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

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005, SANTIAGO ΤΗΣ ΚΟΜΠΟΣΤΕΛΑΣ  (ΓΑΛΙΚΙΑ, E) 

Συµµετέχοντες: 

Εκπρόσωποι της διοργανώτριας Περιφέρειας “Xunta de Galicia – E-”: 
Manuel FRAGA IRIBARNE, Πρόεδρος 
Jesús GAMALLO ALLER, Γεν. Γραµµατέας Σχέσεων µε την ΕΕ και Εξωτερικής Συνεργασίας  
Manuel CAO FERNÁNDEZ, Επικεφαλής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής ∆ιαπεριφερειακής Συνεργασίας  

Προσκεκληµένοι: 
Joe BORG, Ευρωπαίος Επίτροπος Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων  
Joanna DARMANIN, Γραφείο του κ Joe Borg 
Mireille THOM, Εκπρόσωπος Γ∆ Αλιείας  
Vasco CAL, Γραφείο της κυρίας Dalia Grybauskaité, Επιτρόπου Προϋπολογισµού  

Πρόεδρος :  
Claudio MARTINI, Πρόεδρος της CRPM, Πρόεδρος της Περιφέρειας Τοσκάνης (I) 

Τακτικά Μέλη : 
 Κύπρος  Ματθαίος ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, Acting District Officer, Αµµοχώστου 
 ∆ανία  Bente NIELSEN, County Councillor, Aarhus County  
 Φιλανδία  Esko KURVINEN, Vice-Chairman of the Board, Council of Oulu Region 
 Γαλλία Jean-Yves LE DRIAN, President of Brittany Region 
 Γερµανία Birgit SCHWEBS, Member of Parliament, Mecklenburg-Vorpommern 
 Ελλάδα Σέργιος ΤΣΙΦΤΗΣ, Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου  
 Ιρλανδία Enda BONNER, Councillor, Donegal County Council 
 Λετονία  Talis PUKITIS, Chairman of Riga District Council  
 Μάλτα Giovanna DEBONO, Hon. Minister of Gozo 
 Νορβηγία Roald BERGSAKER, County Mayor, County of Rogaland  
 Πολωνία Janusz KRZYZEWSKI, Marshal of Podlaskie Region 
 Πορτογαλία José António CAMPOS CORREIA, President of Algarve 
 Ρουµανία Victor Paul DOBRE, Vice-President, Galati County Council  
 Σουηδία  Anders GUSTÂV, Mayor  of Solna, Stockholm County 
 Τουρκία Ahmet ÖZYURT, Governor, Tekirdag 
 Ηνωµένο Βασίλειο Richard WESTLAKE, Councillor, Devon County Council 
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Επίτιµα Μέλη: 
 Manuel FRAGA IRIBARNE, Presidente, Xunta de Galicia (E)   

Γεωγραφικές Επιτροπές: 

 Επιτροπή Ατλαντικού Τόξου:  

Εκτελ. Γραµµατέας: Jean Michel ARRIVÉ, Επικεφαλής Υπηρεσίας ∆ιαπεριφερειακής Συνεργασίας, 
Περιφερειακό Συµβούλιο Ακιταίνης (F) 

 Επιτροπή Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας:  

Πρόεδρος:   Μιχάλης ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γενικός Γραµµατέας Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης (Gr) 
Εκτελ. Γραµµατέας: Αντώνης ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Σχέσεις µε τα Βαλκάνια, Ανατ. Μακεδονία & Θράκη (Gr) 

 Επιτροπή Βαλτικής :  

Πρόεδρος:  Inge ANDERSSON, County Councillor, Västerbotten County Council (S) 
Εκτελ. Γραµµατέας: Marko MÄLLY, Päijat-Häme Council (FIN) 

 Επιτροπή Νησιών :  

Πρόεδρος:  Σεραφείµ TΣOKAΣ, Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Κρήτης (Gr) 
Εκτελ. Γραµµατέας: Jean-Didier HACHE, CRPM (F) 

 ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή:  

Εκτελ. Γραµµατέας: Angelo PARELLO, CRPM (I) 

 Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας :  

Πρόεδρος:  Gunn Marit HELGESEN, County Mayor of Telemark (NO) 

Αναπληρωτές Πρόεδροι των Επιτροπών (*):  
 Επιτροπή Ατλαντικού Τόξου: Richard WESTLAKE, Councillor, Devon County Council  
 Επιτροπή Νησιών: Harry REES, Deputy Leader, Isle of Wight Council (UK) 
 ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή: Michel VAUZELLE, Président, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (F)  

Συµβούλιο ∆ιοίκησης :  
 Jacques BOULAU, Ταµίας 

Αναπληρωµατικά Μέλη:  
 Φιλανδία Harri HELMINEN, Chairman of  the Board, Regional Council of Kymenlaakso 
 Νορβηγία  Eirin SUNDT, Deputy County Mayor, County of Rogaland 
 Πορτογαλία António FONSECA  FERREIRA, President of Lisboa e Vale do Tejo 
 Ηνωµένο Βασίλειο Kathleen MATHESON, Councillor, Highland Council 

Γενική Γραµµατεία CRPM  

Xavier GIZARD, Γενικός Γραµµατέας 
Patrick ANVROIN, ∆ιευθυντής 
Rui AZEVEDO, ∆ιευθυντής Μονάδας ∆ιερευνητικών Μελετών της CRPM 
Fanny BRANCHU, ∆ιευθυντής 
Philippe CICHOWLAZ, ∆ιευθυντής 
François DESRENTES, ∆ιευθυντής 
Julie GOURDEN, Εντεταλµένη Μελετών 
Carol THOMAS, Μόνιµος Εκπρόσωπος της CRPM στις Βρυξέλλες 
Marie-Agnès CHARON, Επικεφαλής της Γραµµατείας 
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Παρατηρητές 

Kari AALTO, Manager of International Affairs, Council of Oulu Region (FIN) 
Francesco ATTAGUILE, Dirigente Responsabile dell'Ufficio di Bruxelles della Presidenza della Regione 
Siciliana (I) 
Gérard BODINIER, Conseiller du Président, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (F) 
Jacques BONNABEL, Directeur des Affaires européennes et de la Coopération Interrégionale, Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur (F) 
André BRADFORD, Assesseur du Président, Governo Regional dos Açores (P) 
Vasco CORDEIRO, Secretario Regional da Presidencia, Governo Regional dos Açores (P) 
Jean-Yves DALLEAU, Conseiller Technique à la Présidence des R.U.P., Chargé de Mission, Conseil 
Régional de la Réunion (F) 
Piero DI MAGGIO, Cabinet du Président de la Région Sicile (I) 
Annemarie ELVERUM, European Officer, Aarhus County Council (DK) 
Susana FAISCA, Chefe de Divisão, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (P) 
Paolo  GIANNARELLI, Consigliere del Presidente, Regione Toscana (I) 
Tomas GUSTAFSSON, Head of International Affairs, Västerbotten County Council (S) 
Gerald GUTZEIT, Head of Division, Mecklenburg-Vorpommern (D) 
Christian GUYONVAR’CH, Vice-Président, Conseil Régional de Bretagne (F) 
Javier MORALES FEBLES, Comisionado de Acción Exterior, Gobierno de Canarias (E) 
Josefina MORENO BOLARÍN, Jefe de Sección de Coordinación Juridica, Región de Murcia (E)  
Janick MORICEAU, Vice-Présidente chargée de la Mer, Conseil Régional de Bretagne (Fr) 
Jörgen NIEMANN, European Officer, Västra Götaland Regional Council (S) 
Frank PSAILA, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (MT) 
Bjørn REISZ, Head of International Unit, County Council of Telemark (NO) 
Per RØEN, Coordinator of International Affairs, County of Rogaland (NO) 
Keijo SAHRMAN, Director/Adviser to Mr Kurvinen, Association of Finnish Local and Regional 
Authorities (FIN) 
Sue SMITH, Head of Economy and Regeneration, Devon County Council (UK) 
Tapio VÄLINORO, Executive Director, Regional Council of Kymenlaakso (FIN) 
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1. Εναρκτήρια Συνεδρία 

- Ο Πρόεδρος Manuel Fraga-Iribarne – Πρόεδρος της Περιφέρειας Γαλικίας -  καλωσορίζει τα µέλη του 
Πολιτικού Γραφείου που προσήλθαν στον Άγιο Ιάκωβο της Κοµποστέλας. Στη συνέχεια, παρουσιάζει το 
βιβλίο « Στόχος 2009 – Ένα σηµαντικό βήµα για την Ευρώπη, ένα µικρό βήµα για τις Περιφέρειες » του 
οποίου και προλογίζει ο ίδιος την ισπανική έκδοση.  

