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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  
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24/25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 – GALATI / TULCEA (ΡΟΥΜΑΝΙΑ) 
 
 
 
Συµετείχαν: 
 
Εκπρόσωποι της διοργανώτριας Περιφέρειας  “Galati /Tulcea – RO -”: 
 Gheorghe BUNDUC, President of Tulcea County Council 
 Marcela SIGHINAS, Vice-President of Galati County Council 
 
Προσκεκληµένοι: 
 Ene DINGA, Minister for European Integration (RO) 
 Victor Paul DOBRE, State Secretary, Ministry of Administration and Interior (RO) 
 
Αντιπρόεδροι : 

Gunn Marit HELGESEN, Vice-President of the CPMR, Mayor of Telemark (NO) 
Richard WESTLAKE, Councillor, Devon County Council (UK) 

 
Τακτικά Μέλη: 

 ∆ανία  Bente NIELSEN, County Councillor, Aarhus County 
 Φιλανδία  Esko KURVINEN, Vice-Chairman of the Board, Council of Oulu Region 
 Γαλλία Jean-Yves LE DRIAN, Président du Conseil Régional de Bretagne 
 Ιρλανδία Enda BONNER, Councillor, Donegal County Council 
 Μάλτα Giovanna DEBONO, Hon. Minister of Gozo 
 Νορβηγία Roald BERGSAKER, County Mayor, County of Rogaland  
 Ολλανδία Sipke SWIERSTRA, Vice-Governor of the Province of Drenthe 
 Πολωνία Janusz KRZYZEWSKI, Marshal of Podlaskie Region 
 Πορτογαλία José António CAMPOS CORREIA, President of Algarve 
 Τουρκία Ahmet ÖZYURT, Governor, Tekirdag 

 
Γεωγραφικές Επιτροπές: 

 Atlantic Arc Commission :  
Εκτελεστικός Γραµµατέας: Jean Michel ARRIVÉ, Chef de Mission Coopération Interrégionale, Conseil Régional 

d’Aquitaine (F) 
 Balkans & Black Sea Regional Commission :  

Εκτελεστικός Γραµµατέας: Anthony PAPADIMITRIOU, Head of Balkan Relations, East Macedonia & Thrace (Gr) 
 Baltic Sea Commission :  

Εκτελεστικός Γραµµατέας: Marko MÄLLY, Païjat-Häme Council (FIN) 
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 Islands Commission :  
Εκτελεστικός Γραµµατέας: Jean-Didier HACHE 

 Intermediterranean Commission :  
Εκτελεστικός Γραµµατέας: Angelo PARELLO 
Τεχνικός ∆ιευθυντής:  Massimo MACALUSO 

 North Sea Commission :  
Πρόεδρος:   Gunn Marit HELGESEN, County Mayor of Telemark (NO) 
Εκτελεστικός Γραµµατέας: Lars HAUKVIK, Telemark County Council (NO) 
 
Αναπληρωτές εκπρόσωποι Προέδρων Επιτροπών (*):  

 Atlantic Arc Commission : Richard WESTLAKE, Councillor, Devon County Council  
 

∆ιοικητικό Συµβούλιο:  
 Yves MORVAN, President of the CPMR Administrative Council 

 
Αναπληρωµατικά µέλη:  

 Σουηδία Roland ANDERSSON, Chairman of Västra-Götaland 
 Ηνωµένο Βασίλειο Kathleen MATHESON, Councillor, Highland Council 

 
Γενική Γραµµατεία CRPM : 

Xavier GIZARD, Secrétaire Général 
Philippe CICHOWLAZ, Directeur 
François DESRENTES, Directeur 
Fanny HARLING, Directrice 
Carol THOMAS, Déléguée Permanente de la CRPM à Bruxelles 
Marie-Agnès CHARON, Chef du Secrétariat 

Παρατηρητές 
Kari AALTO, Manager of International Affairs, Council of Oulu Region (FIN) 
Iacob AJDER, Head of International cooperation department, Cahul County Council (Moldova) 
Giuseppe ANZALDI, Dirigente - Ufficio di Bruxelles della Presidenza della Regione Siciliana (I) 
Constantin BRAGARU, Director General, Constanta County Council (RO) 
Gabriela BRAGARU, Councellor, Constanta County Council (RO)  
Stefan BRATU, President, Cahul County Council (Moldova)  
Francis COYLE, Director Planning and Economic Development, Donegal County Council (IRL) 
Jean-Yves DALLEAU, Chargé de Mission, Conseil Régional de La Réunion (F)  
Cristian DARIE, Director of Regional Development Department, Constanta County Council (RO) 
Stefan-Daniel DRAGULIN, Vicepresident, Calarasi County Council (RO) 
Annemarie ELVERUM, European Officer, Aarhus County Council (DK) 
Susana FAISCA, Chef de Département de Coopération, Région Algarve (PT) 
Jesús GAMALLO ALLER, Secretario Xeral de Relaciónes con UE e Acción Exterior, Xunta de Galicia (E) 
Stelian GAVRUS, Tulcea County Council 
Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente per le politiche Europee, Regione Toscana (IT) 
Christian GUYONVARC’H, Vice-Président, Conseil Régional de Bretagne (F) 
Roxana IACOB, Councillor for Foreign Affairs, Tulcea County Council (RO) 
Necmeddin KURT, Interpreter, Tekirdag (TR) 
Silvia MARIN, Councellor, Calarasi County Council (RO) 
Josefina MORENO BOLARÍN, Jefe de Sección de Coordinación Juridica, Región de Murcia (E)  
Octavian MOTOC, Executive Director for Foreign Affairs, Tulcea County Council (RO) 
Frank PSAILA, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (MT) 
Ana RAMOS BARBOSA, Directrice, Fundación Galicia Europa (E) 
Per RØEN, Coordinator of International Affairs, County of Rogaland (NO) 

