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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ C.R.P.M. 
12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 – Ο∆ΗΣΣΟΣ (ΟΥΚΡΑΝΙΑ) 

Participants: 

Ukrainian Government: 
Kostyantyn RZHEPISHEVSKY, Head of Representation of MFA of Ukraine in Odessa, represented by 
Georgiy ZAKRAYAVSKY, Councillor 

Host Region:  
 Mykola SERDYUK, Head of Odessa Regional State Administration 
 Mykola SKORYK, Head of Odessa Regional Council 

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

Vice-President: 
 Χαράλαµ̟ος KOKKINOΣ, Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου (Νότιο Αιγαίο, Ελλάδα) 
 Ramón Luis VALCARCEL SISO, President of Murcia Region (ES) 

Full members: 

• Κύ̟ρος  Χαράλαµ̟ος ΗΛΙΑ∆ΗΣ, Έ̟αρχος Αµµοχώστου  

• Denmark  Henning GJELLEROD, Regional Councillor, Region of Midtjylland  

• Finland  Marjatta VEHKAOJA, Member of the Board, Regional Council of Ostrobothnia 

• Ελλάδα  βλ. Αντι̟ρόεδρο  

• Ireland  Enda BONNER, Member of Donegal County Council 

• Italy   See President 

• Latvia  Talis PUKITIS, Chairman of Riga District 

• Norway  Tom TVEDT, Chairman of Rogaland County Council 

• Portugal  Maria LEAL MONTEIRO, President of Alentejo Region 

• Spain  See Vice-President 

• Sweden  Annelie STARK, Councillor, Region Västra Götaland 

• Ukraine  Mykola SERDYUK, Head of Odessa Regional State Administration 

Geographical Commissions: 

• Atlantic Arc Commission 
Laurent BEAUVAIS, President – President of Basse-Normandie Region (FR) represented by Philippe 
BONNEAU, Vice-President, Basse-Normandie Region 
Fabien MESCLIER, Executive Secretary (FR) 

• Balkan & Black Sea Commission 
Γεώργιος ΤΣΙΩΤΡΑΣ, Πρόεδρος- Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Ελλάδα)  
Αντώνης ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικός Γραµµατέας (Ελλάδα)  

• Baltic Sea Commission  

Christel LILJESTRÖM, President – Chairman of the Regional Council of Itä-Uusimaa (FI) 

• Islands Commission  
Jean-Didier HACHE, Executive Secretary (FR) 
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• Intermediterranean Commission 
Josefina MORENO BOLARÍN, Executive Secretary (ES) 

• North Sea Commission  

Gunn Marit HELGESEN, President - Mayor of Telemark (NO)  

Representative of the Outermost Regions 
 Rodrigo OLIVEIRA, Under-Secretary for European Affairs and External Cooperation, Regional Government 
 of the Azores (PT) 

Alternate representatives of Presidents of Commissions:  

� Baltic Sea Commission: Poul MULLER, Regional Councillor, Region  of Midtjylland (DK) 

Alternate members:  

• Finland  Talvikki KOSKINEN, Board Member, Regional Council of South-West Finland 
• Germany  Reinhard BOEST, Director, Mecklenburg-Vorpommern Information office in Brussels 

• Ελλάδα  Σωτήριος ΒΟΣ∆ΟΥ, Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών  

• Italy   Antonio VALIANTE, Vice-President, Campania 
���� Sweden  Inger LINGE, Chairman, Stockholm County Council 

CPMR General Secretariat 
 Xavier GIZARD, Secretary General 
 Patrick ANVROIN, Director 
 Julie GOURDEN, Director 
 Enrico MAYRHOFER, Director in charge of Communication 
 Damien PÉRISSÉ, Director 
 Marie-Agnès CHARON, Director of the CPMR Secretariat 

Observers:  
Laura ALCOVERRO, Asesora, Generalitat de Catalunya (ES) 
Francesco ATTAGUILE, Dirigente Generale, Regione Sicilia (IT) 
Θεοδώρα ΑΒΓΟΥΛΙ∆ΟΥ, Ειδική Σύµβουλος του Γενικού Γραµµατέα, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
(Ελλάδα)  
Peder BANG, International Officer, Region of Mitdjylland (DK) 
Θέµης ΜΠΙΜΠΑΣ, Ειδικός Σύµβουλος του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, Περιφέρεια 
Νότιου Αιγαίου (Ελλάδα)  
Soren BERG, Head of International Office, Stockholm County Council (SE) 
Lisa BELFRAGE, International Officer, Region Västra Götaland (SE) 
Gérard BODINIER, Conseiller du Président, Conseil Régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR) 
Àngel CORTADELLES, Secretaria d'Afers Exteriors - Departament de la Vicepresidència, Generalitat de 
Catalunya (ES) 
Gunta DARBINA, Adviser of Chairman on questions of Public Relations, Riga District (LV) 
Piero DI MAGGIO, Dirigente, Regione Sicilia (IT) 
Magnus ENGELBREKTSSON, Head of International Relations, Region Västra Götaland (SE) 
Merli FEIXA, Présidente du Groupe de travail RTE-T de la CRPM, Gobierno de Aragón (ES) 
Mercedes GALLEGO PELEGRIN, Asesora, Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción 
Exterior, Murcia Region (ES) 
Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente, Regione Toscana (IT) 
Lina JAN, Chefe de divisão – Cooperacão Interregional, Alentejo Region (PT) 
Maria JOHANSEN, International Adviser, Troms County Council (NO) 
Σ̟ύρος ΚΟΛΛΑΣ, Σύµβουλος Γενικού Γραµµατέα, Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών (Ελλάδα)  
Isabelle LE DEAUT, Directrice des Affaires européennes et des Relations internationales, Région Basse-
Normandie (FR) 
Joseph MICALLEF, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (MT) 
Julie MICLOT, Chef de Service, Région Basse-Normandie (FR) 
Joseph G. SCERRI, Permanent Secretary Designate, Ministry for Gozo (MT) 
Geir SØR-REIME, International Co-Ordinator, Rogaland County Council (NO) 

 Gordon SUMMERS, Principal European Officer, Highland Council (UK) 
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  

Έ̟ειτα α̟ό τον χαιρετισµό των συµµετεχόντων, η Gunn Marit HELGESEN, 1η Αντι̟ρόεδρος της CRPM,  
ζητεί συγγνώµη εκ µέρους του Πρόεδρου Martini, ο ο̟οίος υ̟οχρεώθηκε την τελευταία στιγµή να ακυρώσει 
την έλευσή του για λόγους υγείας. Στο όνοµα όλων, του εύχεται µια ταχεία ανάρρωση. Στη συνέχεια 
ευχαριστεί τον Mykola SERDYUK, Head of Odessa Regional State Administration, για την υ̟οδοχή ̟ου 
ε̟ιφύλαξε στην CRPM και του δίνει το λόγο. Ο Mykola SERDYUK κάνει µία ̟αρουσίαση της Περιφέρειας 
της Οδησσού και ε̟ιβεβαιώνει την ̟ίστη της στο ευρω̟αϊκό όραµα, γεγονός ̟ου α̟οδεικνύεται α̟ό την 
συµµετοχή της στις εργασίες της CRPM. 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΝΟ∆ΟΣ : ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ  

Έ̟ειτα α̟ό την εγκαινίαση της διαδικασίας διορισµού τον ̟ερασµένο Φεβρουάριο, η Ε̟ιτρο̟ή ε̟ιλογής 
κατέληξε σε δύο υ̟οψηφίους και έστειλε τα βιογραφικά τους στα µέλη του Γραφείου CRPM για 
̟ροκαταρκτική εξέταση. 
Το Πολιτικό γραφείο ̟ροβαίνει στη συνέχεια σε µία διερευνητική ̟ροσω̟ική συνοµιλία µε το καθένα α̟ό 
τα ε̟ιλεγµένα αυτά ̟ρόσω̟α ξεχωριστά (κατό̟ιν κλήρωσης για την ε̟ιλογή του ̟ρώτου 
συνεντευξιαζόµενου). Έ̟ειτα α̟ό τις συνεντεύξεις αυτές, το Γραφείο α̟οφασίζει να ̟εράσει στην 
ψηφοφορία.    
Ο Κ. Enda BONNER, Μέλος του Πολιτικού Γραφείου, ε̟ιλέγεται ως ψηφολέκτης. Κατό̟ιν συλλογής των 
ψηφοδελτίων και ανοίγµατος των φακέλων, ̟ροβαίνει στην καταµέτρηση των ψήφων.  
Η Κα Ελένη ΜΑΡΙΑΝΟΥ ε̟ιλέγεται ως νέα Γενική Γραµµατέας  µε 21 ψήφους υ̟έρ και 5 κατά. Ε̟ιλέγεται 
ε̟οµένως µε α̟όλυτη ̟λειοψηφία.   
Η υ̟οψηφιότητά της θα υ̟οβληθεί ̟ρος ε̟ικύρωση α̟ό την Γενική Συνέλευση του Γκέτεµ̟οργκ την 1η 
Οκτωβρίου 2009.  