- Ο Πρόεδρος Claudio Martini –Πρόεδρος της CRPM και Πρόεδρος της Περιφέρειας Τοσκάνης- επισηµαίνει 
το ενδιαφέρον αυτού του βιβλίου για τις µελλοντικές διαβουλεύσεις : τη συζήτηση για τις δηµοσιονοµικές 
προοπτικές και την υιοθέτηση του σχεδίου της συνταγµατικής Συνθήκης. Λόγω της παρουσίας στη 
συνεδρίαση του Επιτρόπου Joe Borg, ο Πρόεδρος Martini προτείνει να ξεκινήσουν οι εργασίες µε θέµα την 
Ευρώπη της Θάλασσας και να µετατεθούν για το απόγευµα τα πρώτα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Η 
πρόταση γίνεται δεκτή. 

2. Συνεδρία για την Ευρώπη της Θάλασσας 

Ο Πρόεδρος Jean Yves Le Drian –Βρετάνη- χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να συντάξει µια 
πράσινη Βίβλο για τη ναυτιλιακή διάσταση της ΕΕ στο πρότυπο του προηγούµενου για την εδαφική της 
διάσταση. Η απόφαση αυτή εναρµονίζει την Ευρώπη µε την ανάλογη στάση των ΗΠΑ, της Αυστραλίας, της 
Ιαπωνίας και του Καναδά και έχει στόχο να καταστήσει τη θάλασσα ένα αναπτυξιακό κεφάλαιο για την 
Ένωση. Η  CRPM βρίσκεται λοιπόν ξεκάθαρα στο πλευρό της Επιτροπής για να τη συνδράµει σ’ αυτή την 
κατεύθυνση.  
Πέντε είναι τα µείζονος σηµασίας σηµεία αυτής της πρωτοβουλίας :  

i) Η εκπόνηση της διάγνωσης που ελλείπει σήµερα. 
ii) Η ανάδειξη µιας καθοριστικής αντίληψης για την κατεύθυνση των δηµόσιων πολιτικών.  
iii) Η αναγνώριση της ανάγκης για συντονισµό των διάφορων πολιτικών.  
iv) Η απόφαση για εξέλιξη των τοµεακών πολιτικών ώστε να ενισχυθεί η ναυτιλιακή τους πλευρά.  
v) Η ευκαιρία για ένα δηµόσιο διάλογο πριν από τις προθεσµίες της επόµενης περιόδου 

δηµοσιονοµικού προγραµµατισµού 2007 / 2013. Το πράγµα λοιπόν επείγει. 

Ο οµιλητής υπενθυµίζει τις πρόσφατες δράσεις της CRPM µε τις σχετικές εργασίες του Επιστηµονικού της 
Συµβουλίου που θα συνεδριάσει εκ νέου στις 4 Απριλίου στην Algarve (P) καθώς και την πρωτοβουλία που 
ανέλαβε για την προώθηση ενός προγράµµατος διαπεριφερειακής συνεργασίας µε αυτό το θέµα. Καταλήγει 
υπογραµµίζοντας ότι πρόκειται για µια κοινή προσπάθεια µε προοπτικές οφέλους για τους πάντες. 

Ο Επίτροπος Joe Borg – ευρωπαίος Επίτροπος για την αλιεία και τις ναυτιλιακές υποθέσεις – δηλώνει 
ιδιαίτερα ευτυχής για την πρόσκληση της CRPM και επικεντρώνει την παρέµβαση του σε τρία σηµεία :  

i) Τη σηµασία των θαλασσών και ωκεανών.  
ii) Τους λόγους για τη σύνταξη µιας πράσινης Βίβλου.  
iii) Τις δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί. 

 Οι θάλασσες και οι ωκεανοί επηρεάζουν σηµαντικά όλες τις όψεις της ζωής µας : οικονοµικές, κοινωνικές, 
πολιτιστικές, περιβαλλοντικές και αντιπροσωπεύουν µια αναντικατάστατη πηγή τροφής. Αντιπροσωπεύουν, 
όµως, και περαιτέρω, σηµαντικότατα άυλα αγαθά. 

 Από τη ∆ιάσκεψη του Ρίο, το 1992, επισηµαίνεται από όλους η σφαιρική σηµασία των θαλασσών και 
ωκεανών. Χώρες όπως η Αυστραλία και η Ιαπωνία εγκαινίασαν ολοκληρωµένες ναυτιλιακές πολιτικές. Οι 
πρωτοβουλίες αυτές στηρίζονται σε κοινά σηµεία: τη σηµασία των παράκτιων ζωνών και την εντατική 
ανάπτυξη των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων και χώρων. Χρειάζονται λοιπόν προσπάθειες για την ενίσχυση 
της επιστηµονικής γνώσης, την προστασία των οικοσυστηµάτων και την υιοθέτηση µιας νέας διακυβέρνησης 
που θα στηρίζεται στις αρχές µιας ολοκληρωµένης χωροταξικής αντίληψης. Παρά την αναγκαιότητα όµως 
αυτή, ελάχιστες και µόνο σηµειακές πρόοδοι έχουν επιτευχθεί. Χρειαζόµαστε, κατά συνέπεια, ένα συνεκτικό 
πλαίσιο για τη δηµιουργία συνεργιών µεταξύ των διάφορων αυτών πτυχών του θέµατος. 
Κάτι τέτοιο δεν είναι ωστόσο δυνατό να επιτευχθεί από κάθε Κράτος µέλος ξεχωριστά. Πρέπει να χαραχθεί 
ένα γενικό πολιτικό πλαίσιο. Η πράσινη Βίβλος έχει κατά συνέπεια στόχο να προσδώσει µια ολοκληρωµένη 
ναυτιλιακή προσέγγιση στην Ευρώπη. 
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 Με ποιες δράσεις ; Η δράση της Επιτροπής πρέπει να στηρίζεται στις διασυνδέσεις. Η µελλοντική « Task 
Force » θα µελετήσει τη σηµερινή κατάσταση και θα λάβει ως αφετηρία τις σηµερινές πολιτικές. Στόχος της 
θα είναι η σύνταξη µιας πράσινης Βίβλου για τη ναυτιλία εντός του 2006, στη βάση των στρατηγικών της 
Λισσαβώνας και του Göteborg. Η πράσινη αυτή Βίβλος θα αποτελέσει το θεσµικό και επιχειρησιακό πλαίσιο, 
χωρίς να µπορούµε να προβλέψουµε από σήµερα αν θα απαιτηθεί και αντίστοιχο νοµοθετικό πλαίσιο. Οι 
σχετικές εργασίες θα πρέπει φυσικά να διεξαχθούν µε τρόπο που να µη διαταράξουν τις υφιστάµενες σήµερα 
ισορροπίες.  
Ο Επίτροπος Borg δηλώνει, τέλος, έτοιµος να συζητήσει και να εξετάσει τις σχετικές θέσεις της CRPM, και 
ιδιαίτερα των περιφερειών µε ισχυρό ναυτιλιακό χαρακτήρα, όπως είναι η Γαλικία. 

Συζήτηση και δηµόσιος διάλογος : 

Ο Jean-Yves Dalleau - Νησί Réunion – επισηµαίνει τις ιδιαιτερότητες των Εξόχως Αποµακρυσµένων 
Περιφερειών, στον τοµέα ιδίως της αλιείας. Και καλεί τον Επίτροπο Borg να έλθει να εξετάσει την 
κατάσταση επιτόπου. 

Ο Richard Westlake - Devon – υπογραµµίζει τη θεµελιώδη σηµασία της αλιείας για πολλές βρετανικές 
περιφέρειες και επιµένει στην ανάγκη να αναζητηθούν ισορροπίες µε τους άλλους τοµείς της οικονοµικής 
δραστηριότητας, και ιδίως µε τον τουρισµό. Σηµειώνει ότι η CRPM υποστηρίζει την υιοθέτηση ενός δίκαιου 
συστήµατος αλιείας που θα κατοχυρώνει την προστασία των αλιευτικών αποθεµάτων. Επισηµαίνει, τέλος, κι 
άλλα σηµαντικά σηµεία: τις συνέπειες των κλιµατικών αλλαγών για τις παράκτιες περιφέρειες και την 
ανάγκη για πρόληψη των φυσικών κινδύνων. 

Ο Janick Moriceau -Βρετάνη– υπογραµµίζει την ανάγκη για ενσωµάτωση στην µελλοντική πράσινη Βίβλο 
και του κοινωνικού προβληµατισµού. 

Η Enda Bonner -Donegal– θέτει το πρόβληµα του µέλλοντος για τις εξαρτηµένες από την αλιεία περιφέρειες, 
µε δεδοµένη την έντονη υποχώρηση αυτής της δραστηριότητας. Ζητά λοιπόν ειδική αντιµετώπιση για τις 
περιφέρειες αυτές και σοβαρή µελέτη της κατάστασής τους από την ΕΕ.  

