θα ̟ρέ̟ει να συνδεθεί στενότερα µε τις Ατζέντες Λισαβόνας και 
Γκέτεµ̟οργκ, έχοντας ως ε̟ίκεντρό της την οικονοµική ανά̟τυξη, τον ανταγωνισµό, τις καινοτοµίες και την 
βιώσιµη ανά̟τυξη. Ξεχωριστό ενδιαφέρον θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιδειχθεί στις ̟ερι̟τώσεις Περιφερειών µε έντονα 
δηµογραφικά και γεωγραφικά ̟ροβλήµατα.  



35η Γενική Συνέλευση της CRPM � 17/19 Οκτωβρίου 2007 � Φλωρεντία (Τοσκάνη, Ιταλία) � p. 7 

� ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ � 

 

Ο τουρισµός  

22. Η Γενική Συνέλευση ε̟ιβεβαιώνει την εντολή ̟ου δόθηκε α̟ό το Πολιτικό Γραφείο στις Περιφέρειες της 
Σικελίας και Västra-Götaland ̟ροκειµένου να καταρτιστεί, µε τη συνδροµή της Γενικής Γραµµατείας, µίας 
ερευνητικής οµάδας εργασίας ̟άνω στην ανά̟τυξη της βιώσιµης τουριστικής οικονοµίας, δεδοµένου ̟ως 
τελευταία α̟οτελεί ένα θεµελιώδες στοιχείο της ανά̟τυξης των Περιφερειών µελών µας. 

Η εδαφική συνοχή  

23. Η CRPM εκφράζει την ανησυχία της όσον αφορά την α̟ουσία συµ̟ερασµάτων και ̟ροτάσεων 
ενεργειών α̟ό ̟λευράς ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής στο 4ο Πόρισµα για την Συνοχή. Πράγµατι, το τελευταίο δεν 
̟αρουσιάζει κά̟οια θετική ένδειξη µεταστροφής ̟ρος µία µεγαλύτερη εδαφική συνοχή στους κόλ̟ους της 
Ένωσης. Η στάση αυτή µεταφράζεται σε µία ε̟ιζήµια ο̟ισθοδρόµηση όσον αφορά την οικοδόµηση της 
Ένωσης. Οι διαδοχικές διευρύνσεις της Μεγάλης Ενιαίας Αγοράς υ̟ήρξαν ε̟ιτυχείς διότι συνοδεύονταν 
α̟ό µηχανισµούς ̟ου ε̟έτρε̟αν την κατα̟ολέµηση των ασύµµετρων χτυ̟ηµάτων τα ο̟οία ̟ήγαζαν 
α̟οκλειστικά α̟ό τους νόµους του ανταγωνισµού. Προσέφεραν στις Περιφέρειες οι ο̟οίες αντιµετώ̟ιζαν 
̟ροβλήµατα στις υ̟οδοµές τους τη δυνατότητα ενεργής συµµετοχής στην ̟αραγωγή της κοινοτικής 
̟ροστιθέµενης αξίας. Υ̟ό την µία ή την άλλη µορφή, τέτοιοι µηχανισµοί ε̟ιβάλλεται να συνεχίσουν να 
α̟οτελούν ένα α̟ό τα θεµελιώδη συστατικά του ευρω̟αϊκού µοντέλου. Η Γενική Συνέλευση ζητά ε̟ίµονα 
α̟ό την ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή να εξετάσει το ζήτηµα αυτό α̟ό κοινού µε τους εµ̟λεκόµενους φορείς.    
 
24. Ε̟ί του ̟αρόντος ευχαριστεί τις εξαµηνιαίες Προεδρίες Γερµανίας και Πορτογαλίας για την υ̟οστήριξή 
τους στην διαµόρφωση της Εδαφικής Ατζέντας της Ένωσης. Εκφράζει την ικανο̟οίησή της για την 
αδιάλει̟τη συνδροµή της CRPM στις εργασίες αυτές και δηλώνει στην εξαµηνιαία ̟ορτογαλική Προεδρία, 
και ειδικότερα στον Υφυ̟ουργό Χωροταξίας της, κ. João Ferrao, την ̟ρόθεσή της για συνεισφορά στην 
υιοθέτηση ενός Σχεδίου ∆ράσης κατά το Ανε̟ίσηµο Συµβούλιο της 23ης και 24ης Νοεµβρίου 2007. Εύχεται δε 
οι εξαµηνιαίες Προεδρίες Σλοβενίας και Γαλλίας για το έτος 2008 να µην εγκαταλείψουν αυτήν την 
̟ροσ̟άθεια.    
 
25. Η CRPM, η ο̟οία συνόδευσε αυτήν την ̟ρωτοβουλία α̟ό την υιοθέτηση του Σχεδίου Ανά̟τυξης του 
Κοινοτικού Χώρου, το 1999, ζητά ε̟ίµονα α̟ό τα Κράτη µέλη να ξεδιαλύνουν τις διφορούµενες καταστάσεις 
̟ου ̟ροκύ̟τουν, α̟ό την µία εξαµηνιαία Προεδρία στην άλλη, αναφορικά µε την θέση των οργανισµών 
εκ̟ροσώ̟ησης Πόλεων και Περιφερειών σε αυτήν την άσκηση και να τους κοινο̟οιηθεί η ̟λήρης 
αναγνώρισή τους.   
Κατά τον ίδιο τρό̟ο, η διάρθρωση των θέσεων αυτών στους ̟ολιτικούς ε̟ιχειρησιακούς µηχανισµούς της 
Ένωσης, είτε ̟ρόκειται για την ̟εριφερειακή, είτε για τις τοµεακές ̟ολιτικές, οφείλει να είναι καθορισµένη 
και εγγυηµένη, ειδάλλως ακόµη και οι καλύτεροι ̟ροσανατολισµοί θα ̟αραµείνουν ευσεβείς ̟όθοι ̟ου θα 
̟ροσφέρουν ικανο̟οίηση µονάχα σε αυτούς ̟ου τους εξωτερικεύουν.  

Παγκοσµιο̟οίηση και εδαφική συνοχή  

26. Η α̟αραίτητη θεώρηση σε βάθος των ̟εριφερειακών και εδαφικών ̟ολιτικών ̟ρος εφαρµογή στους 
κόλ̟ους της Ένωσης µέσα στην ε̟όµενη δεκαετία δεν µ̟ορεί να γίνει ̟αραβλέ̟οντας το ̟αγκόσµιο 
σκηνικό µέσα στο ο̟οίο η Ευρώ̟η και οι ̟εριφέρειές της καλούνται να ανταγωνιστούν. Η διάσταση αυτή -
ως ακολουθία στην εσωτερική λογική της σύστασης της Μεγάλης Ενιαίας Αγοράς- ήταν ̟αντελώς α̟ούσα 
α̟ό τις βάσεις ̟άνω στις ο̟οίες στηρίχθηκε η ̟ροώθηση της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής της Ένωσης το 1989. 
Προκειµένου να ̟ροσαρµοστεί καλύτερα στη νέα αυτή διάσταση και να αξιολογηθούν σωστά οι συνέ̟ειές 
της στις Περιφέρειες µέλη, η CRPM ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια να οικοδοµεί σχέσεις τόσο µε οργανώσεις 
Περιφερειών άλλων η̟είρων, όσο και µε οργανισµούς ̟ου συµµετέχουν στην ̟αγκόσµια διακυβέρνηση. Το 
ευρω̟αϊκό µοντέλο εδαφικής συνοχής δεν θα κατορθώσει να ε̟ιβιώσει σε ̟ερί̟τωση ̟ου οι 
ανταγωνιζόµενες οικονοµικές και ̟ολιτικές δυνάµεις της Ένωσης δεν συνδράµουν ανάλογα στην α̟αίτηση 
αυτή (και στο κόστος της). Για τον λόγο αυτό η Ε̟ιτρο̟ή θα συνεχίσει τη δράση της σε τρεις κατευθύνσεις. 
 
27. Η εξεύρεση ̟ροτάσεων σχετικά µε τις ̟αγκόσµιες, η̟ειρωτικές και εθνικές ̟ολιτικές είναι α̟αίτηση, 
δεδοµένου ότι µέσω αυτών εξασφαλίζεται στις Περιφέρειες η δυνατότητα αξιο̟οίησης του φυσικού, 
ανθρώ̟ινου και οικονοµικού δυναµικού τους στις ̟αγκόσµιες συναλλαγές. Μία διεξοδικότερη εργασία 
ταυτο̟οίησης των ρυθµιστικών ̟αραγόντων της εδαφικής ανταγωνιστικότητας κρίνεται ε̟ίσης α̟αραίτητη. 
Αυτός είναι ο αντικειµενικός στόχος του ε̟ιστηµονικού σεµιναρίου ̟ου διοργανώνεται α̟ό κοινού στις 3 
και 4 ∆εκεµβρίου 2007 µε το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για την Ανά̟τυξη, µε την συνδροµή  και 
υ̟οστήριξη της ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, του ΟΟΣΑ και της εξαµηνιαίας ̟ορτογαλικής Προεδρίας της 
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Ένωσης, κατό̟ιν ̟ρόσκλησης του κ. Fonseca Ferreira, Προέδρου της Περιφέρειας Λισσαβόνας Κοιλάδας του 
Τάγου, µε βασικό θέµα « εδάφη και ̟αγκοσµιο̟οίηση ». 
Τα συµ̟εράσµατα του σεµιναρίου αυτού θα α̟οτελέσουν τη βάση της «∆εύτερης ∆ιεθνούς Σύµβασης για 
µία ̟εριφερειακή ̟ροσέγγιση της διακυβέρνησης και της ανά̟τυξης», η ο̟οία θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στην 
Ταγγέρη, α̟ό τις 12 ως τις 14 Μαΐου 2008, έ̟ειτα α̟ό ̟ρόσκλησης του κ. Benallal, Προέδρου της 
Περιφέρειας Ταγγέρης-Τετουάν και του Βασιλείου του Μαρόκου. Τα Ηνωµένα Έθνη, ο ΟΟΣΑ, και η  
ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή θα φιλοξενήσουν, µαζί µε την CRPM, τις Περιφέρειες των άλλων η̟είρων, ενόψει του 
σταδιακού καθορισµού των εδαφικών εργαλείων για µία ισόνοµη ̟αγκοσµιο̟οίηση.  
 
Σε αυτό το ίδιο ̟νεύµα ανοίγµατος η CRPM οργάνωσε, µε την εξαµηνιαία ̟ορτογαλική Προεδρία της 
Ένωσης και τον Ε̟ίτρο̟ο Joe Borg, στις 9 και 10 Ιουλίου 2007, στις Αζόρες, έ̟ειτα α̟ό ̟ρόσκληση του κ. 
Carlos César, Προέδρου της αυτόνοµης κυβέρνησης, την ̟ρώτη συνάντηση των ναυτιλιακών φορέων των 5 
η̟είρων, ̟ροκειµένου να θεσ̟ιστεί ένας διάλογος για την θέση των ωκεανών στην ̟αγκοσµιο̟οιηµένη 
κοινότητα. Η CRPM ζητά ε̟ίµονα α̟ό την ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή και το Συµβούλιο να εντο̟ίσουν τις ̟ιο 
ευνοϊκές συνθήκες για την συνέχιση αυτής της ̟αγκόσµιας συναλλαγής, η ο̟οία α̟οτελεί το κλειδί για µία 
βιώσιµη διαχείριση του κοινού αγαθού ̟ου λέγεται Θάλασσα.    
 
Σε αυτό το σκο̟ό η Ε̟ιτρο̟ή θα στηρίξει έµ̟ρακτα την Παγκόσµια συνάντηση των Περιφερειών για τις 
κλιµατικές αλλαγές, η ο̟οία διοργανώνεται α̟ό το Network of Regional Governements For Sustainable 
Development (nrg4SD), α̟ό τις 28 ως τις 31 Οκτωβρίου 2008, στο Saint-Malo (Γαλλία)), κατό̟ιν ̟ρόσκλησης 
του κ. Jean-Yves Le Drian, Προέδρου της Βρετάνης. 
 