    Daniel STEFAN, Councillor, Calarasi County Council (RO) 
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ   
 
Η κυρία Marcela SIGHINAS, Αντιπρόεδρος της περιφέρειας του Galati, καλωσορίζει τους συµµετέχοντες 
στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CRPM. Υπογραµµίζει ότι οι περιφέρειες δεν είναι πια απλές 
γεωγραφικές οντότητες, αλλά πραγµατικοί καταλύτες της ανάπτυξης. Η συνεδρίαση αυτή του Πολιτικού 
Γραφείου προσφέρει στην περιφέρεια του Galati την ευκαιρία να επιβεβαιώσει το άνοιγµά της στη 
συνεργασία . 
 
Ο κ. Ene DINGA, ρουµάνος Υπουργός ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης υπενθυµίζει ότι τις τρεις προηγούµενες 
εβδοµάδες η ευρωπαϊκή Ένωση έζησε δύο από τις πιο δύσκολες στιγµές της : την απόρριψη της 
συνταγµατικής Συνθήκης και το ναυάγιο της συναίνεσης γύρω από τις δηµοσιονοµικές προοπτικές . Στη 
συγκυρία αυτή, υπενθυµίζει, η Ρουµανία θα συνεχίσει να ακολουθεί το χρονοδιάγραµµα των υποχρεώσεών 
της. Και ολοκληρώνει, ευχόµενος στη συνέλευση γόνιµες εργασίες. 
 
Η κυρία Gunn Marit HELGESEN, Αντιπρόεδρος της CRPM, (Telemark), προεδρεύει στις εργασίες, εν 
απουσία του Προέδρου Martini. Ευχαριστεί τις διοργανώτριες περιφέρειες για τη φιλοξενία τους και 
υπενθυµίζει ότι στην ταραγµένη αυτή συγκυρία εκδηλώνεται ακόµη πιο πιεστική η ανάγκη να διεκδικηθεί 
ευρύτερος ρόλος για τις περιφέρειες. 
 

Το πρακτικό της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου στο  Stavanger στις 23 Σεπτεµβρίου 2004 
εγκρίνεται οµόφωνα. 

Το Πολιτικό Γραφείο εγκρίνει την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης  
 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ I : ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 
 
Οκ. Xavier GIZARD, Γενικός Γραµµατέας της CRPM, παρουσιάζει τον εξαµηνιαίο απολογισµό 
δραστηριοτήτων σε σχέση µε τις γενικές κατευθύνσεις που είχε αποφασίσει η Γενικά Συνέλευση του 
Stavanger, τον περασµένο Σεπτέµβριο. (βλ. Παράρτηµα 1) 
 
Ο κ. Richard WESTLAKE, Σύµβουλος του Devon County Council, συγχαίρει τη Γενική Γραµµατεία για την 
εκπόνηση αυτού του κειµένου που θα διευκολύνει την κατανόηση της δραστηριότητας της CRPM από τις 
περιφέρειες. Εκτιµά, ωστόσο, ότι η CRPM θα µπορούσε να φανεί πιο δραστήρια στην προβολή της 
συνταγµατικής Συνθήκης. 
 
Ο κ. Αντώνης ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικός Γραµµατέας της Επιτροπής Βαλκανίων και Μαύρης 
Θάλασσας αναφέρεται στο συνέδριο που θα πραγµατοποιηθεί στις 30 του ερχόµενου Σεπτεµβρίου στο  
Canakkale (Τουρκία) για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τις µεταφορές στα Στενά Μαύρης Θάλασσας / 
Μεσογείου. Ο κ. Xavier GIZARD υπογραµµίζει επίσης τη σηµασία αυτής της πρωτοβουλίας που αποτελεί 
την πρώτη συγκεκριµένη δράση της Επιτροπής Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας και καλεί τις ρουµανικές 
Αρχές να συµµετάσχουν. 
 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ II 
 
1) Απολογισµός της διαπραγµάτευσης για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές και των κυρώσεων 

της συνταγµατικής Συνθήκης 
 
Ο κ. Jean-Yves LE DRIAN, Πρόεδρος  της Περιφέρειας της Βρετάνης συντονίζει αυτή τη συνεδρία και 
ευχαριστεί τον ρουµάνο Υπουργό ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης για τον εισαγωγικό του λόγο επί του θέµατος. 
Στη συνέχεια δίδει το λόγο στον κ. Xavier GIZARD για να παρουσιάσει το σχέδιο γνωµοδότησης που θα 
υποβληθεί στο Πολιτικό Γραφείο. 
 