Η Gunn-Marit Helgesen –Πρόεδρος της Επιτροπής της Βόρειας Θάλασσας της CRPM– σηµειώνει ότι η 
συζήτηση εκφράζει τις µεγάλες µας ανησυχίες µπροστά στις συνέπειες των καταστροφών (θαλάσσια 
ρύπανση). Καλούµαστε λοιπόν επίσης να διασφαλίσουµε την οικονοµική µας ανάπτυξη και για να το 
πετύχουµε είναι απαραίτητη η συνεργασία. Για όλες, εν τέλει, τις περιφέρειες της Βόρειας Θάλασσας, το θέµα 
της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, παραµένει µείζονος σηµασίας. 

Ο Σέργιος Τσίφτης –Βόρειο Αιγαίο- υπογραµµίζει τη σηµασία της αλιείας για το Αιγαίο, συµφωνεί για την 
ανάγκη δράσεων µε στόχο την προστασία των αλιευτικών πόρων (πρόσκαιρες απαγορεύσεις της αλιείας) και 
επιµένει ότι πρέπει να επιδιωχθεί διάλογος µε την Τουρκία πάνω σ’ αυτά τα θέµατα. 

Ο Jean-Yves Le Drian –Βρετάνη- υπογραµµίζει συµπερασµατικά τρεις βασικές πτυχές της συζήτησης: i) από 
άποψη χρονοδιαγράµµατος : πρέπει να επιτύχουµε ώστε η προσεχής περίοδος προγραµµατισµού να είναι σε 
θέση να συγκεκριµενοποιήσει τις γενικές κατευθύνσεις που θα έχουµε χαράξει, διαφορετικά δεν θα έχουµε τη 
δυνατότητα να επηρεάσουµε αποφασιστικά, ii) υπάρχει ανάγκη για αναµόρφωση του διεθνούς δικαίου της 
ναυτιλίας σε συνεννόηση µε τις άµεσα ενδιαφερόµενες παράκτιες περιφέρειες, iii) πρέπει επίσης να αρθούν 
τα στεγανά µεταξύ όλων των πολιτικών που επηρεάζουν την κατάσταση, κυριότερη των οποίων παραµένει 
βέβαια η αλιευτική πολιτική. 

Απαντήσεις του Επίτροπου Joe Borg : 

Επί των σηµείων που έθεσε ο Πρόεδρος Le Drian, η σύµπτωση των χρονοδιαγραµµάτων δεν θα είναι 
ευχερής. Οι διαβουλεύσεις για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές της επόµενης περιόδου προγραµµατισµού 
έχουν ξεκινήσει και θα πρέπει να τεκµηριώσουµε από τώρα τις χρηµατοδοτήσεις ναυτιλιακού χαρακτήρα. Η 
προσέγγιση αυτή απαιτεί χρόνο. Αν οι κατευθυντήριες γραµµές της πράσινης Βίβλου βασίζονται σε πειστικά 
επιχειρήµατα, τα οικονοµικά µέσα θα βρεθούν. ∆εν πρέπει όµως να προτρέχουµε. Χρειαζόµαστε πρώτα απ’ 
όλα ένα ολοκληρωµένο σφαιρικό πλαίσιο – βραχυπρόθεσµα λοιπόν δεν θα υπάρξουν συµπληρωµατικά 
δηµοσιονοµικά µέσα. Η θητεία της σηµερινής Επιτροπής είναι αφιερωµένη στην πολιτική δράση, για την 
εφαρµογή θα πρέπει να αναµένουµε την επόµενη Επιτροπή.  
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Πρέπει να είµαστε πολιτικά ρεαλιστές και να δρούµε πρωταρχικά µε στόχο να πείσουµε τα Κράτη µέλη ότι 
είναι ανάγκη να ενισχυθεί η ναυτιλιακή πολιτική. Για να το πετύχουµε, όµως, θα απαιτηθούν πολλές και 
µακρόχρονες συζητήσεις. 

 Η Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τις θέσεις και τις ανησυχίες των περιφερειών και στο ζήτηµα της 
αναµόρφωσης του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, που υπάγεται σήµερα στην αρµοδιότητα της Γ∆ 
Αλιείας. 

 Η εσωτερική κατανοµή των αρµοδιοτήτων στην Επιτροπή είναι σαφής (Μεταφορές και ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας στον Επίτροπο  Barrot, θαλάσσιο περιβάλλον στον  Επίτροπο  Dimas) και η κατανοµή 
αυτή δεν πρέπει να διαταραχθεί. Το ζήτηµα είναι να βρεθεί ποια νέα πολιτική µπορεί να προωθηθεί. 

 Στον τοµέα της διακυβέρνησης, ο συντονισµός έχει προχωρήσει ελάχιστα. Μελλοντικά θα πρέπει να 
ακολουθήσουµε µια προσέγγιση πολύ πιο συντονισµένη και ολοκληρωµένη. 

 Σε ότι αφορά την κοινωνική πολιτική, η προβληµατική µας εγγράφεται σε πλαίσιο διάρκειας. Η 
προσέγγιση µας πρέπει να στηρίζεται στην αναζήτηση µιας ισορροπίας µεταξύ των τριών 
συντελεστών της αειφόρου ανάπτυξης : την οικονοµία, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

 Οι πλέον ευάλωτοι τοµείς της αλιείας πρέπει να τύχουν ειδικής αντιµετώπισης.  

 Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αλιείας, η Επιτροπή δέχεται και συζητά κάθε πρόταση και 
θέση. 

 Σε απάντηση στην Gunn Marit Helgesen, ο Επίτροπος  Borg δηλώνει ότι αναµένει τις προτάσεις της, 
έτοιµος να τις εντάξει στον προβληµατισµό του. Καλό θα είναι να εκφραστούν και να συνεισφέρουν σ’ 
αυτή την πρωτοβουλία, όσο το δυνατόν περισσότεροι. 

Ο Jean-Yves Le Drian –Βρετάνη- ρωτά αν ο Επίτροπος  εκτιµά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα µπορούσε 
να εξετάσει σχετικές προτάσεις πριν από τη λήξη της θητείας του. 

Ο Inge Andersson  –Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλτικής της CRPM– υπογραµµίζει την αναγκαιότητα να 
ληφθούν υπόψη οι ειδικές συνθήκες ναυσιπλοΐας σε ορισµένες ζώνες (χειµερινή ναυσιπλοΐα και  
« δροµολόγια του ρωσικού πετρελαίου»). 

Ο Javier Morales –Κανάρια- Για τις µικρές αλιευτικές κοινότητες,  η δηµιουργία αλιευτικών αποθεµάτων 
είναι απολύτως θετική.  ∆ιαθέτουµε όµως άραγε αξιόπιστες εκτιµήσεις για τα αποθέµατα τόνου; Μήπως 
διαπιστώνεται υπερεκµετάλλευση αυτού του είδους στα διεθνή ύδατα; Σε ότι αφορά τις θαλάσσιες 
µεταφορές, τα Κανάρια υποστηρίζουν τη θέσπιση µιας Θαλάσσιας Ζώνης Ειδικής Προστασίας, στο πλαίσιο 
του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού.  
Σχετικά µε την µη ανανέωση του συµφώνου αλιείας µε το Μαρόκο, τα Κανάρια ζητούν την ανάπτυξη νέων 
σχέσεων στην προοπτική της βιώσιµης αλιείας. 

Ο Μιχάλης Αγγελόπουλος–Ανατολική Μακεδονία και Θράκη– υπογραµµίζει τη σηµασία της αλιείας για 
την ανάπτυξη των µικρών νησιωτικών κοινοτήτων και τις προσδοκίες που τρέφουν οι κοινότητες αυτές από 
την πράσινη Βίβλο. 

Ο Patrick Anvroin –CRPM– υπενθυµίζει τις δράσεις που έχει αναλάβει η CRPM, στον τοµέα ιδίως της 
διαπεριφερειακής συνεργασίας. Οι περιφέρειες κινητοποιήθηκαν για το όραµα της Ευρώπης της Θάλασσας   
(40 σχεδόν περιφέρειες θα συµβάλουν οικονοµικά). Λίγες όµως είναι οι ελπίδες για την έγκριση ενός 
προγράµµατος Interreg.III.C. προς υποστήριξη της πρωτοβουλίας αυτής της CRPM : Ο προγραµµατισµός 
του Interreg III. C. δεν προσφέρει σχεδόν δυνατότητες για την έγκριση σχετικών προτάσεων. Το Πολιτικό 
Γραφείο πρέπει λοιπόν να επιλέξει ανάµεσα στις εξής δύο δυνατότητες : αναµονή της έγκρισης ενός I.3.C. για 
τη χρηµατοδότηση της πρωτοβουλίας ή άµεση εκκίνηση µε τη χρηµατοδότηση των περιφερειών και µόνο. 

Ο Jean-Yves Le Drian –Βρετάνη- εκτιµά ότι η απόφαση πρέπει να αναβληθεί και υπογραµµίζει την 
αποφασιστικότητα των περιφερειών. 