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  

Τα ̟ρακτικά του Πολιτικού Γραφείου του Άαρχους (∆ανία) της 23ης Ιανουαρίου 2009 υιοθετούνται 
οµόφωνα. 

Το Πολιτικό Γραφείο εγκρίνει το σχέδιο ηµερήσιας διάταξης της συνεδρίασης αυτής.  

Η Gunn Marit HELGESEN (Τέλεµαρκ/ Ε̟ιτρο̟ή Βόρειας Θάλασσας) εγκαινιάζει τις εργασίες του 
Τακτικού Πολιτικού Γραφείου και ευχαριστεί εκ νέου την Περιφέρεια της Οδησσού για την φιλοξενία της.  

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, Η ΚΡΙΣΗ, Η ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  

Ο Xavier GIZARD (CRPM) σηµειώνει ̟ως η διακυβέρνηση και ο ρόλος των Περιφερειών στην 
κατα̟ολέµηση της κρίσης α̟οτελούν ένα ζήτηµα κλειδί, το ο̟οίο ̟αρα̟έµ̟ει σε έναν ̟ροβληµατισµό 
τριών ε̟ι̟έδων.   

Σε διεθνή κλίµακα, οι Περιφέρειες ̟αρεµβαίνουν ως ε̟ί το ̟λείστο στην χρηµατοδότηση και την εφαρµογή 
των α̟οφάσεων, ό̟ως στα ζητήµατα ̟ου σχετίζονται µε τις κλιµατικές αλλαγές και το θαλάσσιο εµ̟όριο.      

Στο ευρω̟αϊκό στερέωµα, οι Περιφέρειες ιστορικά ̟αρουσιάζονται ̟ιο δυνατές, ωστόσο το δέλεαρ της 
ε̟ιβολής µοναδικών λύσεων για όλα τα εδάφη εξακολουθεί να υφίσταται. Η ε̟ιστολή του Claudio 
MARTINI µε την ο̟οία ζητούσε α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή µια µεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρµογή της 
̟ολιτικής συνοχής και µια συνεργασία µεταξύ των ευρω̟αϊκών, εθνικών και ̟εριφερειακών βαθµίδων, 
̟αραµένει ακόµη ανα̟άντητη.    

Στο ε̟ί̟εδο των Κρατών, οι εθνικές αρχές εξακολουθούν να έχουν µεγάλη ισχύ.      

Σε αυτό το γενικό ̟λαίσιο, το σχέδιο ∆ιακήρυξης της CRPM ζητεί µία ̟ιο συστηµατική αναγνώριση των 
Περιφερειών και των ̟ροόδων ̟ου έχουν ε̟ιτευχθεί στην κατεύθυνση ενός ευρω̟αϊκού εδαφικού 
Συµφώνου. Το σχέδιο ∆ιακήρυξης, ̟ροτού δηµοσιευτεί, ̟ρέ̟ει να συγκεντρώσει και άλλες υ̟ογραφές. 
Ορισµένες ε̟ι̟λέον τρο̟ολογίες είναι εφικτές, ενώ κά̟οιες έχουν ήδη υ̟οβληθεί α̟ό 3 Περιφέρειες.   

Ο ̟ροβληµατισµός γύρω α̟ό τις α̟αιτούµενες λύσεις ε̟ιβάλλει την διενέργεια µιας ανακεφαλαίωσης των 
βασικών αναγκών των ̟ληθυσµών, ό̟ως είναι η τροφή, η ενέργεια, η διακυβέρνηση, η στέγαση, η ασφάλεια 
και η υγεία. Οι δηµόσιες ̟ολιτικές ̟ου συµβάλλουν στην εκ̟λήρωση των αναγκών αυτών οφείλουν σήµερα, 
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̟ερισσότερο α̟ό ̟οτέ, να εντάξουν στο ̟εριεχόµενό τους την ε̟ιτακτική διάσταση της ̟ροστασίας των 
οικοσυστηµάτων. Οφείλουν ε̟ίσης να λαµβάνουν υ̟όψη τις νέες ανα̟τυξιακές ̟ηγές, ειδικότερα µέσα α̟ό 
την έρευνα, την καινοτοµία, καθώς και µέσα α̟ό νέες ̟ολιτικές εκ̟αίδευσης, κατάρτισης και α̟ασχόλησης.   

Οι ̟ολιτικές, στο σύνολό τους, ̟ρέ̟ει να συνδράµουν στην ένταξη των Περιφερειών στις ανταλλαγές µε τα 
υ̟όλοι̟α εδάφη σε αυτό το ̟αγκοσµιο̟οιηµένο ̟λέον ̟εριβάλλον. Κάτι τέτοιο α̟αιτεί, ̟αραδείγµατος 
χάρη, την διαµόρφωση νέων ̟ροσεγγίσεων στους τοµείς των µεταφορών, των ΤΠΕ, των ̟ολιτικών γειτονίας, 
της εξωτερικής, ό̟ως και της δια̟εριφερειακής συνεργασίας, και της διαχείρισης της µετανάστευσης.        

Η ε̟ιτυχία µ̟ορεί να εξασφαλιστεί µόνο µέσα α̟ό την κινητο̟οίηση του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού 
φορέων στα εδάφη. Αυτό ̟ροϋ̟οθέτει εδαφοκεντρικές ̟ολιτικές, καθώς και ανά̟τυξη στενότερων δεσµών 
µεταξύ των φορέων, ξεκάθαρες εγγυήσεις για την εδαφική συνοχή και έναν µηχανισµό διακυβέρνησης 
̟ολλα̟λών ε̟ι̟έδων.  

Είναι ε̟ίσης α̟αραίτητος ένας νέος ̟ροβληµατισµός γύρω α̟ό τους χρηµατοοικονοµικούς ̟όρους και τους 
κανόνες ̟ου ̟λαισιώνουν τις κρατικές ενισχύσεις, την φορολογία, τους δασµολογικούς και µη 
δασµολογικούς φραγµούς και τις δηµόσιες ε̟ενδύσεις.   

Για να ληφθούν υ̟όψη τα στοιχεία αυτά, ̟ρέ̟ει α̟αραιτήτως οι µελλοντικές ευρω̟αϊκές ̟ροτεραιότητες να 
οδηγήσουν στην υιοθέτηση ενός εδαφικού Συµφώνου, στηριζόµενες ̟αράλληλα α̟ό µια ̟εριφερειακή 
̟ολιτική και τοµεακούς στόχους κατάλληλα ̟ροσαρµοσµένους. Αναγκαία ε̟ίσης θα ήταν και η κατάρτιση 
ενός ̟ροσαρµοσµένου στους συγκεκριµένους στόχους θαλάσσιου Συµφώνου το ο̟οίο θα διέθετε ένα 
χρηµατοοικονοµικό κεφάλαιο ̟ρος καθορισµό.  