Το σύνολο των συµ̟ερασµάτων αυτών σχετικά µε την ̟αγκόσµια διάσταση θα τροφοδοτήσουν το σχέδιο 
για την Ευρώ̟η µετά το 2013, το ο̟οίο ετοιµάζει η Ε̟ιτρο̟ή.  
 
28. Η CRPM θα συνεχίσει να στηρίζει τη δηµιουργία δυνατότητας έκφρασης των Περιφερειών, ̟ροκειµένου 
οι φωνή των τελευταίων να είναι σε θέση να ακουστεί στην ̟αγκόσµια σκηνή.   
Η Γενική Συνέλευση υιοθετεί την «∆ιακήρυξη των Περιφερειών σχετικά µε την συµµετοχή τους στην 
διακυβέρνηση της ̟αγκοσµιο̟οίησης», η ο̟οία ε̟ικυρώθηκε α̟ό το Πολιτικό Γραφείο και υιοθετήθηκε στις 
7 Μαρτίου 2007 στη Μασσαλία, κατά την «Πρώτη διεθνή Σύµβαση για µια α̟οκεντρωµένη ανα̟τυξιακή 
̟ροσέγγιση», κατό̟ιν ̟ρόσκλησης του κ. Michel Vauzelle, Προέδρου της Περιφέρειας Προβηγκίας- 
Άλ̟εων-Κυανής Ακτής και Προέδρου της ∆ιαµεσογειακής Ε̟ιτρο̟ής. Ε̟ιθυµεί ε̟ίσης να ευχαριστήσει 
θερµά την κα. Danuta Hübner, ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρό̟ου ̟εριφερειακής ̟ολιτικής, τον κ Eneko Landaburu, 
Γενικό ∆ιευθυντή Εξωτερικών Σχέσεων της ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, τον κ. Bruce Jenks, Υ̟οδιοικητή του 
UNDP, τον ΟΟΣΑ και το γαλλικό Υ̟ουργείο Εξωτερικών για την στήριξη ̟ου ̟ροσέφεραν στο γεγονός 
αυτό.   
Η Γενική Συνέλευση συγχαίρει τον Πρόεδρό της, κ. Claudio Martini, για τον διορισµό του στη θέση του 
Προέδρου του Παγκοσµίου Forum Περιφερειακών Οργανώσεων (FOGAR) κατά τη σύσταση του 
Εκτελεστικού Γραφείου του τελευταίου, κατό̟ιν ̟ρόσκλησης της ̟εριφερειακής κυβέρνησης της Ε̟αρχίας 
του Κέη̟ Τάουν (Νότια Αφρική), στις 24 και 25 Αυγούστου 2007. Θεωρεί ̟ως η CRPM µε την ̟ρωτο̟οριακή 
̟αράδοση ̟ου έχει δηµιουργήσει, οφείλει να στηρίξει την ανά̟τυξη µίας ̟αγκόσµιας οργάνωσης 
Περιφερειών, η ̟ροώθηση της ο̟οίας θα ενισχύσει το ρόλο των Περιφερειών στους κόλ̟ους της ίδιας της 
Ένωσης. Η Γενική Συνέλευση α̟ευθύνει τις θερµές ευχαριστίες της ̟ρος εκείνες τις Περιφέρειες µέλη ̟ου 
α̟οφάσισαν να συνδράµουν µε ιδιαίτερο τρό̟ο στις ̟ρωτοβουλίες αυτές και εγκρίνει τη σύσταση µίας 
οµάδας εργασίας ̟ου θα τις συγκεντρώνει µαζί.  
Η Γενική Συνέλευση εκφράζει την ε̟ιθυµία της για συνεργία και σύγκλιση των ̟εριφερειακών ̟ροσ̟αθειών 
µε τις αντίστοιχες των άλλων βαθµίδων της το̟ικής και ̟εριφερειακής αυτοδιοίκησης. 
 
29. Προκειµένου να διευκολυνθεί και να υ̟οστηριχθεί ακόµη ̟ερισσότερο η ένταξη των Περιφερειών µελών 
στην ̟αγκόσµια συναλλαγή, οι ̟ροσ̟άθειες ̟ου έχουν δροµολογηθεί για την ̟ροώθηση των συνεργασιών 
µεταξύ ευρω̟αϊκών Περιφερειών και Περιφερειών άλλων η̟είρων οφείλουν να συνεχιστούν. 
Η CRPM ε̟ιθυµεί να ευχαριστήσει την ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή για την ειδική θέση ̟ου διαµόρφωσε για τις 
Περιφέρεις στο εσωτερικό των Κανονισµών της, οργανώνοντας τις εξωτερικές τους συνεργασίες για την 
̟ερίοδο 2008-2013. Το τελευταίο α̟οτελεί µία νέα αναγνώριση της δυνατότητας συµµετοχής των 
Περιφερειών στις ̟ολιτικές της Ένωσης.  
 
30. Η ∆ιαµεσογειακή Ε̟ιτρο̟ή, η Ε̟ιτρο̟ή της Βαλτικής Θάλασσας, η Ε̟ιτρο̟ή Βαλκανίων και Μαύρης 
Θάλασσας και οι Λίαν Α̟οµακρυσµένες Περιφέρειες θα συνεχίσουν να συνδράµουν στην κατάρτιση των 
̟ολιτικών γειτνίασης και εκτεταµένης γειτνίασης της Ένωσης και ε̟αναλαµβάνουν την ̟ρόθεσή τους για 
αδιάλει̟τη και ενεργή συµµετοχή.  
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31. Η Γενική Συνέλευση εκφράζει την ικανο̟οίησή της αναφορικά µε τα ̟ρώτα συγκεκριµένα σχέδια 
συνεργασίας ̟ου ̟ροωθήθηκαν µεταξύ ορισµένων Περιφερειών µελών, Γεωγραφικών Ε̟ιτρο̟ών και άλλων 
Περιφερειών και Περιφερειακών Ενώσεων διαφορετικών η̟είρων, µε την υ̟οστήριξη της ευρω̟αϊκής 
Ε̟ιτρο̟ής και κά̟οιων οργανώσεων των Ηνωµένων Εθνών. Α̟ευθύνει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες της στον κ. 
Kemal Dervis, ∆ιοικητή του UNDP, για την συνεργασία ̟ου ανα̟τύχθηκε. 
 
32. Τέλος, η Γενική Συνέλευση εξετάζει εκ νέου την το̟οθέτηση του Πολιτικού της Γραφείου σχετικά µε την 
διαχείριση της ̟αράνοµης µετανάστευσης στις µη κεντρικές Περιφέρειες της Ενωµένης Ευρώ̟ης, µία 
το̟οθέτηση η ο̟οία είχε ως βάση την ̟ρωτοβουλία της ̟εριφερειακής κυβέρνησης των Καναρίων. ∆ηλώνει 
τη στήριξή της στις Περιφέρειες µέλη ό̟ου το φαινόµενο αυτό είναι εντονότερο και ζητά α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή 
και το Συµβούλιο την ̟ροσεκτική εξέταση των ̟ροτάσεων αυτών. Ζητά α̟ό την υ̟εύθυνη για τα ̟αγκόσµια 
ζητήµατα οµάδα εργασίας της να ̟ροωθήσει τις εν λόγω ενέργειες ̟ροκειµένου να υ̟άρξει η δυνατότητα 
«σύλληψης µαζί µε όλες τις µη κεντρικές ̟αράκτιες Περιφέρειες ενός Σχεδίου Αλληλεγγύης και Συνεργασίας 
για τις θάλασσες της Ευρώ̟ης, το ο̟οίο θα αγκαλιάζει τη Μεσόγειο, τον Ατλαντικό, την Καραϊβική και τον 
Ινδικό Ωκεανό ».   
 
ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ CRPM 
 
33. Η Γενική Συνέλευση υ̟οδέχεται µε ιδιαίτερη χαρά στους κόλ̟ους της 7 νέες Περιφέρειες µέλη : Burgas, 
Varna (Βουλγαρία), Chiatura (Γεωργία), Picardie (Γαλλία), Schleswig-Holstein (Γερµανία), Monastir 
(Τυνησία) και Syddanmark (∆ανία).  
Το 2004, κατά την Γενική Συνέλευση του Stavanger, η CRPM εφοδιάστηκε µε το 2ο ανα̟τυξιακό της 
µεσο̟ρόθεσµο σχέδιο. Η Γενική Συνέλευση σηµειώνει την αναγκαιότητα ̟ροσαρµογής του τελευταίου στις 
εξελίξεις του γενικού ευρω̟αϊκού και ̟αγκόσµιου ̟λαισίου. Αντλώντας δύναµη α̟ό τις 159 Περιφέρειές 
της, δίνει εντολή στο Πολιτικό Γραφείο και την Γενική Γραµµατεία για την ̟ροσαρµογή ου σχεδίου αυτού 
στους νέους ̟ροσανατολισµούς, ό̟ως αυτοί διαµορφώθηκαν µέσα α̟ό την ̟αρούσα Τελική ∆ιακήρυξη για 
τα έτη 2008 και 2009.  
Ζητά ε̟ίσης α̟ό το Πολιτικό Γραφείο και τον Γενικό Γραµµατέα την ̟ροώθηση των α̟αραίτητων εκείνων 
αναλύσεων και ̟αρατηρήσεων για την συνέχιση της εξέλιξης του εργαλείου ̟ου λέγεται CRPM, 
̟ροκειµένου να αντιµετω̟ιστούν ακόµη ̟ιο α̟οτελεσµατικά οι νέες ̟ροκλήσεις, αρχής γενοµένης α̟ό 
αυτές του 2010. Θα συζητηθούν ̟ροτάσεις σχετικά κατά την Γενική Συνέλευση του Aberdeen.  
 
 

Εγκρίθηκε οµόφωνα (1 αποχή)  
 
 

∴∴∴∴ 
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ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 
 

 

 

 
II.1 – Ψήφισµα για τις δραστηριότητες παράνοµης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης Αλιείας  

(Παρουσιάστηκε από την Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας)  
 
 

  

II.2 – Ψήφισµα για την Ενέργεια και για τις Κλιµατικές Αλλαγές 
(Παρουσιάστηκε από την Επιτροπή  Βαλτικής Θάλασσας) 

 
 

 

II.3 – ∆ιακήρυξη υποστήριξης προς την υλοποίηση της Via Baltica µέσα στηνν κατασκευή 
παρακαµπτηρίου στο Augustów 
(Παρουσιάστηκε από την Επιτροπή Βαλτικής Θάλασσας) 

 

 

 

II.4 – Ψήφισµα για την καταπολέµηση της θαλάσσιας ρύπανσης στη Μεσόγειο  
(Παρουσιάστηκε από την ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή ) 

 
 

 

II.5 – Ψήφισµα για τις πυρκαγιές   
(Παρουσιάστηκε από την ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή)  

 
 

 

II.6 – Ψήφισµα για την προσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές στην Ευρώπη : οι δυνατότητες 
δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης - COM(2007) 354 final 
(Παρουσιάστηκε από την Επιτροπή Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης)  
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ, Α∆ΗΛΩΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 

Παρουσιάστηκε από την Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας 

 

Η Ε̟ιτρο̟ή της Βόρειας Θάλασσας της CRPM θα εργαστεί α̟ό κοινού τόσο σε ̟ολιτικό, όσο και σε τεχνικό 
ε̟ί̟εδο, ̟ροκειµένου να κατα̟ολεµήσει την Παράνοµη, Αδήλωτη και Ανεξέλεγκτη αλιεία (Αλιεία IUU), σε 
συνεργασία µε τις Περιφέρειες µέλη και σύµφωνα µε την εθνική και διεθνή νοµοθεσία, και τις καλύτερες 
̟ρακτικές.  