Απαντήσεις του Επίτροπου Joe Borg.  

Η συνεργασία µε την CRPM είναι χρήσιµη κι αποδοτική. Ο διάλογος πρέπει λοιπόν να συνεχιστεί. Ο 
Επίτροπος  συµφωνεί για ένα απολογισµό των εργασιών τον ερχόµενο Οκτώβριο ή νωρίτερα, αν χρειαστεί.  

 Σε ότι αφορά τις αρµοδιότητες κάθε Επίτροπου  : σε πρώτη φάση πρέπει να συνταχθεί η πράσινη 
Βίβλος που θα προσφέρει τα επιχειρήµατα για ενδεχόµενη αναθεώρηση της σηµερινής κατανοµής. 
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 Πρέπει να τηρείται η αρχή της µη διακριτικής εφαρµογής, αλλά και να λαµβάνονται υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες ορισµένων αλιευτικών ζωνών. 

 Σε απάντηση των ανησυχιών που εξέφρασε ο Γενικός Γραµµατέας του Βόρειου Αιγαίου για τα διεθνή 
ύδατα, ο Επίτροπος  παρατηρεί ότι το 2005 θα αφιερωθεί κατά προτεραιότητα στην υιοθέτηση µιας 
θέσης για τη Μεσόγειο (δηλώνει πρόθυµος να µελετήσει κάθε σχετική πρόταση των περιφερειών). 
Τελικός στόχος είναι η επίτευξη γενικής συναίνεσης για µια βιώσιµη αλιεία στη Μεσόγειο. 

 Σε απάντηση των ανησυχιών της Επιτροπής Βαλτικής, ο Επίτροπος δηλώνει ότι η Επιτροπή θα λάβει 
περισσότερο υπόψη τις ειδικές συνθήκες ναυσιπλοΐας (πάγος). Όσο για τα δροµολόγια του ρωσικού 
πετρελαίου, υπογράφηκαν ήδη συµφωνίες µε τα ενδιαφερόµενα νέα Κράτη µέλη και έχουν αρχίσει 
διµερείς διαπραγµατεύσεις µε τη Ρωσία. 

 Σε ότι αφορά τον εκπρόσωπο των Καναρίων: είναι δεδοµένη η υποστήριξη της Επιτροπής για τη 
θεσµοθέτηση µιας Θαλάσσιας Ζώνης Ειδικής Προστασίας. Σχετικά µε τα αποθέµατα τόνου, υπάρχουν 
µελέτες (βλ. ηλεκτρονικό τόπο της Γ∆ Αλιείας). Όσο για το Μαρόκο, και η  Επιτροπή εύχεται την 
επίτευξη συµφωνίας. 

Ο Πρόεδρος Claudio Martini ευχαριστεί τον Επίτροπο. Αυτό που ενδιαφέρει τη CRPM είναι να γίνουν 
πλήρως κατανοητές οι προσδοκίες των περιφερειών. Η CRPM είναι πάντα πρόθυµη να βοηθήσει τον 
Επίτροπο στα καθήκοντά του.  
Το πρόβληµα της ναυτιλίας δεν είναι µόνο γεωγραφικό. Η CRPM υποστηρίζει µια εδαφική ολοκληρωµένη 
προσέγγισή του. Επιθυµούµε να συµβάλουµε ώστε να πειστούν και οι άλλοι πολιτικοί παράγοντες. 
Επιδιώκουµε ένα στρατηγικό προβληµατισµό για να αποκτήσει νόηµα και η εδαφική συνοχή. Ο Πρόεδρος  
Martini προτείνει στον Επίτροπο Borg να θέσει ως στόχο του την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
των γενικών κατευθύνσεων µιας πράσινης Βίβλου για τη ναυτιλιακή πολιτική. 

3. Συνεδρία  για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές 

Ο Philippe Cichowlaz –CRPM– εκθέτει το σηµερινό πλαίσιο της συζήτησης για τις δηµοσιονοµικές 
προοπτικές καθώς και τη µέχρι σήµερα σχετική δραστηριότητα της CRPM, επιµένοντας στην ανάγκη για 
διατήρηση και ενίσχυση της κινητοποίησης των περιφερειών. 

Ο Vasco Cal – ευρωπαϊκή Επιτροπή /γραφείοt Γ∆ για τον Προϋπολογισµό– εκθέτει την πορεία των 
συζητήσεων για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές και τη σηµασία των διακυβευοµένων (power point 
διαθέσιµο, µετά από αίτηµα στη γραµµατεία της CRPM). Και αναδεικνύει, ειδικότερα, τα εξής σηµεία των 
σχετικών διαβουλεύσεων: 

- Προτάθηκε  ένα ολόκληρο πακέτο νοµοθετικών µέτρων. Για πρώτη φορά θα υπάρξει σύµπτωση 
δηµοσιονοµικού και νοµοθετικού πλαισίου, καθώς οι δύο όψεις του θέµατος προωθούνται 
ταυτόχρονα.   

- Στις δηµοσιονοµικές προοπτικές, τα ύψη των κονδυλίων δεν συµπίπτουν πάντα µε τους ετήσιους 
προϋπολογισµούς 

- ∆ιαπιστώνονται µεγάλες διαφορές ανάλογα µε το αν ληφθούν υπόψη οι δεσµεύσεις ή οι 
αποταµιεύσεις.  

- Η νέα διάρθρωση που προτείνει η Επιτροπή καθιερώνει για πρώτη φορά το κεφάλαιο συνοχή ως το 
σηµαντικότερο όλων.   

- Η προβλεπόµενη αύξηση για τη συνοχή (+36%) είναι της ίδιας τάξης µε τη συνολική αύξηση του 
προϋπολογισµού. 

Στις αντιδράσεις των Χωρών µελών, πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλά στοιχεία : 

- Η « επιστολή των έξι » που στηριζόταν αρχικά στις πιστώσεις πληρωµών, στηρίζεται σήµερα στις 
πιστώσεις δεσµεύσεων. Η διαφορά είναι της τάξης του 20% υπέρ των δεσµεύσεων.   

- Η επιστροφή από τη λουξεµβουργιανή Προεδρία στην κοινοτική µέθοδο (µετά την προσέγγιση  
« building blocks » που ακολουθούσε η ολλανδική). Την τελική ευθύνη αναλαµβάνουν, δηλαδή, 
πάλι οι Υπουργοί Εξωτερικών. 
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Σε ότι αφορά το χρονοδιάγραµµα των διαπραγµατεύσεων προβλέπονται δύο φάσεις : συζητήσεις για τη 
στρατηγική της Λισσαβώνας και το Σύµφωνο Σταθερότητας µέχρι το Μάρτιο του 2005, και συζήτηση για τις 
δηµοσιονοµικές προοπτικές µετά το Μάρτιο.  

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η προσωρινή Επιτροπή που δηµιουργήθηκε επί τούτου παρουσίασε ένα 
κείµενο που προκαλεί ανησυχίες µε τα συµπεράσµατά του : το µισό κείµενο αναφέρεται σε πράξεις 
εκκαθάρισης των δεσµευµένων πιστώσεων. Αυτό σηµαίνει πως σε θέµατα συνοχής προτείνεται να µην 
συνεχιστεί η έγκριση κονδυλίων, όσο δεν έχει πλήρως τεκµηριωθεί η ικανότητα απορρόφησής τους. 

Σηµαντικό είναι να φθάσουµε σε θετικό αποτέλεσµα µέσα στον Ιούνιο του 2005, υπό λουξεµβουργιανή 
πάντα Προεδρία, ώστε να µην δηµιουργηθούν προβλήµατα στα δηµοψηφίσµατα για το Σχέδιο της 
συνταγµατικής Συνθήκης. Ο συµβιβασµός είναι δυνατός, αν βρεθεί λύση στα σηµεία εκείνα στα οποία θα 
πρέπει να γίνουν θυσίες. Οι σηµερινές θέσεις όµως δεν συγκλίνουν, και τα προβλήµατα επιδεινώνονται από 
το γεγονός ότι δεν πρέπει να θιγεί η γεωργία. 

Συµπερασµατικά, ο κ. Vasco Cal καταθέτει στο Πολιτικό Γραφείο της CRPM την προσωπική του εκτίµηση : η 
φωνή των Περιφερειών δεν εισακούστηκε αρκετά. Μεταξύ Ιουνίου και ∆εκεµβρίου 2005 θα συζητηθούν οι 
Κανονισµοί και θα πραγµατοποιηθούν οι διαιτησίες. Η κινητοποίηση λοιπόν πρέπει να ενταθεί. 

Συζήτηση για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές. 

Ο Inge Andersson  -Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλτικής της CRPM- ρωτά αν είναι δυνατόν να υπάρξει 
µείωση του προϋπολογισµού που δεν αφορά την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ο κ. Cal απαντά ότι δεν έχει 
ληφθεί τέτοια απόφαση. 