Η Julie GOURDEN (CRPM) ̟αρουσιάζει τα ενδιάµεσα α̟οτελέσµατα της τρέχουσας ανάλυσης σχετικά µε 
τις Περιφέρειες και την κρίση. (power point διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της CRPM) 

Η ̟αρούσα σφαιρική ανάλυση βασίζεται στις έρευνες και τους δείκτες της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, του ∆ΝΤ, 
του ΟΟΣΑ και της ̟αγκόσµιας τρά̟εζας. Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν µία α̟ώλεια ταχύτητας σε 
̟αγκόσµια κλίµακα α̟ό ̟λευράς ΕΕ, όσον αφορά το ̟οσοστό της ε̟ί του ̟αγκόσµιου ΑΕΠ, και ειδικότερα 
συγκριτικά µε τις ΗΠΑ και την Κίνα. Φανερώνουν ε̟ίσης την ύ̟αρξη σηµαντικών ανισοτήτων µεταξύ των 
ευρω̟αϊκών κρατών, ̟αρά την γενικότερη τάση οικονοµικής ε̟ιδείνωσης. Το 2010, η οικονοµία αναµένεται 
να ̟αραµείνει σε ύφεση σε 14 ευρω̟αϊκά κράτη, ενώ το ΑΕΠ ανά κάτοικο θα αυξηθεί µέσα στο ίδιο έτος 
µόνο σε 4 α̟ό αυτά.  

Η ανεργία αυξάνεται σε όλα τα ευρω̟αϊκά Κράτη και µέσα στο 2010 ̟ροβλέ̟εται να υ̟ερβεί το ̟οσοστό 
του 10% σε 12 α̟ό αυτά. Στην κλίµακα της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, το ̟οσοστό α̟ασχόλησης της τάξης του 
70% ̟ου έχει οριστεί α̟ό την Στρατηγική της Λισσαβόνας δεν τηρείται ̟λέον, ̟αρ’ ότι είχε ε̟ιτευχθεί το 
2006. Παρατηρείται ε̟ίσης µία ε̟ιβράδυνση στην αύξηση των µισθών, καθώς και µία µείωσή των 
τελευταίων σε 4 Κράτη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης.  

Οι ̟ροο̟τικές του ΑΕΠ, της α̟ασχόλησης και των ε̟ενδύσεων ̟αραµένουν αβέβαιες όσον αφορά την 
̟ερίοδο µετά το 2010.  

Οι δηµοσκο̟ήσεις Eurobaromètres ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν ̟ιστο̟οιούν το αίσθηµα ανησυχίας ̟ου 
διακατέχει τους ̟ολίτες αναφορικά µε τις ε̟ι̟τώσεις της κρίσης. Οι αγορές εξακολουθούν να κινούνται σε 
χαµηλά ε̟ί̟εδα, αν και µία θετική τάση, η ο̟οία έχει ̟αρατηρηθεί µόνο για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα 
̟ρος το ̟αρόν, έχει αρχίσει να διαφαίνεται έ̟ειτα α̟ό το τελευταίο G20 και την υιοθέτηση των εθνικών 
σχεδίων.  

Ο αντίκτυ̟ος της κρίσης στις Περιφέρειες αναλύεται στο ̟εριεχόµενο των α̟αντήσεων του 
ερωτηµατολογίου. Προς το ̟αρόν, έχουν ̟αραληφθεί 25 α̟αντήσεις. Οι δυσκολίες ̟ου συναντώνται στην 
̟αραγωγή ̟οσοτικών αναλύσεων οδηγούν την CRPM στην ̟ριµοδότηση των ̟οιοτικών αναλύσεων.  

Οι Περιφέρειες, στην ̟λειονότητά τους,  αισθάνονται ήδη τον ισχυρό αντίκτυ̟ο της κρίσης, ̟ου εκφράζεται  
µέσα α̟ό µία ̟τώση των δεικτών του ΑΕΠ, των ε̟ενδύσεων, των εξαγωγών, της α̟ασχόλησης και της 
κατανάλωσης. Λίγοι οικονοµικοί κλάδοι ̟αραµένουν ανε̟ηρέαστοι, ενώ και οι ε̟ι̟τώσεις της κρίσης στον 
καθένα α̟ό αυτούς διαφέρει ανάλογα µε την Περιφέρεια. Πέρα α̟ό την αύξηση της ανεργίας, οι κοινωνικές 
συνέ̟ειες της κρίσης είναι σοβαρές και ̟ολυάριθµες.. 

Η ̟εριφερειακή, ή µάλλον εθνική φύση των α̟αντήσεων στην κρίση ̟οικίλει ανάλογα µε την Περιφέρεια, 
ενώ το ίδιο συµβαίνει, αντίστοιχα, µε τη φύση των φορολογικών, δηµοσιονοµικών και κανονιστικών 
µέτρων, ό̟ως ε̟ίσης και αυτών ̟ου αφορούν τη συµβούλευση και ̟αροχή υ̟ηρεσιών σε ε̟ιχειρήσεις ή 
̟ολίτες, καθώς και των σχετικών µε την διακυβέρνηση.    
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Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο ̟εριεχόµενο των α̟αντήσεων ̟ου δόθηκαν.  
Οι εκτιµήσεις των Περιφερειών σχετικά µε την ορθότητα της εξέλιξης των Ε̟ιχειρησιακών Προγραµµάτων 
̟αρουσιάζουν µεγάλες διακυµάνσεις ανάλογα µε την εκάστοτε Περιφέρεια.  

Τα ε̟όµενα στάδια εργασιών της CRPM συνίστανται :  
- Στην ̟ραγµατο̟οίηση ενός ̟ολιτικού εργαστηρίου ̟αρουσία των Προέδρων των Περιφερειών, στις 16 
Ιουλίου στις Βρυξέλλες  
- Στην δηµοσίευση µίας ∆ιακήρυξης µόλις συγκεντρωθούν ̟ερισσότερες υ̟ογραφές  
- Στην διεξαγωγή ενός ̟ολιτικού σεµιναρίου στις 27 Νοεµβρίου στην Μασσαλία. 

Για την CRPM, η συζήτηση σχετικά µε την κρίση είναι ε̟ίσης θεµελιώδους σηµασίας λόγω του αντίκτυ̟ού 
της στην ̟εριφερειακή ̟ολιτική µετά το 2013. Η συζήτηση αυτή ε̟ί του ̟αρόντος χαρακτηρίζεται α̟ό το 
χαµηλό ε̟ί̟εδο κατανάλωσης των δανείων των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, την αδυναµία εκτίµησης των 
ε̟ι̟τώσεων της κρίσης στο ΑΕΠ 2010 και 2011, καθώς και την α̟ουσία λήψης ̟ολιτικής θέσης εκ µέρους της 
Γ∆ Regio σχετικά µε την έκθεση Barca. Σε αυτό το δυσµενές γενικό ̟λαίσιο, η Γ∆ Regio δεν δείχνει αυτή τη 
στιγµή να ̟ροβάλλει κά̟οια ξεκάθαρη εικόνα για το µέλλον. Η CRPM, α̟ό την ̟λευρά της, θα ̟αρουσιάσει 
ορισµένα στοιχεία κατά την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης του Γκέτεµ̟οργκ.   

Η Gunn Marit HELGESEN (Telemark/Ε̟ιτρο̟ή Βόρειας Θάλασσας) ευχαριστεί την Julie GOURDEN για 
την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εισήγησή της. Υ̟ογραµµίζει τη σηµασία ̟ου έχουν οι Περιφέρειες µέσα σε ένα 
γενικό ̟λαίσιο ό̟ου οι ευρω̟αϊκοί οργανισµοί αλλά και τα Κράτη µοιάζουν να έχουν εξαντληθεί.  