Είναι δεδοµένο ̟ως ο έλεγχος της Αλιείας IUU α̟οτελεί µία µάχη στην ο̟οία ̟ρέ̟ει να συµµετάσχουν 
ενεργά όλες οι Παράκτιες Περιφέρειες της Ευρώ̟ης, και κρίνεται α̟αραίτητο το κάθε κράτος να ̟άρει τα 
α̟αιτούµενα ̟ρολη̟τικά µέτρα. Η συνεργασία µεταξύ των λιµενικών Κρατών είναι ένα α̟ό τα ̟ιο 
α̟οτελεσµατικά µέτρα για την αντιµετώ̟ιση αυτού του ̟ροβλήµατος.  

Η Κυβέρνηση της Κοµητείας του Troms (Νορβηγία), στηριζόµενη στις σχετικές µε την Αλιεία IUU 
νορβηγικές ̟ολιτικές, είναι της γνώµης ̟ως η Ευρώ̟η οφείλει να  ε̟ιδείξει µεγαλύτερη ̟ροσοχή στην 
Αλιεία IUU. Θα ήταν ευκταίο οι ̟εριφερειακές αρχές να στηρίξουν τις εθνικές συµφωνίες ̟ου στοχεύουν 
στον ̟εριορισµό της Αλιείας IUU, καθώς και να συνδράµουν ενεργά στην κατάρτιση νέων νοµοθετικών 
̟λαισίων.    

Η Ε̟ιτρο̟ή της Βόρειας Θάλασσας και η CRPM α̟οτελούν ένα φυσικό forum για την εργασία σε αυτήν την 
κατεύθυνση, δεδοµένου του γεγονότος ̟ως η Αλιεία IUU ε̟ηρεάζει όλες τις ̟αράκτιες/ αλιευτικές ζώνες της 
Ευρώ̟ης. Οι εθνικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να θεσ̟ίσουν µία υ̟οχρέωση δηλώσεως για όλες τις 
εκφορτώσεις ψαριών, ωστόσο µόνο οι µηχανισµοί ενεργητικού ελέγχου σε κάθε το̟οθεσία εκφόρτωσης 
µ̟ορούν να εγγυηθούν ̟λήρως την ̟ιστή εφαρµογή των κανονισµών. Αν οι ̟εριφέρειες της Ευρώ̟ης 
κατορθώσουν να εργαστούν α̟ό κοινού σε αυτό το θέµα και κατορθώσουν να ̟ροσδώσουν δεσµευτική ισχύ 
στην υ̟άρχουσα νοµοθεσία, θα έχει γίνει ένα σηµαντικό βήµα ̟ρος ένα καλύτερο αύριο για όλους.  

Ζητούµε ε̟ίµονα α̟’ όλα τα Κράτη Μέλη της Βόρειας Θάλασσας και της CRPM να συµµετάσχουν ενεργά 
στην εκστρατεία ενάντια στην Αλιεία IUU και να στηρίξουν µε όλες τους τις δυνάµεις όλα εκείνα τα διεθνή 
µέτρα ̟ου έχουν α̟οφασιστεί για την αντιµετώ̟ιση αυτού του ̟ροβλήµατος. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο της 
CRPM «Ευρώ̟η της Θάλασσας» και την ̟ροσοχή ̟ου δίνεται ε̟ί του ̟αρόντος στην Πράσινη Βίβλο της ΕΕ 
̟άνω στις ναυτιλιακές ̟ολιτικές, καλούµε τα µέλη να ε̟ιδείξουν κοινή υ̟ευθυνότητα στην κατεύθυνση της 
ενεργής κατα̟ολέµησης της Αλιείας IUU, ̟ροκειµένου να ̟ροστατευτούν τόσο το θαλάσσιο ̟εριβάλλον, 
όσο και όλα εκείνα τα άτοµα ̟ου κατοικούν κοντά σε αυτό και ζουν α̟ό αυτό.  
 
 

Εγκρίθηκε οµόφωνα  
 
 
 

∴∴∴∴ 
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Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
Ψήφισµα ̟ου ̟αρουσιάστηκε α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Βαλτικής Θάλασσας 

 
Η CRPM εκφράζει την αυστηρή δέσµευσή της όσον αφορά την ̟ρόθεσή της να εργαστεί σθεναρά στην 
κατεύθυνση της ̟ροώθησης της βιώσιµης ανά̟τυξης των κοινωνιών µας, και της κατα̟ολέµηση της 
διαδικασίας υ̟ερθέρµανσης του ̟λανήτη και του φαινοµένου των κλιµατικών αλλαγών. Ε̟οµένως, 
συγχαίρουµε τις ̟ρωτοβουλίες της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής στα ̟λαίσια του σχεδίου δράσης της ̟άνω στην 
Ενέργεια και το Κλίµα «Ενέργεια σε έναν κόσµο σε µετάλλαξη», και είµαστε ̟ε̟εισµένοι ̟ως οι φιλόδοξοι 
αυτοί στόχοι, ̟έραν του γεγονότος ότι υ̟οδηλώνουν ̟ως τα βήµατα ̟ου γίνονται είναι ̟ρος την σωστή 
κατεύθυνση, µ̟ορούν να ̟ραγµατο̟οιηθούν µε τη λήψη των κατάλληλων µέτρων.  
 
Η CRPM ε̟ιθυµεί να υ̟ογραµµίσει τη σηµασία του εταιρικού ρόλου των Περιφερειών στις ενεργειακές 
̟ολιτικές της ΕΕ. Οι ̟ηγές ανανεώσιµης ενέργειας στις ̟αράκτιες και µη κεντρικές Περιφέρειες α̟οτελούν 
ένα τεράστιο δυναµικό σε όρους ̟αραγωγής βιοενέργειας και βιοηλεκτρισµού, ̟ροερχόµενους α̟ό την 
αιολική, την ηλιακή, την κυµατική, την ενέργεια υδρογόνου, και άλλες. Ορισµένες Περιφέρειες διαθέτουν 
εξάλλου εκτεταµένες εδαφικές ζώνες, ικανές να ̟αραγάγουν ενέργεια όχι µόνον α̟ό την γεωργία, αλλά και 
α̟ό την δασοκοµία. Οι Περιφέρειες είναι ε̟ίσης εφοδιασµένες µε κέντρα ερευνών και καινοτοµιών αιχµής 
στους τοµείς της ενέργειας και του ̟εριβάλλοντος. Ε̟ι̟ρόσθετα, οι Περιφέρειες/ ̟εριοχές ̟ου έχουν να 
αντιµετω̟ίσουν ένα ψυχρότερο κλίµα κατά ένα µεγάλο µέρος του έτους, ό̟ως είναι η ̟ερί̟τωση της 
Σκανδιναβίας, έχουν ανε̟τυγµένη εµ̟ειρία σχετικά µε το οικοενεργειακό ̟εριβάλλον και τα διάφορα άλλα 
µέτρα µε συµφέρουσα ενεργειακή α̟όδοση. Η CRPM υ̟ογραµµίζει την αναγκαιότητα συνδυασµού των 
ανανεώσιµων µορφών ενέργειας – για την κάλυψη των µελλοντικών ενεργειακών α̟αιτήσεων- µε την 
µείωση της ζήτησης καθώς και ενεργειακή α̟οτελεσµατικότητα, ̟ροκειµένου να ελαττωθούν οι εκ̟οµ̟ές 
άνθρακα  
 
Έχοντας ε̟ίγνωση αυτών των ̟αραγόντων, εµείς, οι Περιφέρειες µέλη της CRPM : 

• Ενθαρρύνουµε την ευρω̟αϊκή Ένωση να συνεχίσει να οριοθετεί φιλόδοξους στόχους, δεδοµένου 
̟ως έχουµε ̟αρατηρήσει ότι µέσα α̟ό το γεγονός αυτό ̟ροωθούνται η έρευνα, η ανά̟τυξη και οι 
καινοτοµίες, και δίνονται κίνητρα στις βιοµηχανίες, αλλά και στα Κράτη Μέλη, ώστε να βελτιώσουν 
τις στρατηγικές τους ̟ροκειµένου να ̟ετύχουν τους στόχους τους.   

• Ε̟ιθυµούµε να δούµε τον ανταγωνισµό, την οικονοµική και κοινωνική ανά̟τυξη, τις κλιµατικές 
αλλαγές και την βιώσιµη ανά̟τυξη -ήτοι τις Στρατηγικές της Λισσαβόνας και του Γκέτεµ̟οργκ- 
στο κέντρο του ενδιαφέροντος κατά την εξέταση του ̟ροϋ̟ολογισµού της ΕΕ και για την ̟ερίοδο 
µετά το 2013. Σε αυτό συµ̟εριλαµβάνονται η ΚΑΠ, τα ̟ρογράµµατα Ανά̟τυξης της Υ̟αίθρου, η 
̟ολιτική Συνοχής, τα ̟ρογράµµατα Πλαίσια και διάφορα άλλα στοιχεία του ̟ροϋ̟ολογισµού της 
ΕΕ.  

• Ενθαρρύνουµε ζωηρά την ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή να αναλάβει ̟ρωτεύοντα ρόλο στον καταρτισµό 
ενός νέου διεθνούς ̟ρωτοκόλλου στην ̟ερίοδο µετά-Κιότο, µε αφετηρία το 2012, µε την ΕΕ να 
̟ρέ̟ει να δώσει το καλό ̟αράδειγµα στη µάχη ενάντια στις κλιµατικές αλλαγές.     

• Αναγνωρίζουµε ̟ως οι µη κεντρικές και ̟αράκτιες Περιφέρειες βρίσκονται µεταξύ των 
σηµαντικότερων εν δυνάµει ̟αραγωγών ανανεώσιµης ενέργειας. Παρατηρούνται, ωστόσο, 
σηµαντικά ̟ροβλήµατα µετάδοσης ενεργειακού ̟λεονάσµατος ̟ρος τις ̟ιο ̟υκνοκατοικηµένες 
ζώνες, λόγω της έλλειψης υ̟οδοµών. Το ̟αράδοξο αυτό –το γεγονός ότι οι Περιφέρειες µε 
ενεργειακό ̟λεόνασµα ή σηµαντικό ̟αραγωγικό δυναµικό αδυνατούν να διαµοιράσουν τα 
̟ροϊόντα τους εκεί ό̟ου υ̟άρχει ανάγκη-̟ρέ̟ει να ξε̟εραστεί µέσα α̟ό τις ε̟ενδύσεις και τις 
βελτιώσεις στις υ̟οδοµές.  

• Είµαστε ̟ε̟εισµένοι ̟ως, ̟ροκειµένου να κατορθώσουµε να µειώσουµε τις εκ̟οµ̟ές CO2, 
οφείλουµε να ̟ροωθήσουµε τη χρησιµο̟οίηση ανανεώσιµων και βιώσιµων ενεργειακών ̟ηγών, 
ε̟ιλέγοντας το̟ική διαχείριση και το̟ικές ̟ηγές, αντί για ορυκτά καύσιµα.  

• Θεωρούµε ̟ως η ευρω̟αϊκή Ένωση ̟ρέ̟ει να εξασφαλίσει ̟ως η ανά̟τυξη των ανανεώσιµων 
̟ηγών ενέργειας, και ειδικότερα των βιο-ενεργειών, θα ε̟ιτευχθεί δίχως να ε̟ιβαρυνθεί ο τοµέας 
της τροφικής ̟αραγωγής, ειδικότερα στις ανα̟τυσσόµενες χώρες.  
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• Αναγνωρίζουµε τη σηµασία της Έρευνας και της Ανά̟τυξης για την ̟ροώθηση των ανανεώσιµων 
̟ηγών ενέργειας. Ζητούµε α̟ό την ευρω̟αϊκή Ένωση να εγγυηθεί την ̟ροσβασιµότητα των 
Προγραµµάτων R&D, ό̟ως είναι το 7ο PCRD, καθώς και τον καλύτερο συντονισµό τους, σύµφωνα 
µε τις συστάσεις του CREST.  