Η Gunn Marit Helgesen –Πρόεδρος της Επιτροπής Βόρειας Θάλασσας της CRPM- υπογραµµίζει την 
αναγκαιότητα να δοθεί περιεχόµενο στην εδαφική συνοχή και να υποστηριχθεί η πρόταση της Επιτροπής. 
Για τη Βόρεια Θάλασσα αυτό σηµαίνει πλήρη αξιοποίηση των µέσων για τη συνεργασία  που πρέπει πάση 
θυσία να διαφυλαχθούν. 

Ο Xavier Gizard – Γενικός Γραµµατέας– υπενθυµίζει το πρόγραµµα εργασίας και δράσης της CRPM : 

- Παραγωγή ενός βιβλίου που να συνηγορεί υπέρ της πρότασης της Επιτροπής.  Το εν λόγω βιβλίο 
γνωρίζει ήδη ευρεία διάδοση και θα παρουσιαστεί σύντοµα στον ευρωπαϊκό τύπο.  

- Συµµετοχή στις εργασίες της Επιτροπής για τη στρατηγική της Λισσαβώνας.  

- ∆ηµιουργία  µιας πλατφόρµας των διαπεριφερειακών οργανώσεων που θα οργανώσει, σε 
συντονισµό µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών, µια εκδήλωση στις 6 
του ερχόµενου Απριλίου, στις Βρυξέλλες, για να εκφράσει την κοινή υποστήριξή της στις προτάσεις. 

- Ενθάρρυνση των διαβηµάτων των περιφερειών προς τις κεντρικές τους Κυβερνήσεις. 

Ο οµιλητής προτείνει την υπογραφή ενός εδαφικού συµφώνου από την Επιτροπή και τις Περιφέρειες. 

Ο Jean-Yves Le Drian –Βρετάνη- υπογραµµίζει ότι στο θέµα αυτό διακυβεύεται η ίδια η ταυτότητα της 
Ένωσης και επιµένει ότι οι απόκεντρες περιφέρειες θα πρέπει να ακολουθήσουν τακτική επιθετική. Προτείνει 
τη χρησιµοποίηση του κειµένου υποστήριξης των προτάσεων της Επιτροπής που ενέκρινε η Περιφέρεια της 
Βρετάνης (και έχει ως αναφορά την «Επιστολή» που συνέταξε η CRPM) ως πλαισίου για την υπογραφή 
ανάλογου κειµένου από όλες τις Περιφέρειες. Ο Πρόεδρος Claudio Martini αποδέχεται αυτή την πρόταση. 

Ο Jesús Gamallo – Γαλικία – υποστηρίζει ότι στην αποφασιστική αυτή φάση της συζήτησης θα πρέπει να 
ακολουθηθούν δύο κύριοι άξονες : 

i) Συνέπεια µε το Σχέδιο συνταγµατικής Συνθήκης, και έλεγχος για την προσαρµογή των προτεινόµενων 
δηµοσιονοµικών µέσων στους στόχους του Σχεδίου . 

ii) Προσδιορισµός του ρόλου των Περιφερειών, ώστε να διασφαλιστεί η συµµετοχή τους στις 
διαβουλεύσεις που θα προηγούνται των νοµοθετικών ρυθµίσεων. 

Στη συνέχεια, ο οµιλητής καταθέτει τις εξής ανησυχίες: 

- Ταµείο συνοχής : µε τα προτεινόµενα κριτήρια, η Ισπανία εξέρχεται. Μήπως µπορεί να προβλεφθεί 
ένας µηχανισµός ήπιας εξόδου;   
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- Οι στατιστικές βάσει των οποίων θα υπολογιστεί η θέση κάθε Περιφέρειας, περιλαµβάνουν άραγε και 
τα στοιχεία του έτους 2004 ;  

- Στον υπολογισµό για τη θέση των Περιφερειών στο Στόχο 1, θα συµπεριληφθούν άραγε και η 
Ρουµανία και Βουλγαρία;  

Ο Inge Anderson –Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλτικής της CRPM- παρατηρεί ότι το τεχνικό υπόµνηµα που 
δηµοσίευσε η CRPM στις 24/XI/2004, αναφέρει ότι θα µπορούσε να επιτευχθεί συµβιβασµός στο 1,05%. 
Σηµαίνει άραγε αυτό πως πρέπει να µετριάσουµε τις φιλοδοξίες µας;  

Ο Vasco Cal – ευρωπαϊκή Επιτροπή – διατυπώνει τις εξής παρατηρήσεις : 

- Αν η Βουλγαρία και Ρουµανία συµπεριληφθούν στον υπολογισµό του µέσου κατά κεφαλή 
εισοδήµατος, η µέση αυτή τιµή θα µειωθεί κατά 18%, πράγµα που ισοδυναµεί µε οικονοµία 16 εκατοµ. 
ευρώ. Μερικοί από τους « έξι » ζητούν όντως τον υπολογισµό του µέσου όρου στη βάση 27 Χωρών 
µελών, ακόµη κι αν αυτό παρουσιάζει νοµικές δυσχέρειες . 

- Οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί µπορεί πράγµατι να µειώσουν την προστιθέµενη αξία του στόχου 
« συνεργασία  ». Είναι γεγονός ότι ο στόχος αυτός, ακόµη κι αν διαθέτει σηµαντικές πιστώσεις, θεωρείται 
λιγότερο σηµαντικός από τους στόχους « σύγκλιση » και « ανταγωνιστικότητα και απασχόληση ». 

- ∆εν θα λειτουργήσει phasing-out για το ταµείο συνοχής. Άποψη του οµιλητή όµως είναι ότι αυτό που 
έγινε µε την Ιρλανδία µπορεί να επαναληφθεί και για την Ισπανία. Πραγµατικά, το 2003, η Ιρλανδία δεν 
είχε πρόσβαση στο Ταµείο συνοχής, αλλά οι αντίστοιχες πιστώσεις µεταφέρθηκαν στο PEACE. 

- Σκόπιµο είναι να συνεχιστεί η υποστήριξη των περιφερειών προς την ευρωπαϊκή Επιτροπή για να µην 
επέλθουν µειώσεις στα προτεινόµενα κονδύλια. 

- Σε ότι αφορά τις στατιστικές, εκτιµά ότι το 2004 δεν θα ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς. 

Ο Philippe Cichowlaz –CRPM- προτείνει την προσθήκη µιας φράσης στο τεχνικό υπόµνηµα, αν το κείµενο 
επιτρέπει παρανοήσεις.  

Ο Claudio Martini –Πρόεδρος της CRPM- σηµειώνει την πρόταση του Jean-Yves Le Drian, και προτείνει για 
την ενίσχυση της φωνής της CRPM, την υιοθέτηση από τις περιφέρειες µιας κοινής θέσης για τις 
δηµοσιονοµικές προοπτικές. Ζητά λοιπόν από τη Γενική Γραµµατεία να επεξεργαστεί ένα σχετικό θεσµικό 
κείµενο και να το αποστείλει σε όλες τις περιφέρειες. 

Ο Xavier Gizard –Γενικός Γραµµατέας- θέτει σε ψηφοφορία το τεχνικό υπόµνηµα της Γενικής Γραµµατείας, 
της 24ης Νοεµβρίου, και στη συνέχεια την Επιστολή για το Εδαφικό Σύµφωνο. Τα δύο κείµενα εγκρίνονται 
οµόφωνα  . 

Συζήτηση για την Ευρώπη της Θάλασσας   

Ο Xavier Gizard –Γενικός Γραµµατέας- ρωτά ποια είναι η θέση του Πολιτικού Γραφείου της CRPM ως προς 
το ενδεχόµενο να ξεκινήσει η πρωτοβουλία « Ευρώπη της Θάλασσας» µε τη χρηµατοδότηση των 
Περιφερειών και µόνο. 

Ο Jen-Yves Le Drian –Βρετάνη- υπογραµµίζει ότι ο Επίτροπος Borg αποδείχθηκε περισσότερο από το 
αναµενόµενο θετικός, πράγµα που επιτρέπει επιτάχυνση των προσπαθειών. Προτείνει συµπληρωµατική 
ενηµέρωση των Περιφερειών που δεν έχουν ακόµη προσχωρήσει στην πρωτοβουλία. Υποστηρίζει την 
εκκίνηση της το συντοµότερο δυνατόν, θεωρώντας ότι έτσι θα υπάρξει ένα προηγούµενο για ένα µελλοντικό 
Interreg.III.C.  

Ο Claudio Martini –Πρόεδρος της CRPM- θεωρεί επίσης ότι είναι σηµαντικό να ξεκινήσουµε όσο γίνεται 
πιο σύντοµα, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση σε όλες τις Περιφέρειες να ενταχθούν στη « λέσχη των 40 ». 