Ο Antonio VALIANTE (Καµ̟ανία) εκτιµά ̟ως µέσα στο ιδιαίτερα ευαίσθητο ̟λαίσιο της κρίσης, είναι 
αναγκαία η ενίσχυση των εδαφικών ̟ολιτικών σε ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο. Προσθέτει ̟ως η Ευρω̟αϊκή Ένωση  
̟ρέ̟ει να ενισχυθεί ως µακροοικονοµικό ̟λαίσιο, διότι ένας υ̟ερβολικά µεγάλος αριθµός εθνικών 
̟ολιτικών ̟αραµένει χωρίς συντονισµό. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι η οµογενο̟οίηση των 
αρµοδιοτήτων των Περιφερειών εντός των Κρατών, ̟ροκειµένου ειδικότερα να µειωθούν οι α̟οστάσεις στη 
σύνδεση µεταξύ ευρω̟αϊκού ε̟ι̟έδου και ̟ολιτών. Ένας ενισχυµένος ρόλος των Περιφερειών θα ευνοούσε 
την ̟οιότητα των δα̟ανών των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, καθώς και τον έλεγχό τους. Οι ̟ολιτικές των 
Περιφερειών θα έ̟ρε̟ε να ενισχυθούν σε ορισµένους τοµείς κλειδιά, ό̟ως είναι οι εδαφικές και συνεκτικές 
̟ολιτικές, καθώς και οι  κοινωνικές ̟ολιτικές και οι ̟ολιτικές κατάρτισης.         

Η Maria LEAL MONTEIRO (Alentejo) χαιρετίζει την ̟οιότητα των αναλυτικών µελετών ̟ου 
̟ραγµατο̟οιήθηκαν. Σηµειώνει ̟ως στην Πορτογαλία, ̟ου α̟οτελεί ένα κεντρικο̟οιηµένο κράτος, τα 
µέτρα ̟ου λαµβάνονται για την αντιµετώ̟ιση της κρίσης ̟αρουσιάζουν µεγάλες διαφορές ανάλογα µε την 
Περιφέρεια. Οι ̟ρωτοβουλίες διαφορο̟οίησης ̟ροωθούνται ε̟ίσης α̟ό τις εθνικές αρχές, καθώς και στο 
̟λαίσιο της χρησιµο̟οίησης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων.       

Ο Gordon SUMMERS (Highland) διευκρινίζει ̟ως ακόµη και στο Ηνωµένο Βασίλειο, η κυβέρνηση 
λαµβάνει υ̟όψη της τις ιδιαιτερότητες των Περιφερειών.  

Η Gunn Marit HELGESEN ̟ροσθέτει ̟ως τα Κράτη έχουν ανάγκη α̟ό υ̟ηρεσίες ̟ου να βρίσκονται κοντά 
στους ̟ολίτες, ώστε να ανα̟τυχθούν ̟ολιτικές αντιµετώ̟ισης της κρίσης.  

Ο Xavier GIZARD υ̟ενθυµίζει την διεξαγωγή ενός σεµιναρίου της CRPM µε θέµα τις Περιφέρειες και την 
κρίση, στις 27 Νοεµβρίου 2009 στην Μασσαλία.  

∆εδοµένου του διαθέσιµου χρόνου, ο Xavier GIZARD καλεί το Πολιτικό Γραφείο να εκφράσει τη γνώµη του 
αναφορικά µε τα σχέδια συγγραφών υ̟οχρεώσεων των οµάδων εργασίας «Εξωτερικών συνεργασιών» και 
«Έρευνας». 

Η Christel LILJESTRÖM (Itä-Uusimaa / Ε̟ιτρο̟ή Βαλτικής Θάλασσας) ε̟ιθυµεί να ̟ληροφορηθεί για την 
χρονική διάρκεια της οµάδας «Εξωτερικών συνεργασιών», και ζητά διευκρινίσεις γύρω α̟ό τους δεσµούς 
̟ου έχουν ανα̟τυχθεί µε την οργάνωση των Ενωµένων Πόλεων και Το̟ικών Κυβερνήσεων.   

Ο Xavier GIZARD διευκρινίζει ̟ως η οµάδα θα έχει ως αντικείµενο να εξετάσει τους τρό̟ους ενίσχυσης και 
συντονισµού των ̟ροτάσεων των Περιφερειών ̟ου εργάζονται µε την Γ∆ Ανά̟τυξης. Οι εργασίες θα γίνουν   
σε σύνδεση µε την Ευρω̟αϊκή Πλατφόρµα των Περιφερειακών και Το̟ικών Αρχών για την Ανά̟τυξη, 
µέλος της ο̟οίας είναι και η CRPM, µαζί µε ̟οικίλες άλλες οργανώσεις. Η ̟ροώθηση µίας οµάδας εργασίας 
µε θέµα την εξωτερική συνεργασία α̟οτελεί ένα αίτηµα ̟ολλών Περιφερειών της CRPM. 

Ο Ángel CORTADELLES (Generalitat de Catalunya) διευκρινίζει ̟ως η οµάδα εργασίας θα είναι ανοιχτή 
σε όλες τις ενδιαφερόµενες Περιφέρειες και υ̟ενθυµίζει τους βασικούς άξονες εργασίας της οµάδας ̟ου 
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̟εριγράφηκαν στη συγγραφή υ̟οχρεώσεων. Η βασική ε̟ιδίωξή της θα είναι ο ε̟ηρεασµός των εξωτερικών 
συνδέσεων των ευρω̟αϊκών Περιφερειών.  

Η Annelie STARK (Västra Götaland) σηµειώνει ̟ως το FOGAR (Παγκόσµιο Φόρουµ Ενώσεων 
Περιφερειακών Αρχών) είναι ένα ευαίσθητο ζήτηµα ̟ου έχει ήδη α̟οτελέσει αντικείµενο ̟ολλών 
συζητήσεων, οι ο̟οίες θα ̟ρέ̟ει να ληφθούν υ̟όψη α̟ό την οµάδα εργασίας και τη νέα Γενική Γραµµατέα.  

Ο Xavier GIZARD σηµειώνει ̟ως ο ρόλος της οµάδας δεν θα είναι να τρο̟ο̟οιήσει τις ̟ροτεραιότητες της 
CRPM. Θεωρεί αναγκαία τη συναλλαγή της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής µε τις Περιφέρειες ̟ροκειµένου να 
βελτιωθούν οι ευρω̟αϊκές ̟ολιτικές σε θέµατα εξωτερικής συνεργασίας.   

Ο Reinhard BOEST (Mecklenburg-Vorpommern) εύχεται η οµάδα να είναι όσο το δυνατόν ̟ιο ανοιχτή, και 
θυµίζει ̟ως δεν έχει δοθεί εντολή στην CRPM για ̟εραιτέρω ανά̟τυξη των δραστηριοτήτων του FOGAR. 

Η Christel LILJESTRÖM ζητεί να της ̟αρασχεθούν διευκρινίσεις γύρω α̟ό την χρονική διάρκεια της 
οµάδας εργασίας. Την ίδια ώρα ̟ου εγκαινιάζεται µία νέα οµάδα µε θέµα την έρευνα, θυµίζει το ενδιαφέρον 
̟ου έχουν ε̟ιδείξει ̟οικίλες Περιφέρειες της Ε̟ιτρο̟ής Βαλτικής Θάλασσας αναφορικά µε τα ζητήµατα 
αυτά, καθώς και την συµµετοχή τους στα θέµατα ̟ου σχετίζονται µε την καινοτοµία.  

Ο Xavier GIZARD σηµειώνει ̟ως οι οµάδες εργασίας της CRPM κατά κανόνα δεν έχουν κά̟οια 
̟ροκαθορισµένη χρονική διάρκεια.  

Ο Damien PÉRISSÉ (CRPM) διευκρινίζει ̟ως οι δραστηριότητες της CRPM σε θέµατα καινοτοµίας 
̟ροσανατολίζονται αυτή τη στιγµή σε µία συνδροµή στις ̟ροτάσεις της CRPM σχετικά µε το µέλλον της 
̟εριφερειακής ̟ολιτικής. Τα ζητήµατα ̟ου σχετίζονται µε την έρευνα είναι ̟ολυάριθµα και α̟αιτούν τη 
σύσταση µίας ξεχωριστής οµάδας εργασίας, για την ο̟οία ̟οικίλες Περιφέρειες της Βαλτικής έχουν ε̟ίσης 
εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους. Πέρα α̟ό αυτό, ̟ραγµατο̟οιούνται ανταλλαγές µε τις Γεωγραφικές 
Ε̟ιτρο̟ές, ̟ροκειµένου να ανα̟τύσσουν δικές τους ̟ρωτοβουλίες στους τοµείς της έρευνας και της 
καινοτοµίας.   