• Είµαστε δε ιδιαίτερα ικανο̟οιηµένοι αναφορικά µε τη µελέτη του Συστήµατος εµ̟ορίας 
δικαιωµάτων εκ̟οµ̟ής (ETS) και το µέλλον αυτού µετά την ολοκλήρωση της δεύτερης ̟εριόδου 
του 2012, και ε̟ιθυµούµε την ε̟έκτασή του, ̟ροκειµένου να καταστεί δυνατή η εφαρµογή του σε 
̟ερισσότερους κλάδους, και σε ̟ερισσότερα καύσιµα και κράτη α̟’ όσα ̟εριλαµβάνει το 
σηµερινό σύστηµα. Μία έρευνα ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε α̟ό την PriceWaterhouseCoopers1 και 
δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο 2007 καταδεικνύει ̟ως το 2007 ̟αρατηρήθηκε σηµαντικότατη αύξηση των 
ε̟ενδύσεων σε ανανεώσιµη ενέργεια σε σχέση µε τα ̟ροηγούµενα έτη. ∆ύο στις τρεις ευρω̟αϊκές 
ενεργειακές ε̟ιχειρήσεις δηλώνουν ̟ως το Σύστηµα εµ̟ορίας δικαιωµάτων εκ̟οµ̟ής της ΕΕ ̟αίζει 
̟ρωτεύοντα ρόλο σε αυτή την εξέλιξη.   

• Εφιστούµε ε̟ίσης την ̟ροσοχή στο γεγονός ότι η µείωση των εκ̟οµ̟ών άνθρακα, µε την 
̟αράλληλη  χρησιµο̟οίηση βιώσιµων και ασφαλών ενεργειακών ̟ηγών δεν ̟εριορίζονται στην 
ευεργετική τους δράση στο ̟εριβάλλον, την εργασία και την βιώσιµη ανά̟τυξη, αλλά αγγίζουν 
και κά̟οιες άλλες κοινωνικές ̟αραµέτρους ̟ου δεν θα ̟ρέ̟ει να ̟αραγνωρίζονται. Το τρέχον έτος 
γιορτάσαµε την 50η ε̟έτειο της υ̟ογραφής της Συνθήκης της Ρώµης, µιας συνθήκης ̟ου µας 
υ̟ενθυµίζει τους αρχικούς λόγους ̟ου α̟οτέλεσαν τα θεµέλια για την µετέ̟ειτα δηµιουργία της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης : την ειρήνη και την αλληλεγγύη. ∆εδοµένης της ολοένα και αυξανόµενης 
̟αγκόσµιας ενεργειακής κατανάλωσης, ήταν ε̟όµενο η ̟ρόσβαση στην ενέργεια να α̟οτελέσει ένα 
ακόµη σηµαντικότερο µέσο δύναµης. Προωθώντας τη συνεργασία µέσα α̟ό τα διάφορα δίκτυα και 
ευρω̟αϊκά σχέδια, ανταλλάσσουµε ιδέες, εµ̟ειρίες και γνώσεις µεταξύ των Περιφερειών, και 
βελτιώνουµε κατ’ αυτόν τον τρό̟ο τις συνθήκες για µια δικαιότερη ̟ρόσβαση στην βιώσιµη 
ενέργεια, αλλά και µακρο̟ρόθεσµα, συντελούµε στη δηµιουργία βιώσιµων κοινωνιών.     

 
 
 

Εγκρίθηκε οµόφωνα  
 
 
 

∴∴∴∴ 
 

                                                      
1 ”Energy and Efficiency: Utilities Global Survey 2007”,  PriceWaterHouseCoopers 
http://www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/01834727CE72FBAD852572F8007175EC/$File/energy-and-
efficiency_utilities_global_survey_2007.pdf 



35η Γενική Συνέλευση της CRPM � 17/19 Οκτωβρίου 2007 � Φλωρεντία (Τοσκάνη, Ιταλία) � p. 14 

� ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ � 

 - II.3 -  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ VIA BALTICA, ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ AUGUSTÓW  

Ψήφισµα που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή της Βαλτικής Θάλασσας 

 

Η VIA BALTICA2 είναι µία οδική αρτηρία ζωτικής σηµασίας για την Ευρω̟αϊκή Ένωση δεδοµένου ̟ως α̟οτελεί 
και το µοναδικό τρό̟ο ̟ροσέγγισης οδικώς των χωρών της Βαλτικής  και της Φινλανδίας α̟’ ο̟οιοδή̟οτε σηµείο της ΕΕ 
δίχως να α̟αιτείται η έξοδος α̟ό τα σύνορα της τελευταίας.   
 
Η κατασκευή της αρτηρίας αυτής α̟οφασίστηκε κατά τη διάρκεια της Ευρω̟αϊκής Συνόδου Υ̟ουργών 
Μεταφορών, η ο̟οία διεξήχθη στην Κρήτη το Μάρτιο του 1994 και µε την ευκαιρία αυτή δόθηκε στη VIA 
BALTICA και η ονοµασία Πανευρω̟αϊκός ∆ιάδροµος Μεταφορών. 
 
∆υστυχώς η κατασκευή του Πανευρω̟αϊκού ∆ιαδρόµου Μεταφορών διακό̟ηκε στην Πολωνία, λόγω σύγκρουσης 
συµφερόντων µε το σχέδιο NATURA 2000. 
 
Στο δι̟λό αυτό γενικό ̟λαίσιο, το NATURA 2000 και οι ̟ολιτικές ∆ιευρω̟αϊκών ∆ικτύων (∆Ε∆) έχουν έρθει 
σε σύγκρουση. Η σύγκρουση αυτή είχε ως α̟οτέλεσµα την ̟ροσωρινή διακο̟ή της κατασκευής της 
̟αρακαµ̟τηρίου του Augustów3 (Ποντλάσκιε – Πολωνία) ̟ου α̟οτελεί ε̟ί του ̟αρόντος το βασικό σηµείο 
κυκλοφοριακής συµφόρησης της VIA BALTICA. 
 
∆ιασχίζοντας την Πολωνία, η VIA BALTICA σε κά̟οιο σηµείο ̟αίρνει τη µορφή στενού ̟εράσµατος µεταξύ 
δύο χωρών ̟ου δεν α̟οτελούν µέλη της ΕΕ (το ρωσικό ̟ερίκλειστο έδαφος του Καλίνινγκραντ και τη 
Λευκορωσία). ∆υστυχώς οι υ̟όλοι̟ες εναλλακτικές λύσεις για την κατασκευή του διαδρόµου εκτός ζώνης 
NATURA 2000 έχουν αυξηµένο κόστος για την ̟αρακαµ̟τήριο, ενώ θα ̟ροκαλέσουν ακόµα µεγαλύτερη 
ρύ̟ανση. Η κυκλοφορία στο τµήµα αυτό της αρτηρίας αυξήθηκε κατακόρυφα έ̟ειτα α̟ό την ένταξη της 
Πολωνίας στην Ευρω̟αϊκή Ένωση (1η Μαΐου 2004), ̟ολλα̟λασιάζοντας τον κίνδυνο ατυχηµάτων. Για του 
λόγου το αληθές, αρκεί µόνο να αναφερθεί ̟ως, το 2006, σηµειώθηκαν στην Περιφέρεια του Ποντλάσκιε 
12955 ατυχήµατα, µε α̟ολογισµό 208 νεκρούς και 1438 τραυµατίες.  
 
Πριν α̟ό αρκετά χρόνια, ̟ροτού ενταχθεί στην ΕΕ και -̟ολύ δε ̟ερισσότερο- ̟ριν α̟ό την θέσ̟ιση των 
ζωνών Natura 20004, η Πολωνία είχε ήδη συνειδητο̟οιήσει το µέγεθος του ̟ροβλήµατος, α̟οφασίζοντας 
την ανακατασκευή του τµήµατος της VIA BALTICA ̟ου διασχίζει το Augustów.  
 
Το σχέδιο αυτό αναµφίβολα θα ευνοήσει την ανά̟τυξη όλων των Περιφερειών της Βαλτικής και της 
Σκανδιναβίας και θα ενισχύσει τη συνοχή της Ευρώ̟ης. Ως εκ τούτου, οι Περιφέρειες µέλη της CRPM της 
Ε̟ιτρο̟ής Βαλτικής Θάλασσας  ̟αροτρύνουν την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή να σκύψει εκ νέου ̟άνω στο  
̟ρόβληµα, σύµφωνα µε τις αρχές της βιώσιµης ανά̟τυξης και της ισότητας µεταξύ ευρω̟αίων ̟ολιτών, 
̟ροκειµένου να εξασφαλιστεί η µέγιστη ανταγωνιστικότητα για την ̟εριφέρεια του Ποντλάσκιε και ένας ̟ιο 
δίκαιος τρό̟ος ̟ρόσβασης του ̟ληθυσµού στις υ̟ηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος.  
 

Εγκρίθηκε πλειοψηφικά  
(4 ψήφοι κατά – 6 αποχές) 

∴∴∴∴ 

                                                      
2 Η ευρω̟αϊκή αρτηρία E67είναι ένας αυτοκινητόδροµος ̟ου ενώνει την Πράγα της Τσεχίας µε το Ελσίνκι της Φινλανδίας, 
διασχίζοντας την Πολωνία, το Κάουνας (Λιθουανία), τη Ρίγα (Λεττονία) και το Ταλίν (Εσθονία). 
3 Το Augustów είναι ένα κατεξοχήν τουριστικό θέρετρο ̟ου βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Πολωνίας, η οικονοµική ανά̟τυξη του 
ο̟οίου είναι άµεσα εξαρτηµένη α̟ό την κατασκευή της VIA BALTICA. Άλλες κοινότητες της Περιφέρειας του Ποντλάσκιε 
αντιµετω̟ίζουν και αυτές το ίδιο ̟ρόβληµα. 
4 Έ̟ειτα α̟ό µία δεκα̟ενταετία δικαστικών διαδικασιών, εκτεταµένων κοινωνικών διαβουλεύσεων µεταξύ των εµ̟λεκοµένων 
̟λευρών, και ̟οικίλων εκτιµήσεων σε βάθος του οικονοµικού, οικολογικού και κοινωνικού αντίκτυ̟ου (α̟ό ̟έντε διαφορετικές 
ο̟τικές), η ̟ολυαναµενόµενη κατασκευή της ̟αρακαµ̟τηρίου του Augustów ξεκίνησε ε̟ιτέλους τον ̟ερασµένο χειµώνα. 



35η Γενική Συνέλευση της CRPM � 17/19 Οκτωβρίου 2007 � Φλωρεντία (Τοσκάνη, Ιταλία) � p. 15 

� ΣΧΕ∆ΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ � 

- II.4 - 
 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 
Ψήφισµα που παρουσιάστηκε από την ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή 

 
Οι µεσογειακές Περιφέρειες µέλη της ∆ιαµεσογειακής Ε̟ιτρο̟ής της CRPM, οι ο̟οίες συνεδρίασαν στις 17 
Οκτωβρίου 2007 στη Φλωρεντία, υιοθέτησαν την ακόλουθη διακήρυξη :   
Οι Περιφέρειες θεωρούν τον καθαρισµό της Μεσογείου ως µία α̟ό τις ̟ρωτεύουσες ̟ροκλήσεις αναφορικά 
µε το µέλλον των ̟αράκτιων ̟ληθυσµών της λεκάνης της Μεσογείου, ενώ εκφράζουν ̟αράλληλα και τις 
ανησυχίες τους σχετικά µε την ε̟ιδείνωση του φαινοµένου της ρύ̟ανσης. 
 