Ο Harry Rees -Νησί Wight– συµφωνεί µε την άµεση εκκίνηση, αλλά θεωρεί ότι η οικονοµική συµβολή της 
Επιτροπής θα αποτελούσε σαφή ενθάρρυνση και για τις άλλες περιφέρειες. 

Ο Xavier Gizard –Γενικός Γραµµατέας- υπενθυµίζει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην περίπτωση της 
µελέτης για τον πολυκεντρισµό. Ο σηµερινός προϋπολογισµός των 400 000 € ενισχύεται από το χρόνο 
εργασίας πολλών µελών της Γενικής Γραµµατείας και της Μονάδας ∆ιερευνητικών Μελετών του Πόρτο. 
Επιπλέον, αν παραστεί ανάγκη, θα µπορούσε να υπάρξει προσφυγή για συµπληρωµατική ενίσχυση και  από 
το Σωµατειακό Λογαριασµό. 
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Ο Πρόεδρος Martini προτείνει να ξεκινήσει η πρωτοβουλία το συντοµότερο δυνατό. Η πρόταση εγκρίνεται     

4. Συνεδρία  : Ορισµός των Αντιπροέδρων της CRPM  

Το πρακτικό της συνεδρίασης του ΠΓ στο Stavanger (23 Σεπτεµβρίου 2004) εγκρίνεται 
οµόφωνα  

Ορισµός των Αντιπροέδρων (βλ. συνηµµένο κατάλογο των µελών του Πολιτικού Γραφείου) 

Ο Πρόεδρος Claudio Martini προτείνει την αύξηση του αριθµού των Αντιπροέδρων και την υποβολή αυτής 
της αλλαγής στη Γενική Συνέλευση της Μαδέρας προς έγκριση. Η αύξηση αυτή θα επιτρέψει την 
εκπροσώπηση όλων των γεωγραφικών ζωνών. Προς το παρόν, προτείνει τον έκτακτο και κατά παρέκκλιση 
της οργανωτικής Χάρτας ορισµό ενός συµπληρωµατικού Αντιπροέδρου, για την εκπροσώπηση των νέων 
Χωρών µελών. Και προτείνει για τη θέση αυτή την κυρία Giovanna Debono (Μάλτα). 

Στο Γραφείο υποβάλλεται έτσι η ακόλουθη πρόταση  : 
a) Να προταθεί στη Γενική συνέλευση της Μαδέρας τροποποίηση της Χάρτας ώστε να προβλεφθούν 

συµπληρωµατικές θέσεις Αντιπροέδρων.  
b) Να επιβεβαιωθεί ο ορισµός της κυρίας Helgesen, και των κκ. Valcarcel και Westlake.  
c) Να οριστεί Αντιπρόεδρος και η κυρία Debono 

Ο Richard Westlake –Devon- εγκρίνει και υποστηρίζει την πρόταση. 

Ο Σέργιος Τσίφτης–Βόρειο Αιγαίο- τοποθετείται υπέρ της κυρίας Debono. 

Η Gunn Marit Helgesen –Πρόεδρος της Επιτροπής της Βόρειας Θάλασσας- συµφωνεί µε την πρόταση. 

Ο Javier Morales –Κανάρια- συµφωνεί, µε την επιφύλαξη της επικύρωσης από τη Γενική Συνέλευση. 

Ο Πρόεδρος Martini θέτει σε ψηφοφορία την πρόταση που εγκρίνεται οµόφωνα . 
Η Giovanna Debono –Γκόζο- αποδέχεται τον ορισµό και ευχαριστεί το Πολιτικό Γραφείο. 

5. Συνεδρία  : Περιφέρειες και παγκοσµιοποίηση 

Ο Xavier Gizard –Γενικός Γραµµατέας- υπενθυµίζει όσα έχουν γίνει στο θέµα : κατάκτηση µιας θέσης 
µόνιµου παρατηρητή στο FIPOL, διαπραγµάτευση για τα τροπικά προϊόντα,  δηµιουργία ενός παγκόσµιου 
δικτύου της Αυτοδιοίκησης για τη βιώσιµη ανάπτυξη– του NRG4SD. ∆ύο είναι τα θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης  : 

- Μετά από πρόταση του Προέδρου Martini, ο Πρόεδρος της Πορτογαλικής ∆ηµοκρατίας, Jorge 
Sampaio, δέχθηκε να φιλοξενήσει ένα σεµινάριο για τη θέση των Περιφερειών απέναντι στην 
παγκοσµιοποίηση. Το σεµινάριο αυτό θα πραγµατοποιηθεί τον ερχόµενο Σεπτέµβριο στις Αζόρες. 

- Το δεύτερο θέµα αναφέρεται στις συνέπειες του τσουνάµι που κτύπησε τη νοτιοανατολική Ασία στις  26 
∆εκεµβρίου. Σχετική πρόταση έχει υποβάλλει στο Πολιτικό Γραφείο ο Πρόεδρος Vergès.  

Ο Vasco Cordeiro – Αζόρες – επιβεβαιώνει την προθυµία της Περιφέρειας των Αζορών να διοργανώσει ένα 
σεµινάριο για την παγκοσµιοποίηση το Σεπτέµβριο του 2005. 

Η Bente Nielsen –Aarhus- δηλώνει τη συµφωνία της µε την πρόταση για το τσουνάµι καθώς και για τη 
χρησιµοποίηση µέρους του αποθεµατικού της CRPM για την ενίσχυση ενός Λογαριασµού Αλληλεγγύης. 
Ένας τέτοιος Λογαριασµός όµως δεν µπορεί να λειτουργήσει σε υποχρεωτική βάση, αλλά θα πρέπει να 
τροφοδοτείται από εθελοντικές εισφορές. Η οµιλήτρια υπογραµµίζει, τέλος, ότι ο τύπος αυτός δράσης πρέπει 
να µην περιοριστεί στις συνέπειες µόνο του τσουνάµι, αλλά να καλύψει και διάφορες αφρικανικές Χώρες 
που αντιµετωπίζουν προβλήµατα, όπως είναι π.χ. τη Σοµαλία. 

Ο Richard Westlake –Devon- σηµειώνει ότι οι βρετανικοί οργανισµοί αυτοδιοίκησης έχουν φυσικά τη 
δυνατότητα να διαθέτουν πιστώσεις, αλλά διερωτάται ως προς τη νοµική συµβατότητα της λειτουργίας ενός 
τέτοιου ειδικού Λογαριασµού σε σχέση µε τους κανονισµούς που διέπουν τις δαπάνες των βρετανικών ΟΤΑ. 
Εκτιµά ωστόσο ότι η CRPM δηµιουργεί έναν ενδιαφέροντα φορέα που θα µπορούσε να συνδράµει τους 
διεθνείς οργανισµούς και να συντονίσει τις δράσεις αλληλεγγύης. 
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Ο Jean Yves Dalleau – Νησί Réunion – δικαιολογεί την απουσία του Προέδρου Vergès. ∆ιευκρινίζει ότι η 
Περιφέρειά του έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία σ’ αυτό το δράµα (αλιευτικά σκάφη της καταστράφηκαν 
άλλωστε) και ότι είναι µέλος της ∆ιευθύνουσας Επιτροπής του δικτύου NRG4SD. Στις περιπτώσεις έκτακτων 
καταστροφών πρέπει να ανταποκρίνεται κανείς µε έκτακτο τρόπο, ώστε να αντιµετωπίζονται οι επείγουσες 
ανάγκες. Καθήκον µας είναι τώρα να βοηθήσουµε την ανοικοδόµηση σε ένα πλαίσιο µε βάθος χρόνου. Η 
πρόταση που υποβλήθηκε στο Πολιτικό Γραφείο έχει στόχο να διερευνήσει τις δυνατότητες του δικτύου της 
CRPM στο συντονισµό της βοήθειας σε βάθος χρόνου. Οι Περιφέρειες Βόρειας Σουµάτρας, Τοσκάνης και 
Ουαλίας, µέλη όλες του NRG4SD, απάντησαν ήδη θετικά στην πρόταση. Το ζητούµενο είναι να ενταχθούµε 
σε ένα κίνηµα διεθνούς και διαπεριφερειακής αλληλεγγύης που θα λειτουργεί σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Επιπλέον, µπορούµε έτσι να αποδείξουµε την προσήλωσή µας στο όραµα ενός πολυκεντρικού κόσµου και να 
ενισχύσουµε την αξιοπιστία µας έναντι των Τρίτων Χωρών. 