Η Gunn Marit HELGESEN υ̟ογραµµίζει ̟ως έχουν ήδη ̟ραγµατο̟οιηθεί κατ’ ε̟ανάληψιν συζητήσεις µε 
θέµα το FOGAR και η εµ̟λοκή της CRPM σε αυτό δεν έχει αυξηθεί. Πρέ̟ει να ε̟ιβεβαιωθεί ̟ως η εµ̟λοκή 
αυτή κυµαίνεται µέσα στο ̟λαίσιο ̟ου έχει οριστεί σχετικά, χωρίς να το υ̟ερβαίνει.  

Ο Xavier GIZARD διευκρινίζει, όσον αφορά την οικονοµική διάσταση του ζητήµατος αυτού, ̟ως θα 
̟ραγµατο̟οιηθεί την 1η Σε̟τεµβρίου 2009 µία συνεδρίαση του FOGAR, ̟ροκειµένου να υιοθετηθεί ένας 
̟ροϋ̟ολογισµός ειδικά για το FOGAR. Το ίδιο θα γίνει, αντίστοιχα, για την ̟ερί̟τωση του nrg4SD. Η 
εντολή ̟ου έχει δοθεί ε̟οµένως τηρείται.   

Η Annelie STARK ευχαριστεί την Gunn Marit HELGESEN για την υ̟ογράµµιση της τήρησης των αρχών 
αυτών, ̟ου α̟οτελούν τη βάση ο̟οιασδή̟οτε σχετικής συζήτησης.  

Ο Gordon SUMMERS µεταφέρει ένα ερώτηµα ̟ου έθεσε ο Kevan LIM : η συγγραφή υ̟οχρεώσεων της 
οµάδας Εξωτερικής συνεργασίας υ̟οβάλλεται άραγε ̟ρος έγκριση στο Πολιτικό Γραφείο ;  

Ο Xavier GIZARD α̟αντά ̟ως ναι. ∆ύο σχετικά έγγραφα κατανεµήθηκαν : τα ̟ρακτικά της συνεδρίασης 
Εξωτερική Συνεργασία, ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 27 του ̟ερασµένου Α̟ριλίου στη Βαρκελώνη, καθώς 
και η συγγραφή υ̟οχρεώσεων αυτής της συγκεκριµένης οµάδας. Μόνο η συγγραφή υ̟οχρεώσεων 
υ̟οβάλλεται ̟ρος έγκριση.    

Οι συγγραφές υ̟οχρεώσεων για την έρευνα και τις εξωτερικές συνεργασίες εγκρίνονται.  

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ  

Ο Xavier GIZARD υ̟ενθυµίζει την ̟ολυετή δράση της CRPM στον τοµέα της κατα̟ολέµησης των 
κλιµατικών αλλαγών, ήδη α̟ό την ∆ιάσκεψη Κορυφής του Γιοχάννεσµ̟ουργκ το 2002, µε την δηµιουργία 
του nrg4SD. Έ̟ειτα α̟ό την διεξαγωγή τον ̟ερασµένο Οκτώβριο της συνόδου κορυφής του Σεν Μαλό, στην 
ο̟οία η CRPM ̟ροσέφερε αµέριστη στήριξη, ̟αραλήφθηκαν ̟ολυάριθµες ̟ροσκλήσεις. Η CRPM, στο 
̟λευρό άλλων οργανώσεων Περιφερειών, συµµετέχει ενεργά στην ̟ροετοιµασία της συνόδου κορυφής της 
Κο̟εγχάγης, έχοντας ως στόχο την ̟λήρη αναγνώριση του ρόλου των Περιφερειών και των Πόλεων: µε την 
ευκαιρία της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης του FOGAR τον Μάρτιο του 2009, και έ̟ειτα α̟ό ̟ρόταση 
του Climate Group και του nrg4SD, υιοθετήθηκε µία κοινή δια̟ραγµατευτική βάση. Αυτό α̟αιτεί και µία 
έντονη εργασία κατάρτισης τρο̟ο̟οιήσεων.   
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Η Annelie STARK χαιρετίζει την ̟οιότητα της δράσης της CRPM και ε̟ιµένει στην σηµασία της ̟ρόληψης 
συµ̟ληρωµατικά µε την ̟ροσαρµογή.  

Ο Xavier GIZARD διευκρινίζει ̟ως για την ώρα, µόνο µία λευκή βίβλος έχει δηµοσιευτεί για την 
̟ροσαρµογή. Ένα αίτηµα για ̟ιο δυναµική δράση στον τοµέα της ̟ρόληψης θα ̟ρέ̟ει να µεταβιβαστεί 
στην σουηδική Προεδρία, καθώς και στους ευρω̟αϊκούς Οργανισµούς κατά τη διάρκεια της σουηδικής 
̟ροεδρίας.  

Η Gunn Marit HELGESEN σηµειώνει ̟ως οι κλιµατικές αλλαγές α̟οτελούν ένα ̟ρόβληµα ίσως ακόµη 
σοβαρότερο α̟ό αυτό της οικονοµικής κρίσης, και ευελ̟ιστεί ̟ως η Ευρω̟αϊκή Ένωση θα εντατικο̟οιήσει 
τη δράση της σχετικά.  
 
Ο Poul MULLER (Midtjylland) εκτιµά ̟ως η αντίδραση της Γενικής Συνέλευσης του Γκέτεµ̟οργκ στην 
Λευκή Βίβλο δεν θα είναι έγκαιρη.   
 
Ο Xavier GIZARD σηµειώνει ̟ως µία α̟άντηση στο ̟εριεχόµενο της Λευκής Βίβλου θα α̟οσταλεί το 
συντοµότερο δυνατόν. Ε̟ί του ̟αρόντος, µόνο η ∆ιαµεσογειακή Ε̟ιτρο̟ή και η Ε̟ιτρο̟ή Ατλαντικού 
Τόξου έχουν α̟οστείλει τις α̟όψεις τους στην Γενική Γραµµατεία. 

Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

Η Merli FEIXA (Gobierno de Aragón), εκ̟ρόσω̟ος του Προέδρου της µικτής οµάδας εργασίας ∆Ε∆-Μ της 
CRPM, ̟αρουσιάζει τα α̟οτελέσµατα της συνεδρίασης της εν λόγω οµάδας και του ειδικά αφιερωµένου στο 
ζήτηµα αυτό Ε̟ιστηµονικού Συµβουλίου, ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 16 και 17 Α̟ριλίου στη Σαραγόσα. 
Εκεί καταρτίστηκε µία α̟άντηση της CRPM στην Πράσινη Βίβλο της Ε̟ιτρο̟ής, η ο̟οία α̟άντηση 
α̟οστάλθηκε στις 30 Α̟ριλίου στην Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή. Στη βάση αυτή θα συνεχιστούν οι 
̟ροβληµατισµοί της CRPM σχετικά µε τα ∆Ε∆-Μ, για να σφραγιστούν το ̟ρώτο τρίµηνο του 2010 µε την 
διεξαγωγή ενός κορυφαίου γεγονότος, υ̟ό ισ̟ανικής ̟ροεδρίας της ΕΕ.   