Το γενικό ̟λαίσιο 

Το µέγεθος των ρυ̟ογόνων στοιχείων -ως ε̟ί τω ̟λείστον γήινης ̟ροέλευσης- , σε συνάρτηση µε τη 
δηµογραφία και τις δραστηριότητες ̟ου λαµβάνουν χώρα, τόσο στις ̟αράκτιες ζώνες, όσο και στο σύνολο 
γενικά της έκτασης των σχετιζοµένων θαλάσσιων λεκανών, και σε συνδυασµό µε τα µειωµένα ύδατα της 
Μεσογείου, καθιστούν την τελευταία ως µία α̟ό τις ̟λέον ευάλωττες θάλασσες ̟αγκοσµίως σε θέµατα 
ρύ̟ανσης.  
Η συγκέντρωση ρυ̟ογόνων στοιχείων στα ύδατα, τα ιζήµατα και τους ζωντανούς οργανισµούς α̟οτελεί µία 
ισχυρή κοινωνική, οικονοµική και ̟εριβαλλοντική α̟ειλή για το σύνολο των ̟αράκτιων Περιφερειών. 
Σε ̟ολλούς τοµείς, ό̟ως τον υγειονοµικό, την τουριστική οικονοµία, τον εφοδιασµό σε ̟όσιµο νερό, την 
αλιεία ή την  θαλάσσια βιο̟οικιλότητα, οι συνέ̟ειες της αύξησης της ρύ̟ανσης θα συσσωρευτούν και θα 
εντατικο̟οιηθούν ταυτόχρονα µε την ε̟ιδείνωση του φαινοµένου των κλιµατικών αλλαγών.  
 
Μόνο µέσα α̟ό τη µείωση της ρύ̟ανσης και την διατήρηση υγιειών οικοσυστηµάτων θα µ̟ορέσουν τα 
τελευταία να αντα̟εξέλθουν και να ̟ροσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα ̟ου θα ε̟ιφέρουν οι κλιµατικές 
αλλαγές (« φαινόµενο climate-proofing »). 
 
Στο γενικό αυτό ̟λαίσιο οι Μεσογειακές Περιφέρειες :  

- εκφράζουν την ικανο̟οίησή τους αναφορικά µε τη συνειδητο̟οίηση σε διεθνές και ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο του 
µεγέθους του ̟ροβλήµατος αυτού αναφορικά µε τη Μεσόγειο  
- συγχαίρουν την Ένωση για τις ̟ρωτοβουλίες ̟ου ̟ήρε σε αυτήν την κατεύθυνση, κάνοντας ειδική 
αναφορά στις ̟ρωτοβουλίες ̟ου ̟άρθηκαν στα ̟λαίσια του «Ορίζοντα 2020 της Οδηγίας Πλαίσιο για τα 
Ύδατα, της ναυτιλιακής στρατηγικής και της ̟εριβαλλοντικής στρατηγικής για την ̟ροστασία της 
Μεσογείου»; 
- δια̟ιστώνουν ̟ως ̟οικίλοι οργανισµοί και ̟ρογράµµατα βρίσκονται ε̟ί τω έργο εδώ και αρκετά χρόνια 
στη Μεσόγειο, ό̟ως ̟.χ. τα 6 Περιφερειακά Κέντρα ∆ράσης του PNUE/PAM (REMPEC, Γαλάζιο Σχέδιο, 
CAR/ASP, PAP/CAR, Info/CAR, το PP/CAR) (̟αράρτηµα σελ. 4), και σηµειώνουν την ύ̟αρξη ενός 
̟αγκόσµιου ̟ρογράµµατος ̟αρακολούθησης, ό̟ως το MEDPOL, αλλά και ̟ολλών άλλων χρηµατοδοτικών 
̟ρογραµµάτων ̟ου υ̟οστηρίζονται α̟ό την ΕΕ  (̟αράρτηµα σελ. 4) 
- λυ̟ούνται ωστόσο ̟ου δεν έχει ̟ραγµατο̟οιηθεί ακόµη µία σφαιρική σύνθεση των ενεργειών αυτών σε 
µεσογειακή κλίµακα ̟ου να ευνοεί την εξαγωγή συµ̟ερασµάτων και να αναλύει τις δυσκολίες των 
ενεργειών αυτών.   

- θεωρούν ̟ως η διακυβέρνηση τόσο των εργαλείων της ευρωµεσογειακής συνεργασίας, όσο και του PAM 
̟αραµένουν ανε̟αρκείς ή ακατάλληλοι, ενώ είναι ̟ε̟εισµένες ̟ως µόνο µέσα α̟ό µία νέα διακυβέρνηση 
του µεσογειακού χώρου –̟ου θα ̟ροδιαθέτει στενή συνεργασία µεταξύ διεθνούς, εθνικού, ̟εριφερειακού και 
το̟ικού ε̟ι̟έδου- µ̟ορεί να κατα̟ολεµηθεί η ρύ̟ανση στην Μεσόγειο.  

- θεωρούν ̟ως οι ̟ραγµατικά ε̟ιχειρησιακές βαθµίδες στο ̟λαίσιο της χωροταξίας και της διαχείρισης του 
εδάφους, µε ̟ραγµατικό αντίκτυ̟ο στο ̟εριβάλλον, δεν έχουν ̟εριληφθεί στο ̟λαίσιο αυτών των 
̟ρωτοβουλιών, µε µοναδική εξαίρεση την ̟ρωτοβουλία «Ορίζοντας 2020» 

- οι Περιφέρειες, στο ̟λαίσιο της συνεργασίας τους µε τους το̟ικούς φορείς, έχουν γνώση των ̟οικίλων 
το̟ικών ̟ρωτοβουλιών, το εύρος και ο αντίκτυ̟ος των ο̟οίων δεν µ̟ορούν να υ̟ολογιστούν ε̟ί του 
̟αρόντος ε̟ακριβώς. Εκτιµούν ̟ως οι ̟εριφερειακές και το̟ικές βαθµίδες α̟οτελούν τους καλύτερους 
εγγυητές για την ε̟ίτευξη µονιµότητας στον καταρτισµό ολοκληρωµένης, ε̟ιχειρησιακής και στη σωστή 
κλίµακα εδαφικής διαχείρισης, κατάλληλης για τους ̟ολίτες.  
- δηλώνουν ̟ως η ̟εριφερειακή βαθµίδα είναι η καταλληλότερη για τον καταρτισµό βάσεων για την 
ανταλλαγή δεδοµένων και εµ̟ειριών µεταξύ των το̟ικών φορέων, της ΕΕ και του PNUE. 
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- για τον λόγο αυτό, ε̟ανλαµβάνουν τη δέσµευσή τους για ενεργή συµµετοχή, µέσω της CRPM, στον 
ευρωµεσογειακό διάλογο σχετικά µε τις ̟ολιτικές α̟ορρύ̟ανσης της Μεσογείου και ειδικότερα στην 
̟ρωτοβουλία «Ορίζοντας 2020»  
- αναφορικά µε τα εργαλεία ̟ου α̟αιτούνται, οι Περιφέρειες εκφράζουν την ικανο̟οίησή τους σχετικά µε 
την ανά̟τυξη του ̟ρογράµµατος MEDSTAT, την ̟ρόθεση της ΕΕ να θεσ̟ίσει έναν Άτλαντα ευρω̟αϊκών 
θαλασσών και την ενίσχυση των συνεργασιών µεταξύ Ένωσης και Ηνωµένων Εθνών στον τοµέα αυτόν. 
Προσµένουν ωστόσο α̟ό τα εργαλεία αυτά µία καλύτερη θεώρηση των θαλάσσιων δεδοµένων και µία 
ευρύτερη µετάδοση των δεδοµένων αυτών ̟ρος τους ̟εριφερειακούς και το̟ικούς οργανισµούς 

- υ̟ενθυµίζουν ̟ως, ̟έραν της διαµόρφωσης στατιστικών, α̟οτελεί ̟ροτεραιότητα η ̟αραγωγή 
συγκρίσιµων δεδοµένων, ̟ροκειµένου οι φορείς να έχουν στη διάθεσή τους εργαλεία α̟οφάσεων και δείκτες 
εξέλιξης της κατάστασης  

- δηλώνουν έτοιµες να συνεισφέρουν σε αυτά τα ̟ρογράµµατα σύµ̟ραξης δεδοµένων και στατιστικών, 
ειδικότερα µέσα α̟ό την ̟αροχή των δεδοµένων ̟ου έχουν στη διάθεσή τους, ωστόσο ̟ροσδοκούν µία 
στενότερη συνεργασία µε τις ευρω̟αϊκές στρατηγικές ̟αραγωγής και ερµηνείας των χαρτογραφικών 
δεδοµένων. Ε̟ικροτούν σε αυτό το σηµείο την συνεργασία ̟ου έχει ανα̟τυχθεί µε το Ευρω̟αϊκό 
Πρακτορείο Περιβάλλοντος, µία συνεργασία την ο̟οία οι Περιφέρειες ε̟ιθυµούν να δουν να ενισχύεται 
ακόµη ̟ερισσότερο 

- ευελ̟ιστούν σε µία ακόµη µεγαλύτερη διάθεση στοιχείων ανάλυσης α̟ό ̟λευράς ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, 
̟ροκειµένου να καταστεί δυνατή η ̟ροσαρµογή των ̟ολιτικών τους σε αυτά τα δεδοµένα  
 
Οδηγία ̟λαίσιο για τα ύδατα 
- Οι Περιφέρειες θεωρούν ̟ως η Οδηγία Πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ) α̟οτελεί ένα α̟οτελεσµατικό και 
ακριβές εργαλείο για την ελάττωση της ρύ̟ανσης στις υδάτινες µάζες, λόγω της ̟ροσαρµογής του στις 
το̟ικές ειδικές συνθήκες,  ωστόσο δεν είναι ε̟αρκώς ̟ροσαρµοσµένο στα ύδατα των ̟αράκτιων ζωνών. 

- εφιστούν την ̟ροσοχή της Ένωσης στο αρνητικό ενδεχόµενο η ΟΠΥ να α̟οδειχθεί ̟εριορισµένης 
εµβέλειας στις ̟αράκτιες ζώνες, λόγω των δυσκολιών ̟ου υ̟άρχουν για τους εθνικούς και το̟ικούς 
οργανισµούς για διάθεση κατάλληλης διακυβέρνησης,   
- εύχονται η ναυτιλιακή στρατηγική –η ο̟οία θα λαµβάνει υ̟όψη το σύνολο της λεκάνης της Μεσογείου- να 
ε̟ιτρέψει τη συµ̟λήρωση της ΟΠΥ στο θαλάσσιο χώρο,  

- θεωρούν α̟αραίτητη τη θέσ̟ιση ενός στρατηγικού και τεχνικού διαλόγου µεταξύ των συντονιστών της 
ΟΠΥ και του  MEDPOL. Ε̟ιθυµούν να δουν να θέτονται σε λειτουργία µόνιµοι ε̟ιχειρησιακοί µηχανισµοί 
̟αρακολούθησης της ̟οιότητας των υδάτων στην κλίµακα της λεκάνης, έχοντας ως ̟ρότυ̟ο τις 
̟ειραµατικές ενέργειες ̟ου έγιναν στο ̟λαίσιο των ̟ρογραµµάτων MYTILOS και MYTIMED, για την 
διευκόλυνση της ̟αρακολούθησης και της εκτίµησης της ρύ̟ανσης στη Μεσόγειο.   
- συµµερίζονται την ̟ρόθεση ε̟ικέντρωσης των µέσων ̟αρέµβασης της ̟ρωτοβουλίας «Ορίζοντας 2020» στα 
̟ιο ανησυχητικά σηµεία (« hot spots »), και υ̟ογραµµίζουν ταυτόχρονα την αναγκαιότητα να ληφθεί 
υ̟όψη η ευαισθησία των σχετιζόµενων χώρων και ειδικότερα την αναγκαιότητα διαφύλαξης των χώρων 
̟ου δεν έχουν ̟ροσβληθεί ακόµη και διατηρούν έναν µεγάλο οικολογικό ̟λούτο, ό̟ως τις ̟ροστατευόµενες 
θαλάσσιες εκτάσεις. Συνιστούν δε την ̟ραγµατο̟οίηση µίας ανάλυσης ευ̟άθειας των ̟αράκτιων χώρων.  
 
Χηµική ρύ̟ανση   

- Οι Περιφέρειες ε̟ιθυµούν να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτηµα της θαλάσσιας χηµικής ρύ̟ανσης στο 
̟λαίσιο του 7ου  PCRD, και ειδικότερα στη συµ̟εριφορά στη θάλασσα των χηµικών και των ̟ροερχόµενων 
α̟ό την ανθρώ̟ινη φαρµακο̟οιία ̟ροϊόντων, και την εισχώρησή τους στα θαλάσσια οικοσυστήµατα.  