Ο François Desrentes – CRPM – προσθέτει ότι η πρόταση απορρέει επίσης από τον κεντρικό ρόλο της CRPM 
ως ταµία του δικτύου NRG4SD και τη λειτουργική της ευελιξία. Ο µελλοντικός αυτός Λογαριασµός θα 
τροφοδοτείται µε εθελοντικές εισφορές και η διαχείριση των χρηµάτων που θα συγκεντρώνονται θα 
αποφασίζεται για µη επείγουσες δράσεις, σε πνεύµα προώθησης των αρχών της βιώσιµης ανάπτυξης, σε 
στενή συνεργασία µε τους ΟΤΑ από τις πληγείσες περιοχές. Αν το Πολιτικό Γραφείο υιοθετήσει την 
πρόταση, θα ζητηθεί από το δίκτυο NRG4SD να συµµετάσχει στην προσπάθεια. 

Ο Jacques Boulau – Ταµίας – προτείνει  την έγκριση από το Πολιτικό Γραφείο της διάθεσης 20 000 € από το 
Αποθεµατικό για τη δηµιουργία του Λογαριασµού Αλληλεγγύης. 

Ο Πρόεδρος Martini αποδέχεται τις προαναφερθείσες αρχές, εκτιµώντας ότι η CRPM δεν µπορεί να 
απουσιάσει από αυτό το κίνηµα αλληλεγγύης. 

Ο Javier Morales –Κανάρια- υπογραµµίζει ότι η παγκοσµιοποίηση µας αφορά όλους, ιδιαίτερα στη σχέση 
µας µε την Αφρική. Κατά τη γνώµη του, η λύση πρέπει να αναζητηθεί στην από κοινού εκπόνηση 
προγραµµάτων ανάπτυξης. Προτείνει την επεξεργασία κειµένου που θα απευθύνεται σε όλες τις 
Περιφέρειες, µε πρώτες τις µεσογειακές, και θα στοχεύει στην δραστηριοποίηση των σχετικών θεσµών. 

Ο Πρόεδρος Martini προτείνει τη δηµιουργία ενός συστήµατος συντονισµού και τη σύσταση ενός 
Λογαριασµού Αλληλεγγύης που θα στοχεύει σε δράσεις σε δεύτερο ή τρίτο χρόνο, µε αρχική χρηµατοδότηση  
20 000 € από το Αποθεµατικό της CRPM. 

Οι Richard Westlake –Devon- και Bente Nielsen –Aarhus- δηλώνουν ότι συµφωνούν µε την πρόταση, 
διευκρινίζοντας όµως πως οι Περιφέρειές τους δεν θα µπορέσουν να συνεισφέρουν στο Λογαριασµό. 

Η πρόταση εγκρίνεται. 

6. Ψήφισµα « Seaplane » 

Ο Patrick Anvroin –CRPM-  υπενθυµίζει ότι το σχέδιο αυτό ψηφίσµατος παραπέµφθηκε στο Πολιτικό 
Γραφείο από τη Γενική Συνέλευση της CRPM στο Stavanger. Μετά από τροποποίηση του κειµένου και µε τη 
σύµφωνη γνώµη των γεωγραφικών Επιτροπών, ζητείται από το Πολιτικό Γραφείο να εγκρίνει το 
τροποποιηµένο αυτό ψήφισµα, από το οποίο επίσης αφαιρέθηκαν τα παραρτήµατά του. 

Η Gunn Marit Helgesen –Πρόεδρος της Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας της CRPM- δηλώνει ότι συµφωνεί µε 
τις προτεινόµενες τροποποιήσεις. 

Το τροποποιηµένο Ψήφισµα « Seaplane » εγκρίνεται οµόφωνα. 

7. Συνεδρία  : Εδαφική Συνεργασία   

Ο Patrick Anvroin –CRPM- εκθέτει τα πορίσµατα του Σεµιναρίου της Taormina για τις διαδικασίες 
εφαρµογής των προτάσεων κανονισµών της ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αναφέρεται στην προσφυγή του 
Eurimed, για την κατάργηση του κριτηρίου των 150km στη διασυνοριακή θαλάσσια συνεργασία. 

Ο Xavier Gizard –Γενικός Γραµµατέας της CRPM- προτείνει τη µη εφαρµογή κριτηρίου απόστασης στο 
χώρο µιας συγκεκριµένης θαλάσσιας λεκάνης. 
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Ο Patrick Anvroin –CRPM- υπενθυµίζει τις 3 υπάρχουσες δυνατότητες : 

- ∆ιατήρηση του κριτηρίου των 150km, αλλά µε ελαστική ερµηνεία του.  

- Κατάργηση του κριτηρίου των 150 km για τη συνεργασία µεταξύ νησιών ή περιφερειών και νησιών 
της ίδιας θαλάσσιας λεκάνης.   

- Κατάργηση του κριτηρίου των 150 km για κάθε συνεργασία στην ίδια θαλάσσια λεκάνη, όπως 
προτείνει η Περιφέρεια Σικελίας. 

Ο Jean Yves Le Drian –Βρετάνη- εκτιµά πως αν πρέπει να ληφθεί απόφαση σήµερα, θα πρέπει να 
υποστηριχθεί η πρόταση της Σικελίας. Ουσιαστικό επίσης είναι να διασφαλιστεί και η δυνατότητα διµερών 
συνεργασιών στο πλαίσιο της διεθνικής συνεργασίας. 

Ο Harry Rees –Νησί Wight- συµφωνεί µε τον Jean-Yves Le Drian αλλά εκτιµά ότι χρειάζεται περισσότερος 
χρόνος µελέτης του θέµατος. 

Ο Javier Morales –Κανάρια- υποστηρίζει την πρόταση της Σικελίας, γιατί οι Περιφέρειες δεν πρέπει να 
συναντούν εµπόδια στη συνεργασία τους. 

Ο Jean Michel Arrivé – Εκτελεστικός Γραµµατέας της Επιτροπής Ατλαντικού Τόξου της CRPM – αναφέρει 
πως η εµπειρία έχει δείξει πως µόνο η πολυµερής συνεργασία εγκρίνεται στο διεθνικό σκέλος. Συµφωνεί 
όµως ότι πρέπει να διασφαλιστεί η µελλοντική επιλεξιµότητα και της διµερούς συνεργασίας. 

Ο Francesco Attaguile – Σικελία – θεωρεί ότι το θέµα είναι θεµελιώδους σηµασίας για τη Μεσόγειο και ότι 
πρέπει να αναθεωρηθεί η έννοια του «διασυνοριακού». Πρέπει να τοποθετηθεί κανείς στη συγκυρία των 
σχέσεων µεταξύ λαών και πολιτισµών. Μέχρι σήµερα η διασυνοριακή συνεργασία αφορούσε µόνο την 
ηπειρωτική χώρα. Στη συνέχεια, σήµερα, οι ανάγκες στρέφονται προς τα εξωτερικά σύνορα, τις απόκεντρες 
περιφέρειες και συνεπώς τις θάλασσες. Άποψή του είναι πως οι σηµερινές προτάσεις έχουν τεχνοκρατικό 
χαρακτήρα και πως οι µεσογειακές Περιφέρειες θα πρέπει να καταθέσουν τις προτάσεις τους στην Επιτροπή 
των Περιφερειών, χωρίς αυτό να θίγει την ενότητα της CRPM. Προτείνει καθαρή και νηφάλια συζήτηση στα 
πλαίσια των γεωγραφικών Επιτροπών. 

Ο Claudio Martini εκτιµά ότι το θέµα χρειάζεται εµβάθυνση και πρέπει να επανέλθει στην επόµενη 
συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CRPM, στη Ρουµανία, στις 24 του ερχόµενου Ιουνίου. 

Η Josefina Moreno Bolarin – Μουρθία – παρεµβαίνει εκ µέρους των µεσογειακών Περιφερειών για να 
ζητήσει την έγκαιρη διανοµή των κειµένων εργασίας στις Περιφέρειες, ώστε αυτές να έχουν χρόνο για τον 
καθορισµό της θέσης τους, πράγµα που δεν έγινε στην περίπτωση του σεµιναρίου της Taormina. 

8. Συνεδρία  : Πολιτική για την εγγύτητα  

Ο Philippe Cichowlaz –CRPM- παρουσιάζει το σχέδιο θέσεων της CRPM επί του κειµένου της Επιτροπής 
του Σεπτεµβρίου του 2004, υπογραµµίζοντας ότι για πρώτη φορά, οι ΟΤΑ θα µπορούν να συµµετέχουν 
πλήρως στην εφαρµογή αυτής της πολιτικής. Σηµειώνει ότι το Πολιτικό Γραφείο καλείται να τοποθετηθεί 
σήµερα σε ότι αφορά τις γενικές αρχές και ότι η εµβάθυνση θα προχωρήσει στα πλαίσια των γεωγραφικών 
Επιτροπών της  CRPM, που θα εξετάσουν το θέµα διεξοδικότερα στις Γενικές Συνελεύσεις τους, την άνοιξη. 

Ο Jean-Yves Dalleau –Νησί Réunion- ζητά από τη Γενική Γραµµατεία να εντάξει στο κείµενο και αναφορά 
στην κατάσταση των Εξόχως Αποµακρυσµένων Περιφερειών. Το Πολιτικό Γραφείο θα πρέπει να επισηµάνει 
επίσης τα κενά του κειµένου της Επιτροπής σε ότι αφορά τους µηχανισµούς εφαρµογής. 