Ο Patrick ANVROIN (CRPM) σηµειώνει ̟ως τελικά δεν θα ̟ραγµατο̟οιηθεί συνεδρία µε θέµα τις 
µεταφορές στην Γενική Συνέλευση της CRPM. Η οµάδα µεταφορών θα συνεδριάσει στο Γκέτεµ̟οργκ και ένα 
τεχνικό υ̟όµνηµα θα καταρτιστεί ως τον Οκτώβριο. Στο ̟εριεχόµενό του, θα διατηρηθούν ειδικότερα οι 
αρχικές ιδέες των θαλάσσιων λεωφόρων, ενώ θα δίνεται ε̟ίσης έµφαση στα λιµάνια και τις λογιστικές 
̟λατφόρµες, καθώς και στην α̟αραίτητη συµφιλίωση των ε̟ιτακτικών αναγκών ̟ροσβασιµότητας και 
̟ροστασίας του ̟εριβάλλοντος. Το υ̟όµνηµα θα διατηρήσει ̟αραδείγµατος χάριν στο ̟εριεχόµενό του την 
ιδέα των µεγάλων ̟ράσινων διαδρόµων.  Πέραν αυτού, η Ε̟ιτρο̟ή του Ατλαντικού Τόξου ε̟ιθυµεί να 
εντάξει τις Πόλεις στις εργασίες της. Τέλος, α̟ευθύνεται κάλεσµα στην Ε̟ιτρο̟ή των Νησιών και τις Εξόχως 
α̟όκεντρες Περιφέρειες, οι ο̟οίες δεν είχαν εκ̟ροσω̟ηθεί στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις της οµάδας 
µεταφορών στην Σαραγόσα τον ̟ερασµένο Α̟ρίλιο.    

Ο Gordon SUMMERS ευελ̟ιστεί ̟ως η ευρω̟αϊκή ̟ροσέγγιση θα δώσει µία µεγαλύτερη σηµασία στην 
̟εριφερειακή οικονοµική ανά̟τυξη. 

Ο Reinhard BOEST εκτιµά ̟ως το ̟αρόν κείµενο είναι ακόµη υ̟ερβολικά γενικό. Εύχεται η CRPM να 
ε̟ιδείξει θάρρος θέτοντας ερωτήµατα σχετικά µε την καταλληλότητα των βασικών αξόνων µεταφοράς ̟ου 
έχουν καθοριστεί σε ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο. Υ̟ενθυµίζει ̟ως η Ε̟ιτρο̟ή Βαλτικής Θάλασσας έχει καταρτίσει 
µία οµάδα µε θέµα τις µεταφορές.  

Ο Philippe BONNEAU (Κάτω Νορµανδία / Ε̟ιτρο̟ή Ατλαντικού Τόξου) υ̟ενθυµίζει ̟ως ο 
̟ροβληµατισµός σχετικά µε τις µεταφορές οφείλει να ενταχθεί σε µία ευρύτερη εργασία µε θέµα την κρίση 
και την βιώσιµη ανά̟τυξη. Η Ε̟ιτρο̟ή του Ατλαντικού Τόξου, α̟ό την ̟λευρά της, συγκρατεί έξι βασικές 
ιδέες: τη στήριξη της ανά̟τυξης ευρω̟αϊκών δικτύων ̟ου θα ̟ριµοδοτούν τους σιδηρόδροµους, τη 
συντρο̟ικότητα, τη στήριξη της ̟εριφερειακής ανταγωνιστικότητας, την κατα̟ολέµηση των κλιµατικών 
αλλαγών, τη βελτίωση της µεταφοράς των εµ̟ορευµάτων µέσω σιδηροδρόµων ή θάλασσας, και τη βελτίωση 
των συνδέσεων µεταξύ Ατλαντικού Τόξου και κέντρου της Ευρώ̟ης. Η ε̟όµενη συνεδρίαση της οµάδας 
µεταφορών του Ατλαντικού Τόξου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί την 1η Ιουλίου 2009 στο Πουατιέ.     

Ο Patrick ANVROIN διευκρινίζει ̟ως οι εργασίες της CRPM σχετικά µε τις µεταφορές ̟ράγµατι 
διεξάγονται σε σύνδεση µε τον ̟αγκόσµιο ̟ροβληµατισµό για το µέλλον των ̟εριφερειακών ̟ολιτικών. 
Υ̟ενθυµίζει ε̟ίσης ̟ως το Συµβούλιο των Υ̟ουργών Μεταφορών άσκησε ̟ρόσφατα ̟ίεση στην Ευρω̟αϊκή 
Ε̟ιτρο̟ή ̟ροκειµένου τα υ̟άρχοντα σχέδια διευρω̟αϊκών δικτύων να µην α̟οτελέσουν αντικείµενο 
ε̟αναδια̟ραγµάτευσης.  
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Η Annelie STARK ευχαριστεί και συγχαίρει την Merli FEIXA για την εισήγησή της.   

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Ο Xavier GIZARD ̟αρουσιάζει το γενικό ̟λαίσιο της αναθεώρησης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 
(ΚΑλΠ), ̟ου α̟οτέλεσε το αντικείµενο µίας Πράσινης Βίβλου (ΠΒ) της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής :    

- Η µικτή οµάδα Αλιείας της CRPM, ̟ου συνεδρίασε στις 8 του ̟ερασµένου Ιουνίου στις Βρυξέλλες, 
ετοιµάζει µία το̟οθέτηση ̟ου θα ̟αρουσιαστεί κατά τη Γενική Συνέλευση του Γκέτεµ̟οργκ και 
α̟οτελέσει την συνεισφορά της CRPM στην ΠΒ   

- Ο κ. Φωκίων Φωτιάδης, Γενικός ∆ιευθυντής της Γ∆ MARE της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, δήλωσε 
σχετικά ̟ως αναµένει µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον την συνεισφορά των Παράκτιων Μη Κεντρικών 
Περιφερειών στην ΠΒ της ΚΑλΠ. Εκτιµά ̟ως υ̟άρχει ακόµη η δυνατότητα ̟ρότασης νέων 
̟ροσανατολισµών, θεωρώντας ωστόσο ̟ως ̟ρέ̟ει να δοθεί έµφαση στην ̟ροστασία των ̟αράκτιων 
ζωνών, στη σύνδεση µεταξύ θαλάσσιας ̟ολιτικής και ΚΑλΠ, καθώς και στην ενίσχυση του ρόλου 
των Περιφερειακών Γνωµοδοτικών Συµβουλίων (ΠΓΣ). Θεωρεί ε̟ίσης σκό̟ιµη την αντικατάσταση 
των κεντρικο̟οιηµένων και ανα̟οτελεσµατικών για την ̟ροστασία των α̟οθεµάτων, υ̟αρχόντων 
µηχανισµών, α̟ό ένα εναλλακτικό µοντέλο ̟ου θα βασίζεται στην εµ̟ιστοσύνη στους το̟ικούς 
φορείς   

- Το ̟ρόγραµµα του δικτύου FAR-NET για το έτος 2010, στο ο̟οίο συµµετέχει η CRPM, θα 
̟αρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση του Γκέτεµ̟οργκ.   

Η Christel LILJESTRÖM ̟αρατηρεί ̟ως το χρονοδιάγραµµα ̟ου ̟ροτείνει η Μικτή Οµάδα Αλιείας της 
CRPM δηµιουργεί ̟ρόβληµα, καθώς οι θερινές διακο̟ές θα εµ̟οδίσουν ορισµένες Περιφέρειες να 
συνεισφέρουν ̟ολιτικά στο ζήτηµα αυτό.   

Η Enda BONNER (Ντόνεγκαλ) εξηγεί ̟ως οι µικρές ιρλανδικές βιοµηχανίες αλιείας έκλεισαν και 
αδυνατούν να ανα̟τυχθούν εκ νέου, κυρίως λόγω της ασαφούς θέσης της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής σχετικά µε 
το µέγεθος  των τρατών.    