- ε̟ικροτούν την θέση σε εφαρµογή της οδηγίας REACH και εύχονται η ΕΕ να ̟ροβεί καταρχήν σε µία 
εκτίµηση των βιοµηχανικών εγκαταστάσεων ̟ου χρησιµο̟οιούν τα 320 ̟λέον τοξικά ̟ροϊόντα (CMR : 
Καρκινογόνα, Μεταλλαξιογόνα, Τοξικά) κατά µήκος των όχθεων της λεκάνης της Μεσογείου και των 
µεγάλων ̟οταµών ̟ου καταλήγουν σε αυτές (Πάδος, Ροδανός, Έβρος Ισ̟ανίας, Νείλος…)  

- αναφορικά µε αυτούς τους γεωγραφικούς χώρους, ζητούν α̟ό την ευρω̟αϊκή Ένωση τον καταρτισµό 
χρηµατοδοτικών ̟ρογραµµάτων, ̟ροκειµένου να υ̟άρξει η κατάλληλη κατάρτιση για την σωστή εφαρµογή 
της οδηγίας και να διαµορφωθεί µία συγγραφή υ̟οχρεώσεων τοξικολογικών µελετών, τα α̟οτελέσµατα της 
ο̟οίας θα διαµοιραστούν µεταξύ των βιοµηχάνων.   
- εκφράζουν τον ̟ροβληµατισµό τους αναφορικά µε τις ̟οικίλες χηµικές ουσίες ̟ου α̟ειλούν τα θαλάσσια 
οικοσυστήµατα και τους αλιευτικούς ̟όρους και εκφράζουν τη λύ̟η τους αναφορικά µε το γεγονός της 
εξαίρεσης των φαρµακευτικών ̟ροϊόντων, καλλυντικών και φυτοϋγειονοµικών, α̟ό την οδηγία.  
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- αναφορικά µε τις µορφές ρύ̟ανσης θαλάσσιας ̟ροέλευσης, εύχονται να ληφθούν υ̟όψη α̟ό την Ένωση 
οι ̟ροτάσεις ̟ου µετέφεραν στην Ε̟ιτρο̟ή στο ̟λαίσιο της δηµόσιας συµβουλευτικής διαδικασίας ̟άνω 
στην Πράσινη Βίβλο για µία ευρω̟αϊκή ναυτιλιακή ̟ολιτική.      
 
 
 

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -  
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ  

PAM : Σχέδιο ∆ράσης για την Μεσόγειο www.unepmap.eu  Συντονισµός : Αθήνα  
Το αντικείµενο των Σχεδίου ∆ράσης για την Μεσόγειο (PAM) είναι η διαφύλαξη του ̟εριβάλλοντος και η ̟ροώθηση 
της ανά̟τυξης στη λεκάνη της Μεσογείου. Υιοθετήθηκε στη Βαρκελώνη της Ισ̟ανίας το 1975 α̟ό 16 µεσογειακά Κράτη 
της ΕΕ, στο ̟λαίσιο του Προγράµµατος των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον (PNUE). Το θεσµικό του ̟λαίσιο έχει 
διαµορφωθεί α̟ό την Σύνοδο της Βαρκελώνης, υιοθετήθηκε το 1976 και ε̟ανεξετάστηκε το 1995, και τα έξι ̟ρωτόκολλά 
του καλύ̟τουν ̟οικίλες ειδικές ̟τυχές της ̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος.  
 
MEDPOL : Συντονισµός α̟ό το PAM (Αθήνα) - ∆ραστηριότητες : 
Το 1975, το PAM συνιστούσε την υιοθέτηση ενός συντονισµένου ̟ρογράµµατος συνεχούς ̟αρακολούθησης και έρευνας 
σε θέµατα θαλάσσιας ρύ̟ανσης της Μεσογείου. Έχοντας δηµιουργηθεί για τον λόγο αυτό, το ̟ρόγραµµα MEDPOL 
α̟οτελεί το ε̟ιστηµονικό τµήµα «Περιβαλλοντική εκτίµηση» του PAM.  
  
Η φάση I του MEDPOL (1975-1980) διατυ̟ώθηκε και συντονίστηκε α̟ό το PNUE, µε τη συνεργασία εξειδικευµένων 
οργανισµών, ό̟ως ο FAO, ο OMS και η UNESCO. Ο αντικειµενικός σκο̟ός ήταν τότε η ανέγερση ενός α̟ολογισµού 
της οικολογικής κατάστασης της Μεσογείου και η τροφοδότηση των Κρατών µε τις κατάλληλες ε̟ιστηµονικές και 
τεχνικές ̟ληροφορίες για την δια̟ραγµάτευση και εφαρµογή των ̟ρωτοκόλλων.  
  
Όσον αφορά τη δεύτερη φάση του (1981-1995), το MEDPOL δεσµεύτηκε να διαθέσει στις Πλευρές της συνόδου :  
- Τις διαθέσιµες ̟ληροφορίες για την εφαρµογή της Συνόδου και των ̟ρωτοκόλλων της   
- Τις ενδείξεις και εκτιµήσεις της α̟οτελεσµατικότητας των µέτρων για την ̟ρόληψη της ρύ̟ανσης ̟ου ̟άρθηκαν α̟ό 
την Σύνοδο και τα ̟ρωτόκολλά της   
- Τις ε̟ιστηµονικές εκείνες ̟ληροφορίες ̟ου είναι σε θέση να ε̟ιφέρουν µία τρο̟ο̟οίηση των νοµοθετικών αυτών 
εργαλείων  
  
Λαµβάνοντας υ̟όψη τα ε̟ιτυχηµένα σηµεία αλλά και τις ελλείψεις των ̟ρώτων φάσεων, η Φάση ΙΙΙ του 
̟ρογράµµατος ̟ροτείνει νέους ̟ροσανατολισµούς όσον αφορά την ̟ερίοδο 1996-2005. Η κύρια καινοτοµία είναι ο 
ε̟ανα̟ροσανατολισµός των δραστηριοτήτων εκτίµησης στην κατεύθυνση της κατα̟ολέµησης της ρύ̟ανσης. Το 
̟ρόγραµµα MEDPOL α̟οτελεί ε̟οµένως στις µέρες µας ένα εργαλείο για την υλο̟οίηση του «χερσαίου» ̟ρωτοκόλλου, 
του ̟ρωτοκόλλου «εµβύθισης» και εκείνου των «ε̟ικίνδυνων α̟οβλήτων»   

Η φάση IV βρίσκεται ακόµη υ̟ό κατασκευή 
Τα Περιφερειακά Κέντρα ∆ράσης (CAR) :  
 
PAP/CAR :   www.pap-thecoastcentre.org : Με έδρα το Σ̟λιτ 
Η Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των ̟αράκτιων ζωνών  (GIZC) α̟οτελεί την κύρια δραστηριότητα του CAR/PAP.  
Το GIZC είναι µία συνεχής, ̟ροενεργητική και ̟ροσαρµόσιµη διαδικασία διαχείρισης των ̟όρων για την βιώσιµη 
ανά̟τυξη των ̟αράκτιων ζωνών. Μία µεθοδολογία κατευθυντήριων γραµµών, εργαλείων και τεχνικών, καθώς και 
̟οικίλων ̟ρακτικών σχεδίων του GIZC, καταρτίστηκαν α̟ό το PAP. 
 
Πρωτόκολλο GIZC – ένα νέο νοµοθετικό εργαλείο 

Η σύνταξη του Πρωτοκόλλου ̟άνω στο GIZC α̟οτελεί ε̟ί του ̟αρόντος ένα α̟ό τα δέκα βασικά σχέδια του Σχεδίου 
∆ράσης για την Μεσόγειο και του CAR/PAP. Α̟οτελεί ε̟ίσης έναν σηµαντικό στόχο της µεσογειακής Στρατηγικής 
βιώσιµης ανά̟τυξης. Μία Οµάδα Εργασίας στελεχωµένη α̟ό ειδικό ̟ροσω̟ικό ̟ου υ̟οδείχθηκε α̟ό τις κυβερνήσεις 
των µεσογειακών χωρών έχει σχηµατιστεί, ̟ροκειµένου να εργαστεί ̟άνω στο Πρωτόκολλο ενόψει της υιοθέτησής του 
το 2007.   

REMPEC : www.rempec.org Με έδρα τη Μάλτα  
Στόχοι και ε̟ιδιώξεις  
Ο ̟ροκάτοχος του REMPEC, το Περιφερειακό Κέντρο κατα̟ολέµησης των υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο 
(ROCC), συστάθηκε στις 11 ∆εκεµβρίου 1976 στη Μάλτα, ̟ροκειµένου να βοηθήσει τα ̟αράκτια µεσογειακά Κράτη 
 στην εφαρµογή του Πρωτοκόλλου σχετικά µε την συνεργασία σε θέµατα κατα̟ολέµησης ιδιαίτερα ̟ροχωρηµένης 
ρύ̟ανσης  της Μεσογείου α̟ό υδρογονάνθρακες και άλλες βλαβερές ουσίες (Πρωτόκολλο Ε̟είγουσας Ανάγκης) και 
την Σύµβαση για την ̟ροστασία της Μεσογείου α̟ό την ρύ̟ανση (Σύµβαση Βαρκελώνης). Ε̟ρόκειτο για το ̟ρώτο 
̟εριφερειακό 
 
κέντρο αυτού του τύ̟ου ̟αγκοσµίως, το ο̟οίο είχε καταρτιστεί στο ̟λαίσιο του Προγράµµατος Περιφερειακών 
Θαλασσών του PNUE. Ενεργώντας ̟άνω στη βάση των α̟οφάσεων ̟ου ̟άρθηκαν α̟ό τις συµβαλλόµενες Πλευρές της  
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Σύµβασης της Βαρκελώνης, το Κέντρο διοικείται α̟ό τον ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό (∆ΝΟ), και χρηµατοδοτείται 
α̟ό το Ειδικό Ταµείο για τη Μεσόγειο. 
 
Το 1987, οι δραστηριότητες του Κέντρου ε̟εκτάθηκαν ̟ροκειµένου να ̟εριληφθούν και οι «ε̟ικίνδυνες ουσίες ̟έραν 
των υδρογονανθράκων», και το 1989 οι συµβαλλόµενες Πλευρές ενέκριναν νέους στόχους και αρµοδιότητες για το 
Κέντρο, δίνοντάς του τη νέα ονοµασία Περιφερειακό Κέντρο για την αντιµετώ̟ιση ε̟ειγόντων ̟εριστατικών 
θαλάσσιας ρύ̟ανσης της Μεσογείου (REMPEC). 
 
Οι στόχοι και οι αρµοδιότητες του REMPEC τρο̟ο̟οιήθηκαν εκ νέου το Νοέµβριο του 2001 ̟ροκειµένου να 
αντικατο̟τρίσουν τον νέο ρόλο του Κέντρου, ό̟ως αυτός ̟ροβλέ̟εται µέσα α̟ό την υιοθέτηση του νέου Πρωτοκόλλου 
: τη συνεργασία σε θέµατα ̟ρόληψης της ρύ̟ανσης ̟ου ̟ροκαλείται α̟ό τα ̟λοία και σε ε̟είγουσες ̟ερι̟τώσεις την 
κατα̟ολέµηση της θαλάσσιας ρύ̟ανσης της Μεσογείου (Πρωτόκολλο Πρόληψης και Ε̟είγουσας Ανάγκης).  

Το Κέντρο διαθέτει ε̟ίσης µία ̟λήρη βιβλιοθήκη και ̟οικίλες βάσεις δεδοµένων, ενώ ̟αράλληλα καταρτίζει και 
αρκετούς φακέλους. 