Ο Tapio Välinoro – Kymenlaakso – εκτιµά ως απολύτως παραδεκτό το κείµενο, αλλά ανησυχεί για τις 
δυσχέρειες που θα συναντήσουν οι διαπραγµατεύσεις µε τη Ρωσία, καθώς η Χώρα αυτή έχει την τάση να 
διαπραγµατεύεται πάντα συνολικά. Ζητά την έναρξη διαλόγου µε τις ρωσικές αρχές, ενδεχοµένως µέσα από 
το πρόγραµµα Tacis. 

Ο Πρόεδρος Martini ζητά από τη Γραµµατεία να αντλήσει συµπεράσµατα από τη συζήτηση και διευκρινίζει 
ότι το κείµενο θέσεων εγκρίνεται µε την επιφύλαξη της συµπλήρωσης και τροποποίησής του βάσει των όσων 
λέχθηκαν. 
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9. Συνεδρία  : Οι θεµατικές προσεγγίσεις της οργάνωσης  

Ο Xavier Gizard –Γενικός Γραµµατέας- κάνει απολογισµό των δραστηριοτήτων στον τοµέα, εκ µέρους της 
Γενικής Γραµµατείας: 

- Ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας : Η CRPM πέτυχε να κατακτήσει µια θέση µόνιµου παρατηρητή στη FIPOL, 
όπου και προτείενεται ο ορισµός ενός νέου εκπροσώπου της  CRPM σε αντιακτάσταση του κ. Christian 
Guyonvar’ch. Μετά από σχετική υπόδειξη του Jean Yves Le Drian, Προέδρου της Περιφέρειας της Βρετάνης, 
προτείνεται στο Πολιτικό Γραφείο, να ορίσει στη θέση αυτή τον πρώτο Αντιπρόεδρο της Περιφέρειας Poitou-
Charentes κ. Alain Fountaine, µε την επιφύλαξη της αποδοχής εκ µέρους του. 
 
Το Πολιτικό Γραφείο δέχεται την πρόταση. 

- Αγροτική Ανάπτυξη  : Η Περιφέρεια Limousin πρέπει να επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον και την προθυµία 
της να συντονίσει τις σχετικές εργασίες.  

- Μεταφορές : δεν υπάρχει πρόβληµα. 

- Έρευνα : µετά την αποχώρηση του Pascal Gruselle, το συντονισµό της οµάδας εργασίας έχει αναλάβει εκ 
µέρους της γενικής Γραµµατείας ο Patrick Anvroin. Η οµάδα θα διοργανώσει ένα σεµινάριο στη Βαλένθια, 
στις 11 Μαρτίου. 

- Αλιεία : Τα Νησιά Shetlands πρέπει να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον και την προθυµία τους να 
συντονίσουν τη σχετική θεµατική οµάδα εργασίας.  

- Ενέργεια : Πρόκειται για ένα νέο θέµα εργασίας που αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση του Stavanger. Ο 
Jean Didier Hache έχει επιφορτιστεί από τη γενική Γραµµατεία να συντονίσει τις σχετικές εργασίες. 

Ο Jean-Didier Hache – Εκτελεστικός Γραµµατέας της Επιτροπής των Νησιών της CRPM – σηµειώνει κατ’ 
αρχάς ότι έχει αλλάξει ο ορισµός των προβληµατικών ζωνών :  οι ορεινές περιοχές παραµένουν στην 
κατηγορία, αλλά οι ζώνες που αντιµετωπίζουν ειδικά προβλήµατα περιορίζονται πλέον στο 10% της έκτασης 
κάθε Χώρας. Αυτό πρέπει να το αντιµετωπίσουµε. 
Σε ότι αφορά την ενέργεια, οι περιφέρειες καλούνται να γνωστοποιήσουν το ενδιαφέρον τους για συµµετοχή 
στη νέα αυτή οµάδα εργασίας. Θα αποσταλεί ειδικό σχετικό ερωτηµατολόγιο σε κάθε µέλος της CRPM για 
να προσδιοριστούν τα διακυβεύµατα και να αποκτηθεί πληρέστερη γνώση της κατάστασης που επικρατεί σε 
κάθε περιφέρεια. 

Ο Richard Westlake -Devon- δηλώνει ανήσυχος για την πορεία της οµάδας για την αλιεία και σκοπεύει να 
έρθει σε επαφή µε τα νησιά Shetland. 

10. Συνεδρία  : Σχέσεις µε τις άλλες διαπεριφερειακές οργανώσεις 

Ο Xavier Gizard σηµειώνει ότι οι προσπάθειες διάρθρωσης του εδαφικού διαλόγου µε τις άλλες οργανώσεις 
και την Επιτροπή των Περιφερειών συνεχίζονται σε καλές συνθήκες. Σκοπός τους είναι η διατύπωση κοινών 
θέσεων για την πολιτική της συνοχής. 

11. ∆ιάφορα 

1) Οικονοµική κατάσταση από τον Jacques Boulau – Ταµία 

Οι λογαριασµοί της χρήσης 2004 δεν έχουν κλείσει οριστικά, αλλά οι εκτιµήσεις που παρουσιάστηκαν στη 
Γενική Συνέλευση του Stavanger επιβεβαιώνονται : η χρήση 2004 θα αφήσει περίσσευµα της τάξης των 45 000 
€, που θα µεταφερθεί στη χρήση του 2005. Τα οριστικά αποτελέσµατα θα κατατεθούν στην επόµενη 
συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου (24 Ιουνίου 2005). 
Αποµένει ωστόσο να λυθεί το πρόβληµα των εισφορών των Περιφερειών µε µεγάλο πληθυσµό, καθώς 
ορισµένες απ’ αυτές ζήτησαν αναµόρφωση της εισφοράς τους. 

Ο Richard Westlake –Devon- ρωτά αν υπάρχει κανένα κείµενο γι’ αυτό το ζήτηµα. 

Ο Xavier Gizard –Γενικός Γραµµατέας- εξηγεί ποια είναι η κατάσταση των Περιφερειών µε µεγάλο 
πληθυσµό.  Η Γενική Γραµµατεία επεξεργάζεται ήδη για τις Περιφέρειες αυτές ένα σύστηµα που θα 
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προβλέπει ενδεχοµένως ένα ανώτατο όριο πληθυσµού, της τάξης των 5 εκατοµµυρίων κατοίκων,  
λαµβάνοντας υπόψη πως οι εν λόγω Περιφέρειες καταβάλλουν ήδη σηµαντικές πρόσθετες προσπάθειες 
(συντονισµός οµάδων εργασίας, οργάνωση εκδηλώσεων). 
Σχετική πρόταση θα κατατεθεί στην επόµενη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου. 

Η έκθεση του Ταµία εγκρίνεται. 

2) Iso 9001 
Ο Philippe Cichowlaz εκθέτει την πληροφόρηση για τα διαβήµατα πιστοποίησης ISO 9001. Η πιστοποίηση 
αυτή αναµένεται να οριστικοποιηθεί το φθινόπωρο του 2005. 

3) Νέες προσχωρήσεις και αποσύρσεις  

Ο Xavier Gizard παρουσιάζει τις αιτήσεις προσχώρησης των Περιφερειών της Σινώπης και του Κανάκαλε 
(TR) και του Blekinge (S). Το Πολιτικό Γραφείο τις εγκρίνει. 
Στη συνέχεια αναφέρει τις αιτήσεις απόσυρσης των Öland (S) και South Gloucestershire (UK). Η τελευταία 
αυτή απόσυρση οφείλεται στην αναδιοργάνωση των βρετανικών ΟΤΑ. 
Το Πολιτικό Γραφείο ενηµερώνεται ότι οι ελληνικές Περιφέρειες προτείνουν την έκδοση µιας ελληνικής 
µετάφρασης του βιβλίου « Στόχος 2009 : ένα σηµαντικό βήµα για την Ευρώπη, ένα µικρό για τις 
Περιφέρειες ». 

4) Χρονοδιάγραµµα 
Η επόµενη Γενική Συνέλευση στη Μαδέρα, θα πραγµατοποιηθεί από τις 26 µέχρι τις 28 Οκτωβρίου 2005, 
σύµφωνα µε την πρόσκληση του Προέδρου Alberto Jardim. 
Η Γενική Συνέλευση CRPM του 2006 θα πραγµατοποιηθεί στη Μουρθία, µετά από σχετική πρόσκληση του 
Προέδρου Ramón Luis Valcarcel Siso. 
Η επόµενη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου θα πραγµατοποιηθεί στη Ρουµανία, µε συνδιοργανώτριες 
τις Περιφέρειες Galati και Tulcea, στις 24 Ιουνίου 2005. 
 