Ο Philippe BONNEAU υ̟ενθυµίζει ̟ως µε την ευκαιρία της έλευσης του Ε̟ιτρό̟ου Borg στην Καν για το 
Πολιτικό Γραφείο της Ε̟ιτρο̟ής Ατλαντικού Τόξου, η συζήτηση ̟εριστράφηκε γύρω α̟ό διάφορες ̟λευρές  
του ζητήµατος, ό̟ως, συγκεκριµένα : το ̟εριβάλλον, τους ̟όρους, την εναρµόνιση της διαχείρισης των 
αλιευτικών στόλων µε µία ενεργητική και υ̟εύθυνη αλιεία, την το̟οθέτηση των Περιφερειών στο ̟λαίσιο 
της διακυβέρνησης, τον έλεγχο και τον ρόλο της Υ̟ηρεσία Ελέγχου της Αλιείας, την διαφάνεια των αγορών.  
Συµφωνεί µε την ̟ρόταση µεγιστο̟οίησης του ρόλου των ΠΓΣ, και υ̟ενθυµίζει σχετικά την ταυτόχρονη 
διεξαγωγή, στις 6 και 7 του ερχόµενου Ιουλίου, της συνεδρίασης της οµάδας αλιείας της Ε̟ιτρο̟ής 
Ατλαντικού Τόξου (ΕΑΤ) και της Γενικής Συνέλευσης του ΠΓΣ Νότου. Η Περιφέρεια της Γαλικίας, ̟ου 
συντονίζει τις εργασίες της οµάδας αλιείας της ΕΑΤ, θα ̟αρουσιάσει µία ̟ρόταση α̟άντησης της ΕΑΤ στην 
ΠΒ, ευελ̟ιστώντας στην κατάρτιση µιας κοινής α̟άντησης ΕΑΤ και ΠΓΣ Νότου.  

Ο Reinhard BOEST διευκρινίζει ̟ως η συζήτηση ̟αρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον για την Γερµανία, 
δεδοµένου ότι η το̟ική αλιεία της έχει δεχθεί ισχυρότατο ̟λήγµα. Η θέση της Γερµανίας αναφορικά µε την 
ΠΒ ΚΑλΠ θα διαµορφωθεί έ̟ειτα α̟ό τις θερινές διακο̟ές. Προτεραιότητά της θα α̟οτελεί η βιωσιµότητα 
(κατα̟ολέµηση της ̟αράνοµης αλιείας, ενίσχυση της διαφάνειας των αγορών και αντιµετώ̟ιση του 
̟ροβλήµατος κλειδιού των ̟λεοναζόντων αλιευτικών στόλων). 

Η Mercedes GALLEGO PELEGRÍN (Μούρθια) ανακοινώνει ̟ως ο Πρόεδρος Ramón Luis Valcarcel Siso 
ε̟ιλέχθηκε ως εισηγητής της Ε̟ιτρο̟ής Περιφερειών για την µεταρρύθµιση της ΚΑλΠ. Μία ̟ρώτη συζήτηση 
θα ̟ραγµατο̟οιηθεί κατά την σύνοδο Βιώσιµης Ανά̟τυξης στις 30 του ερχόµενου Ιουνίου, ενώ θα 
ακολουθήσει και µία συνεδρίαση τον ερχόµενο Οκτώβριο στην Πολωνία. Η έκθεση θα υιοθετηθεί κατά την 
σύνοδο της ολοµέλειας της Ε̟ιτρο̟ής Περιφερειών τον ∆εκέµβριο του 2009. Η Mercedes GALLEGO 
PELIGRIN θα ε̟ιθυµούσε να ̟ερισυλλέξει τις α̟όψεις των ̟εριφερειακών και το̟ικών αρχών σχετικά.  

Ο Xavier GIZARD ̟αραθέτει ορισµένα α̟αντητικά στοιχεία : 
- Το χρονοδιάγραµµα της συνεισφοράς της CRPM στην Πράσινη Βίβλο ΚΑλΠ διατηρείται ως έχει 

εφόσον οι εκ̟ρόσω̟οι της Ε̟ιτρο̟ής της Βαλτικής Θάλασσας συµφώνησαν µε αυτό κατά την 
συνεδρίαση της µικτής οµάδας εργασίας Αλιείας. Προτείνει την µετάδοση του κειµένου µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και θυµίζει ̟ως µ̟ορούν να υ̟οβληθούν ̟ροτάσεις τρο̟ο̟οίησης ως 
την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης  
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- Ο Josie Simpson, εκ̟ρόσω̟ος των Νησιών Σέτλαντ και συντονιστής της µικτής οµάδας εργασίας 
Αλιείας, δεδοµένης της αδυναµίας του να ̟αραβρεθεί στις 29 Ιουνίου στην διεξαγωγή του 
διαρθρωµένου διαλόγου µε τον Ε̟ίτρο̟ο Borg, καλεί όσους θα είναι ̟αρόντες στο γεγονός αυτό να 
ε̟ικοινωνήσουν µε τον François Desrentes για την ̟ροετοιµασία της συµµετοχής της CRPM σχετικά 

- Ε̟ιβεβαιώνει εκ νέου την ̟λήρη διαθεσιµότητα της CRPM για συνδροµή στη σύνταξη της έκθεσης 
του Προέδρου Valcarcel Siso  

- Υ̟ενθυµίζει ̟ως ο κ. Φωκίων Φωτιάδης έχει δηλώσει κατ’ αρχήν σύµφωνος να συµµετάσχει στην 
Γενική Συνέλευση του Γκέτεµ̟οργκ.  

Ο Patrick ANVROIN υ̟ενθυµίζει ̟ως η οµάδα Aquamarina θα συνεδριάσει στις 18 του ερχόµενου Ιουνίου, 
µε θέµα την αναθεώρηση της ΚΑλΠ, τις θαλάσσιες µορφές ενέργειας και τον α̟ολογισµό του σχεδίου 
δράσης 2008-2009. Ένας καθηγητής του Πανε̟ιστηµίου της Σεβίλλης, ̟ου θα α̟οτελέσει το σύµβουλο της 
ισ̟ανικής Προεδρίας για τα θαλάσσια ζητήµατα, θα ̟αραβρεθεί στην συνεδρίαση αυτή. 

Ο Reinhard BOEST υ̟ενθυµίζει ̟ως ο Πρόεδρος της οµάδας Aquamarina είχε ̟ροτείνει τη διεξαγωγή 
εργασιών µε θέµα τα θαλάσσια ε̟αγγέλµατα. Μία σχετική συνεδρίαση θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 17 του 
ερχόµενου Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Οι Περιφέρειες Μούρθιας, Μίντιλαντ, Αµ̟ερντήν, Μέκλεµ̟ουργκ-
Ποµερανίας και Βρετάνης θα συµµετάσχουν σε αυτήν. Ο Reinhard BOEST εκφράζει ωστόσο τη λύ̟η του για 
την χαµηλή συµµετοχή και καλεί τα µέλη του Πολιτικού Γραφείου να ̟αραβρεθούν στη συνεδρίαση. Γίνεται 
µία αναφορά σε ορισµένες ιδέες, ό̟ως την δηµιουργία ενός θαλάσσιου ̟ρογράµµατος Erasmus για τους 
νέους και τους ενήλικους.   

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ 

Ο Xavier GIZARD ̟αρουσιάζει το σχέδιο ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης του Γκέτεµ̟οργκ.  

Ο Magnus ENGELBREKTSSON (Västra Götaland) καλωσορίζει το σύνολο των Περιφερειών της CRPM µε 
την ευκαιρία αυτή και υ̟ενθυµίζει ̟ως :  

- Οι ξενοδοχειακές κρατήσεις ̟ρέ̟ει α̟αραιτήτως να γίνουν το συντοµότερο δυνατόν λόγω της 
ταυτόχρονης διεξαγωγής ̟οικίλων εκδηλώσεων  

- Η εκδήλωση αυτή θα ενταχθεί σε µία βιώσιµη και οικολογική ̟ρωτοβουλία.  

ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ  

Ο Xavier GIZARD ̟αρουσιάζει τις δύο τρο̟ολογίες της Οργανωτικής Χάρτας της CRPM 

Η τρο̟ολογία (άρθρ. 8.5) σχετικά µε τον Γενικό Γραµµατέα υιοθετείται οµόφωνα.  