Γαλάζιο Σχέδιο : www.planbleu.org  Με έδρα τη Sophia-Antipolis – Γαλλία  
Α̟οστολή :  
- η διάθεση ̟ληροφοριών στις αρµόδιες αρχές και τους υ̟εύθυνους για το σχεδιασµό των διαφόρων χωρών της 
Μεσογείου, ̟ου θα τους ε̟ιτρέψουν να καταρτίσουν τα κατάλληλα σχέδια για την ̟ροώθηση της καλύτερης δυνατής 
κοινωνικοοικονοµικής βιώσιµης ανά̟τυξης, χωρίς να ε̟ιβαρύνεται ̟αράλληλα το ̟εριβάλλον.  
- η συνεισφορά στην εµβάθυνση των γνώσεων των κυβερνήσεων των ̟αράκτιων Κρατών της Μεσογείου, σχετικά µε τα 
κοινά ̟ροβλήµατα ̟ου έχουν να αντιµετω̟ίσουν, τόσο στην Μεσόγειο, όσο και στις ̟αράκτιες ζώνες.  
 
CAR/ASP : Κέντρο Περιφερειακής ∆ράσης για τις Ειδικά Προστατευµένες Εκτάσεις.   
www.rac-spa.org :  Με έδρα την Τύνιδα 
 
- Σύµφωνα µε το Πρωτόκολλο ASP/DB, το CAR/ASP έχει α̟οστολή να εγγυηθεί την εκ̟λήρωση των αρµοδιοτήτων 
̟ου του έχουν ανατεθεί α̟ό τις συµβαλλόµενες Πλευρές, καθώς ε̟ίσης και τις ακόλουθες αρµοδιότητες : 

- Να βοηθήσει τις Πλευρές, σε συνεργασία µε τους διεθνείς οργανισµούς και τους αρµόδιους OIG και ONG, στην 
σύσταση και την διαχείριση ειδικά ̟ροστατευµένων εκτάσεων, καθώς και στην ολοκλήρωση ε̟ιστηµονικών 
ερευνητικών ̟ρογραµµάτων και στην ανταλλαγή ̟ληροφοριών µεταξύ τους.  

- Να διατυ̟ώσει συστάσεις σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές και τα κοινά κριτήρια και να ετοιµάσει ̟ορίσµατα 
και τεχνικές µελέτες ̟ου θα µ̟ορούν να φανούν χρήσιµες στην κατεύθυνση της υλο̟οίησης του Πρωτοκόλλου 
ASP/DB. – Να καταρτίσει και να ενηµερώσει τις βάσεις δεδοµένων ̟άνω στις ̟ροστατευµένες εκτάσεις, τα 
̟ροστατευόµενα είδη και τα άλλα θέµατα ̟ου σχετίζονται µε το Πρωτόκολλο ASP/DB. 

- Να καταρτίσει και να λοξοδροµήσει ̟ρογράµµατα ε̟ιµόρφωσης.  

- Να φέρει εις ̟έρας τις αρµοδιότητες ̟ου του έχουν ανατεθεί α̟ό τα σχέδια δράσης ̟ου υιοθετήθηκαν στο ̟λαίσιο του 
Πρωτοκόλλου ASP/DB. 

 
CAR/INFO /Περιφερειακό Κέντρο ∆ράσης Ενηµέρωσης και Ε̟ικοινωνίας: www.inforac.org : Με έδρα τη Ρώµη 
 
Η α̟οστολή του CAR/TDE είναι : � 

- η βελτίωση των γνώσεων και η κατανόηση της κατάστασης και των µεταβολών του ̟εριβάλλοντος της Μεσογείου  

- η στήριξη των διαδικασιών σχεδιασµού και λήψης α̟οφάσεων µε στόχο την βιώσιµη ανά̟τυξη της Μεσογείου, 
ενθαρρύνοντας τη χρησιµο̟οίηση της δορυφορικής τηλεανίχνευσης και την ̟λαισίωσή της µε άλλες ̟ηγές 
̟ληροφοριών.  

CAR/PP : Κέντρο Περιφερειακής ∆ράσης για την Καθαρότερη Παραγωγή.  www.cprac.org : Με έδρα τη 
Βαρκελώνη   
 
Οι κυριότεροι στόχοι του CAR/PP είναι η ̟ροώθηση της ̟ρόληψης, η µείωση της ρύ̟ανσης στον βιοµηχανικό τοµέα 
και η ̟αροχή τεχνικής στήριξης στις Συµβαλλόµενες Πλευρές και τους οργανισµούς, και µέσω αυτών, στις ε̟ιχειρήσεις 
̟ου 
ε̟ιθυµούν να ̟ριµοδοτήσουν τεχνικές και ̟ρακτικές λιγότερο ρυ̟ογόνες και ̟ιο οικολογικές στους τοµείς 
δραστηριότητάς τους.   
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Συνοπτικά : 
 

 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

(MCSD) 

 

ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΠΛΕΥΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο 
ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ  

 
ΓΡΑΦΕΙΟ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (UNEP) 

 

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΟΙ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ 

ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 

 

ΜΟΝΑ∆Α ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

MAP / UNEP 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΩΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (MEDU) 

ΑΘΗΝΑ 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ     

MED POL  

 

ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
∆ΡΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΡΑΣΗΣ 

(PAP/RAC) 

ΣΠΛΙΤ 

ΓΑΛΑΖΙΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΡΑΣΗΣ 

(PAP/BP) 
 

SOPHIA ANTIPOLIS 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

∆ΡΑΣΗΣ ΕΙ∆ΙΚΑ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ (RAC/SPA) 

 

 

ΤΥΝΙ∆Α 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 

ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 
ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
(REMPEC) 

 
ΜΑΛΤΑ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

∆ΡΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
(INFO/RAC) 

 
ΡΩΜΗ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ∆ΡΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
(CP/RAC) 

 
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ (100 
HS) 
 

MΑΣΣΑΛΙΑ 

 
 

Εγκρίθηκε οµόφωνα 
 

∴∴∴∴ 
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–  II.5 – 

ΟΙ ∆ΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ  
Ψήφισµα που παρουσιάστηκε  από την ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή 

 

Η CPMR  είναι συγκλονισµένη α̟ό τις καταστροφικές ̟υρκαγιές ̟ου ̟ροκάλεσαν θανάτους και 
καταστροφές σε ολόκληρη την Ευρω̟αϊκή Ή̟ειρο, και κυρίως στις χώρες της Νότιας Ευρώ̟ης, ό̟ως στην 
Γαλλία, Ισ̟ανία, Ιταλία και την Ελλάδα. 

 Η Ελλάδα µάλιστα, υ̟έστη µία µεγάλη Εθνική Τραγωδία, µε α̟οτέλεσµα να χαθούν ̟ερισσότερες α̟ό 60 
ανθρώ̟ινες ζωές , να χαθούν χιλιάδες εκτάρια δάσους και να καταστραφούν ολόκληρα χωριά. 

Ιδιαίτερα ε̟ιβλαβείς είναι ε̟ίσης οι οικονοµικές και κοινωνικές συνέ̟ειες των φυσικών καταστροφών για 
τις ̟εριφερειακές οικονοµίες, την ̟αραγωγική δραστηριότητα και τον τουρισµό. 

Είναι δεδοµένο ότι ο µεγάλος αριθµός των ̟υρκαγιών ̟ου εκδηλώθηκαν είναι το α̟οτέλεσµα ενός αριθµού 
̟αραγόντων, στους ο̟οίους συγκαταλέγονται, µεταξύ άλλων, η αλλαγή του κλίµατος, ο συνδυασµός 
φυσικών αιτίων και ανθρώ̟ινης αµέλειας, αλλά και οι ανθρώ̟ινες εγκληµατικές δραστηριότητες. 

Η CPMR λαµβάνοντας υ̟όψη τα ̟αρα̟άνω: 

•••• Εκφράζει τα συλλυ̟ητήρια και την αµέριστη αλληλεγγύη  ̟ρος τους συγγενείς όσων έχασαν τη ζωή 
τους και ̟ρος τους κατοίκους των ̟εριοχών ̟ου ε̟λήγησαν και α̟οτίνει φόρο τιµής στους 
̟υροσβέστες, τους εθελοντές, αλλά και τους α̟λούς ̟ολίτες οι ο̟οίοι έδωσαν µάχη µε κίνδυνο της 
ζωής τους για την κατάσβεση των ̟υρκαγιών, τη διάσωση ανθρώ̟ων, τον ̟εριορισµό των ζηµιών 
και την διάσωση του ̟εριβάλλοντος α̟ό τις φυσικές καταστροφές του φετινού καλοκαιριού,  

•••• Αναγνωρίζει την αλληλεγγύη ̟ου ε̟έδειξαν τα Κράτη Μέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, και άλλες 
χώρες ̟αρέχοντας ουσιαστική βοήθεια ̟ρος τις ̟εριοχές ̟ου ε̟λήγησαν α̟ό δασικές ̟υρκαγιές,  

•••• Θεωρεί ε̟ιβεβληµένο να κηρυχθούν άµεσα αναδασωτέες όλες οι δασικές εκτάσεις ̟ου κάηκαν και 
να τηρηθεί α̟αρέγκλιτα το ̟ρόγραµµα αναδάσωσης,  

•••• Τονίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η ̟ρόληψη των δασικών ̟υρκαγιών µε την ενίσχυση των 
αρµόδιων υ̟ηρεσιών ̟ου ασχολούνται µε αυτή, αλλά και την ε̟αγρύ̟νηση όλων των ̟ολιτών, 

•••• Τονίζει την ανάγκη να ληφθούν αυστηρά µέτρα µε στόχο την βελτίωση και εφαρµογή του 
νοµοθετικού ̟λαισίου στον τοµέα της ̟ροστασίας των δασών, αλλά και την ̟αραδειγµατική 
τιµωρία όσων ̟ροσ̟αθούν να κερδοσκο̟ήσουν µε τον ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο ̟άνω στις ̟ληγείσες α̟ό 
φυσικές καταστροφές ̟εριοχές, 

•••• Αναγνωρίζοντας ότι ̟ολλές ̟υρκαγιές οφείλονται σε εγκληµατικές ενέργειες, κρίνει ε̟ιβεβληµένο 
να θεσ̟ιστούν αυστηρότερες ̟οινικές κυρώσεις για τις εγκληµατικές ̟ράξεις ̟ου ̟ροκαλούν βλάβη 
στο ̟εριβάλλον και ειδικότερα για εκείνες τις ̟ράξεις ̟ου ̟ροκαλούν δασικές ̟υρκαγιές, 

•••• Τέλος, καλεί τις Κυβερνήσεις των χωρών, οι Περιφέρειες των ο̟οίων είναι µέλη της, να ̟ροωθήσουν 
τους στόχους του Πρωτοκόλλου του Κυότο, και να αντιµετω̟ίσουν τα θέµατα ̟ροστασίας του 
Περιβάλλοντος ως θέµατα ̟ρωταρχικής σηµασίας για την ̟οιότητα αλλά και την ίδια την ζωή τόσο 
των σηµερινών όσο και των µελλοντικών γενεών.   

 
Εγκρίθηκε οµόφωνα 

∴∴∴∴ 
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- II.6 - 
 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: OI ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
∆ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

COM(2007) 354 FINAL 
Ψήφισµα που παρουσιάστηκε από την Επιτροπή Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης  

 
∆εδοµένης της Πράσινης Βίβλου ̟άνω στην ̟ροσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές (COM(2007) 354 final) ̟ου 
υιοθετήθηκε α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή στις 29 Ιουνίου 2007  
  
∆εδοµένων των θέσεων ̟ου α̟οµονώθηκαν α̟ό την CRPM κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου «Ποιος ο 
τρό̟ος ̟ροσαρµογής των ̟αράκτιων Περιφερειών στο ε̟ερχόµενο κλίµα ;» το ο̟οίο ̟ραγµατο̟οιήθηκε 
στη Μασσαλία το Φεβρουάριο του 2006 
 
∆εδοµένων των σχολίων και ̟αρατηρήσεων ̟ου διατυ̟ώθηκαν α̟ό τις Γεωγραφικές Ε̟ιτρο̟ές της CRPM 
̟άνω στην Πράσινη Βίβλο για την ̟ροσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές στην Ευρώ̟η  
 
Οι Περιφέρειες µέλη της CRPM, οι ο̟οίες ̟ραγµατο̟οίησαν Γενική Συνέλευση στις 17, 18 και 19 
Οκτωβρίου 2007 στη Φλωρεντία (Τοσκάνη), υιοθετούν το ακόλουθο ψήφισµα :  
 
1. Η CRPM εκφράζει την ικανο̟οίησή της αναφορικά µε την ̟ρωτοβουλία ̟ου ̟ήρε η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή 
σχετικά µε την κατάρτιση µίας Πράσινης Βίβλου ̟άνω στην ̟ροσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές στην 
Ευρώ̟η. Υ̟ενθυµίζει ̟ως η ̟ρωτοβουλία αυτή αναµενόταν εναγωνίως α̟ό όλες τις ̟αράκτιες Περιφέρειες, 
οι ο̟οίες νιώθουν όλο και ̟ερισσότερο τις οικονοµίες και τα εδάφη τους να α̟ειλούνται α̟ό αυτές τις 
αλλαγές.  
 