Η τρο̟ολογία (άρθρ. 1.2 / 1.3) ̟ου ̟ροτείνεται α̟ό την ∆ιαµεσογειακή Ε̟ιτρο̟ή (CIM) σχετικά µε το 
καθεστώς των µελών της νότιας όχθης της Μεσογείου γίνεται αντικείµενο συζήτησης :    

Ο Gérard BODINIER (Προβηγκία-Άλ̟εις-Κυανή Ακτή / ∆ιαµεσογειακή Ε̟ιτρο̟ή) ε̟εξηγεί το γενικό 
̟λαίσιο της τρο̟ολογίας αυτής. Υ̟ενθυµίζει ̟ως η CIM α̟οτελείται α̟ό Περιφέρειες των βόρειων και 
νότιων όχθεων της Μεσογείου και ̟ως οι Περιφέρειες του Νότου ε̟ί του ̟αρόντος έχουν ιδιότητα 
συνδεδεµένων Περιφερειών. Κατό̟ιν ̟ρότασης του Προέδρου, το Πολιτικό Γραφείο της CIM α̟οφάσισε 
οµόφωνα να τις εντάξει ως ενεργά µέλη της CIM. Η συµβολική και ̟ολιτική, αναφορικά µε τους εταίρους 
του Νότου, α̟όφαση αυτή, λήφθηκε :  

- Α̟ό σεβασµό ̟ρος τις Περιφέρειες αυτές και ̟ροκειµένου να υ̟άρξει συνέ̟εια µεταξύ των 
ενεργειών και των διακηρύξεων της CIM  

- Για την ύ̟αρξη ισοτιµίας (ό̟ως στο ̟λαίσιο της ARLEM)  
- Λόγω της ̟ε̟οίθησης ̟ως σε κάθε ̟εριφέρεια ̟ρέ̟ει να αντιστοιχεί µία ψήφος.  

Ο Gérard BODINIER θεωρεί ̟ως η οικοδόµηση ενός ευρω̟αϊκού χώρου αλληλεγγύης δύο µέτρων και δύο 
σταθµών α̟οτελεί αντίφαση και ο̟ισθοδρόµηση σε σχέση µε την συµφωνία των Κρατών γύρω α̟ό την 
συµµετοχή των ̟εριφερειακών και το̟ικών αρχών στην Ένωση για τη Μεσόγειο (ΕγΜ). Η α̟όφαση αυτή θα 
̟ρέ̟ει ε̟ίσης να ε̟ιτρέ̟ει την βελτίωση της δηµοκρατικής διακυβέρνησης, ̟λαισιώνοντας τους εταίρους, 
αντί να ̟ολλα̟λασιάζει τους ̟εριορισµούς και να ε̟ιβάλλει συγκεκριµένες αντιλήψεις. Η αλαζονική 
συµ̟εριφορά της ΕΕ ̟ρέ̟ει να αλλάξει και ̟ρέ̟ει να ̟ροωθηθεί η ΕγΜ µέσω των Περιφερειών, σε ένα 
χρονικό σηµείο ό̟ου αυτή αδυνατεί να ̟ροχωρήσει µέσα α̟ό τα Κράτη.       
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Η Annelie STARK  ̟αρουσιάζει την θέση των σουηδικών Περιφερειών. Οι τελευταίες αντιτίθενται στην 
τρο̟ολογία αυτή και ̟ροτείνουν να διατηρηθεί ως έχει η Χάρτα αντικαθιστώντας την ονοµασία 
«Ευρωµεσογειακή Συνεργασία» µε την αντίστοιχη της «Ένωσης για τη Μεσόγειο».  

Η Christel LILJESTRÖM ζητά να ̟ραγµατο̟οιηθεί µία ̟ιο εκτεταµένη συζήτηση ̟ροτού ληφθεί 
ο̟οιαδή̟οτε α̟όφαση.  

Ο Henning GJELLEROD (Midtjylland) συµµερίζεται τις α̟όψεις των κκ. Stark και Liljeström.  

Η Marjatta VEHKAOJA (Ostrobothnia) φοβάται ̟ως µία τέτοια τρο̟ο̟οίηση ενδέχεται να οδηγήσει 
µελλοντικά σε µία ε̟ικέντρωση της ̟ροσοχής στα µεσογειακά ̟ροβλήµατα. 

Ο Reinhard BOEST εκτιµά ̟ως η ε̟ιλογή της CIM δεν ̟ρέ̟ει να ε̟ιβληθεί στο σύνολο της CRPM. 

Η Maria LEAL MONTEIRO στηρίζει την ̟ρόταση της CIM. Θεωρεί ̟ως θα είναι χρήσιµη για την ενίσχυση 
της διαδικασίας της Βαρκελώνης και την σταθερο̟οίηση της ειρήνης σε αυτήν την γεωγραφική ̟εριοχή.  

Η Gunn Marit HELGESEN ̟ροτείνει να αναβληθεί η α̟όφαση σχετικά µε αυτήν την τρο̟ολογία και να 
̟ραγµατο̟οιηθεί σχετική συζήτηση στους κόλ̟ους των διαφόρων Γεωγραφικών Ε̟ιτρο̟ών. Έ̟ειτα α̟ό τις  
συµβουλευτική διαδικασία, θα α̟οφασιστεί αν θα υ̟οβληθεί ή όχι η τρο̟ολογία αυτή στην ηµερήσια 
διάταξη του Πολιτικού Γραφείου του Γκέτεµ̟οργκ την 1η Οκτωβρίου 2009. Το Πολιτικό Γραφείο της 1ης 
Οκτωβρίου θα α̟οφασίσει στη συνέχεια αν θα υ̟οβληθεί ή όχι η τρο̟ολογία στην ηµερήσια διάταξη της 
Γενικής Συνέλευσης της 2ης Οκτωβρίου.     

∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  

Ο Xavier GIZARD ̟αρουσιάζει τον α̟ολογισµό των λογαριασµών 2008 και την ̟ρόοδο των λογαριασµών 
του 2009.   
Η έκθεση του Ελεγκτή αναφορικά µε τους ετήσιους λογαριασµούς της CRPM ως την 31η ∆εκεµβρίου 2008 
υιοθετείται οµόφωνα α̟ό το ̟αρόν Πολιτικό Γραφείο, µε συνολικά έσοδα ύψους 3.264.455 € και συνολικές 
δα̟άνες ύψους 3.295.874 €. Έ̟ειτα α̟ό υ̟ολογισµό των έκτακτων εσόδων και δα̟ανών, των ̟ροµηθειών 
και των ειδικών ̟όρων, το τελικό α̟οτέλεσµα ̟αρουσιάζει ένα αρνητικό υ̟όλοι̟ο ύψους 28.637 €. Το 
Πολιτικό Γραφείο εγκρίνει οµόφωνα τους λογαριασµούς 2008 και θα ̟ροτείνει την ε̟ικύρωσή τους κατά τη 
διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Γκέτεµ̟οργκ. 
Ο Xavier Gizard σηµειώνει ̟ως το σχέδιο ̟ροϋ̟ολογισµού 2009 εκτελείται σύµφωνα µε τις ̟ροβλέψεις. 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ  

Ο Xavier GIZARD ̟αρουσιάζει τις υ̟οψηφιότητες των Περιφερειών της Βρέµης (DE) και της Τρα̟εζούντας 
(TR). Οι υ̟οψηφιότητες εγκρίνονται οµόφωνα. 

Ο Philippe BONNEAU, έ̟ειτα α̟ό την αίτηση ένταξης του Ευρω̟αϊκού Οµίλου Εδαφικής Συνεργασίας 
(ΕΟΕΣ) Duero-Douro στην ΕΑΑ, ρωτά αν οι ΕΟΕΣ µ̟ορούν να α̟οτελούν µέλη της CRPM. 

Ο Xavier GIZARD εκτιµά ̟ως ένας τέτοιος φορέας µ̟ορεί να έχει ρόλο ̟αρατηρητή, ωστόσο η ιδιότητα του 
µέλους οφείλει να ̟ροορίζεται α̟οκλειστικά για τις ̟εριφερειακές αρχές, ό̟ως ορίζει το καταστατικό.  

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Το Γραφείο δέχεται την ̟ρόσκληση της Αστούριας για τις αρχές 2010 και ευχαριστεί τον Πρόεδρό της. 
Ε̟ιβεβαιώνει εκ νέου την α̟οδοχή της ̟ρόσκλησης του Τροµς για τον Ιούνιο του 2010.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η Gunn Marit HELGESEN κλείνει τις εργασίες και ευχαριστεί θερµά την ̟εριφέρεια της Οδησσού για την 
φιλοξενία της.  