2. Αναγνωρίζει την «δι̟λή ̟ρόκληση» εξασθένησης και ̟ροσαρµογής, όµως υ̟ογραµµίζει ̟ως οι δύο αυτές 
̟τυχές των κλιµατικών αλλαγών είναι αλληλένδετες και ̟ως οι Περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να 
συνεισφέρουν ενεργά σε αυτές.  
 
3. Υ̟ογραµµίζει ε̟ίσης ̟ως η Πράσινη Βίβλος έρχεται να εγγραφεί σε ένα ̟αγκόσµιο γενικό ̟λαίσιο και 
̟ως οι ̟ροτεινόµενοι ̟ροσανατολισµοί οφείλουν να συσχετιστούν κυρίως µε την θαλάσσια διάσταση της 
ΕΕ, την ναυτιλιακή στρατηγική και την ολοκληρωµένη διαχείριση των ̟αράκτιων ζωνών, καθώς ε̟ίσης και 
την ε̟ανεξέταση ορισµένων ̟ολιτικών, ό̟ως η ενεργειακή ή η αγροτική ̟ολιτική. Το ̟λαίσιο αυτό οφείλει 
ε̟ίσης να λάβει υ̟όψη τις δυνατότητες ̟ου αναµένεται να ̟ροσφερθούν α̟ό την έναρξη µίας νέας 
̟εριόδου ̟ρογραµµατισµού και α̟ό τις συζητήσεις ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθούν αναφορικά µε την ̟ερίοδο 
µετά το 2013.  
 
4. Η CRPM συµµερίζεται τα συµ̟εράσµατα ̟ου ̟αρουσιάζονται στην Πράσινη Βίβλο σχετικά µε τον 
αντίκτυ̟ο των ε̟ερχόµενων αλλαγών στο σύνολο των οικονοµικών τοµέων και των εδαφών, την ε̟ιτακτική 
ανάγκη ̟αροχής α̟αντήσεων και την ̟αγκόσµια διάσταση του φαινοµένου αυτού. Εφιστά την ̟ροσοχή 
στην Ε̟ιτρο̟ή ̟άνω στην αναγκαιότητα συµ̟λήρωσης της ανάλυσης συνυ̟ολογίζοντας την διάσταση της 
̟ολιτισµικής κληρονοµιάς των ̟αράκτιων Περιφερειών, η ο̟οία α̟ειλείται ̟λέον σοβαρά α̟ό τις συνέ̟ειες 
των κλιµατικών αλλαγών. Ζητά να υ̟άρξει µία ανάλογη θεώρηση και γύρω α̟ό τις οικονοµικές και 
κοινωνικές συνέ̟ειες, ̟αράλληλες µε τις ̟εριβαλλοντικές. Σε αυτό το ̟λαίσιο, οι Περιφέρειες εµφανίζονται 
ιδιαίτερα ̟ροβληµατισµένες αναφορικά µε τις συνέ̟ειες στην ανθρώ̟ινη υγεία και την αυξηµένη ανάγκη 
̟ροσαρµογής των κοινωνικών υ̟ηρεσιών στις νέες συνθήκες ζωής. Ε̟ιθυµεί ε̟ίσης να δοθεί ιδιαίτερη 
βαρύτητα στις νησιωτικές ̟εριοχές, ό̟ου ο βαθµός δυσκολίας εφαρµογής των ̟ροσαρµοστικών µέτρων 
είναι αυξηµένος, λόγω των ειδικών συνθηκών των οικονοµιών τους.  
Η CRPM τέλος υ̟ογραµµίζει ̟ως θα ήταν σκό̟ιµο για την Ένωση να ε̟ιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις 
Ιδιαίτερα Α̟οµακρυσµένες Περιφέρειες, οι ο̟οίες υ̟όκεινται σε εξειδικευµένους κινδύνους, ό̟ως είναι οι 
δυνατοί και οι συχνοί τυφώνες. Λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και των ε̟ιστηµονικών ̟όρων ̟ου 
διαθέτουν οι Περιφέρειες αυτές, οι RUP (Ιδιαίτερα Α̟οµακρυσµένες Περιφέρειες) µ̟ορούν να α̟οδειχθούν 
̟ολύ χρήσιµες όσον αφορά την καλύτερη κατανόηση και την ̟ρόληψη των συνε̟ειών των κλιµατικών 
αλλαγών.  
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5. Με γνώµονα αυτά τα συµ̟εράσµατα, η CRPM θεωρεί ̟ως οι α̟αντήσεις ̟ου ̟ροτείνονται α̟ό την 
Πράσινη Βίβλο δεν είναι ικανές να αντιµετω̟ίσουν τις ̟ροκλήσεις ̟ου ̟αρουσιάζονται, και α̟ορρί̟τει το 
συλλογισµό της ̟ροσαρµογής στις κλιµατικές αλλαγές µέσα α̟ό µία ̟αράλληλη ̟ροσαρµογή των 
υ̟αρχουσών τοµεακών ̟ολιτικών. Με αυτό το σκε̟τικό συνηγορεί υ̟έρ µίας ριζικής αναµόρφωσης 
ορισµένων ̟ολιτικών,  και κάνει ειδική αναφορά στην ενεργειακή ̟ολιτική, η ο̟οία διαθέτει στις µέρες µας 
την κατάλληλη τεχνολογία για την µετάβαση σε µία οικονοµία µε µειωµένη χρήση άνθρακα, ό̟ως ε̟ίσης 
και στην ̟ολιτική των µεταφορών, για την οργάνωση  της µεταφοράς των ρευµάτων ̟ρος τη θάλασσα 
(ακτο̟λοΐα και θαλάσσιες αρτηρίες) και τους σιδηροδρόµους.  
Η CRPM υ̟ογραµµίζει την αναγκαιότητα συνδυασµού των ανανεώσιµων ̟ηγών ενέργειας – για την 
κάλυψη των µελλοντικών ενεργειακών αναγκών- µε την µείωση της ζήτησης και την ενεργειακή 
α̟οτελεσµατικότητα, ̟ροκειµένου να ελαττωθούν οι εκ̟οµ̟ές άνθρακα.  
 
6. Ζητά α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή, το ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο να εκµεταλλευτούν την ευκαιρία 
̟ου ̟ροσφέρει η συζήτηση σχετικά µε την ̟ροσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές, ̟ροκειµένου να ξεκινήσει 
µία θεώρηση σε βάθος ̟άνω στο ανα̟τυξιακό µοντέλο της Ένωσης, τους στόχους της, τη λειτουργία της και 
τις ̟ολιτικές της. Θεωρεί ̟ως µία τέτοια συζήτηση θα µ̟ορούσε να ε̟ανα̟ροσδώσει νόηµα στο ευρω̟αϊκό 
οικοδόµηµα, να κινητο̟οιήσει τις α̟αιτούµενες δυνάµεις, να ̟ροωθήσει τόσο τις δηµόσιες, όσο και 
ιδιωτικές ̟ρωτοβουλίες, και να ενισχύσει την αξιο̟ιστία και την α̟οτελεσµατικότητα της δράσης της ΕΕ 
̟αγκοσµίως.    
 
7. Σε αυτήν την κατεύθυνση, ζητά την ̟ραγµατο̟οίηση «Γενικής Σύσκεψης για τη βιώσιµη ανά̟τυξη στην 
Ευρώ̟η» το ταχύτερο δυνατόν, ̟ροκειµένου να συλληφθεί, να υιοθετηθεί και να τεθεί σε εφαρµογή ένα 
µοντέλο βιώσιµης ανά̟τυξης ̟ου θα γυρνά την ̟λάτη του στην τοµεακή λειτουργία, υιοθετώντας την 
ολοκληρωµένη διαχείριση ως βάση λειτουργίας του. Ζητά ε̟ίσης η συζήτηση αυτή να α̟οτελέσει την 
ευκαιρία καταρτισµού συγκεκριµένων µέτρων συντονισµού τόσο των κοινοτικών ̟ολιτικών, όσο και αυτών 
̟ου ασκούνται α̟ό τα διάφορα ε̟ί̟εδα διακυβέρνησης. 
 
8. Σαν ̟ρώτο ε̟είγον µέτρο, η CRPM ζητά α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή την ̟λήρη χρησιµο̟οίηση των υ̟αρχόντων 
εργαλείων συνεργασίας – και ειδικότερα το διεθνικό τµήµα του Στόχου 3 – θέτοντας στα εργαλεία αυτά 
̟ροτεραιότητες ̟ου να ευνοούν µέτρα ̟ροσαρµογής στις κλιµατικές αλλαγές.  
 
9. Οι Περιφέρειες µέλη της CRPM σκο̟εύουν να συνεισφέρουν στην υλο̟οίηση των µέτρων αυτών και 
υ̟ογραµµίζουν ̟ως µεταξύ των ̟ροτεραιοτήτων τους βρίσκονται οι ενέργειες ̟ληροφόρησης και ειδικότερα 
η αναγκαιότητα διάθεσης δεδοµένων και γραµµών δράσης καταρτισµένων µε βάση τα α̟οτελέσµατα των 
ερευνών, τις ανταλλαγές εµ̟ειριών και ορθών ̟ρακτικών, και την διαµόρφωση αναλύσεων της ευ̟άθειας 
των εδαφών και των ̟εριφερειακών οικονοµιών τους, ̟ροκειµένου να καταστεί δυνατή η ̟ροσαρµογή των 
ανα̟τυξιακών στρατηγικών τους, των φακέλων ̟ρογραµµατισµού τους, και των ̟ροτεραιοτήτων δράσης 
τους µε τρό̟ο τέτοιο ̟ου θα εµ̟λέκονται τόσο οι δηµόσιοι, όσο και οι ιδιωτικοί φορείς.  
 
10. Τέλος, η CRPM ζητά α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή και α̟ό τα Κράτη µέλη τη στήριξη των ̟ροσ̟αθειών ̟ου έχουν 
ξεκινήσει οι Περιφέρειες ̟ροκειµένου να συµµετάσχουν ενεργά στον καταρτισµό ενός ̟αγκοσµίου δικτύου 
̟εριφερειακών κυβερνήσεων και ειδικότερα στο ̟λαίσιο του δικτύου « nrg4SD » (network of regional 
governments for Sustainable Development), για το ο̟οίο η κατα̟ολέµηση του φαινοµένου των κλιµατικών 
αλλαγών α̟οτελεί ̟ροτεραιότητα. Καλούν την Ε̟ιτρο̟ή, το ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο, τα Κράτη µέλη και τις 
Περιφέρειες να συµµετάσχουν ενεργά στην Σύνοδο ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί τον Οκτώβριο 2008 στο Saint-
Malo (Βρετάνη) και κατά την ο̟οία θα συγκεντρωθούν, στα ̟λαίσια του δικτύου « nrg4SD », οι 
̟εριφερειακές οργανώσεις του κόσµου µε κύριο θέµα τις κλιµατικές αλλαγές.  

 

Εγκρίθηκε οµόφωνα  
 

∴∴∴∴ 
 