Ο κ. Xavier GIZARD αρχίζει την οµιλία του υπενθυµίζοντας ότι κανείς σήµερα δεν µπορεί να πει σε ποια 
βάση θα επαναληφθούν οι διαπραγµατεύσεις. Ο Tony BLAIR στο λόγο του στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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έκανε αναφορά στην έκθεση SAPIR που η CRPM είχε καταπολεµήσει επί 6 µήνες πριν από την απόσυρσή 
της. Το Ηνωµένο Βασίλειο είναι η µόνη χώρα που έχει ταχθεί ανοικτά υπέρ της επανεθνικοποίησης της 
περιφερειακής πολιτικής. Η πολιτική αυτή δεν αφορά µόνο κονδύλια, αλλά και τη συµµετοχή των 
ενδιάµεσων κλιµακίων στη χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η θραύση αυτής της σύνδεσης θα είχε 
σοβαρές συνέπειες. 
Στη συνέχεια εισηγείται το κείµενο της γνωµοδότησης « Περισσότερο παρά ποτέ : Συνοχή » και ο κ. Philippe 
CICHOWLAZ, ∆ιευθυντής, εκθέτει το βασικό περιεχόµενο των παραρτηµάτων της. Αναλύει, ιδίως, τις 
δηµοσιονοµικές επιπτώσεις του τελευταίου « negotiating box » για τις περιφέρειες : υποχώρηση του στόχου 
σύγκλιση, µείωση του βάρους των κριτηρίων εδαφικής συνοχής στον µελλοντικό στόχο « περιφερειακή 
ανταγωνιστικότητα και απασχόληση », δραστική µείωση της διεθνικής συνεργασίας. Υπογραµµίζει τον 
αποδυναµωµένο εδαφικό χαρακτήρα των στρατηγικών κοινοτικών προσανατολισµών σε αντίθεση µε τις 
αναλύσεις της τρίτης ενδιάµεσης έκθεσης για τη συνοχή. 
 
Ο κ. Jean-Yves LE DRIAN σηµειώνει ότι αντιµετωπίζουµε µια δύσκολη κατάσταση για τις περιοχές µας. Αν 
η τελευταία Σύνοδος κορυφής οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, η περιρρέουσα ατµόσφαιρα των σχετικών 
συζητήσεων είναι σαφές ότι αφήνει την περιφερειακή πολιτική στην τελευταία θέση των γενικών 
προβληµατισµών. Πρέπει να αναλάβουµε την ευθύνη της αντίστασης και κάθε µια από τις περιφέρειες της 
CRPM θα πρέπει να τοποθετηθεί επί της γνωµοδότησης του Πολιτικού Γραφείου. 
 
Συζήτηση : 
 
Ο κ. Roland ANDERSSON, Πρόεδρος της Västra-Götaland αναφέρει ότι οι σουηδικές περιφέρειες 
επιθυµούν ένα πολύ πιο φιλόδοξο προϋπολογισµό και θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ξεκινήσει διάλογος 
για την διαιώνιση της ΚΑΠ. 
 
Ο κ. Richard WESTLAKE, προτείνει ειλικρινή συζήτηση για τις προσδοκίες της CRPM από τη βρετανική 
Προεδρία της Ένωσης. 
 
Ο κ. Ene DINGA εκτιµά ότι τα Κράτη που επιθυµούν περιορισµό του les Etats qui souhaitent voir le 
κοινοτικού προϋπολογισµού παραβλέπουν τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις των επενδύσεων στα νέα, 
ιδίως, Κράτη µέλη. Και καταγγέλλει τους κινδύνους που εγκυµονεί µια Ένωση δύο ταχυτήτων. 
 
Ο κ. José António CAMPOS CORREIA, Πρόεδρος της Algarve, υπογραµµίζει ότι κινδυνεύουν να 
λησµονηθούν οι αρχικές προτάσεις της ευρωπαϊκής Επιτροπής, που, αντιθέτως, ήταν διαποτισµένες από ένα 
αληθινό όραµα για την Ευρώπη. Υπενθυµίζει δε την ιδιαίτερη κατάσταση που αντιµετωπίζουν οι 
περιφέρειες θύµατα της στατιστικής επίπτωσης. 
 
Η δεσποινίς Josefina MORENO BOLARÍN, Επικεφαλής του Τµήµατος Νοµικού Συντονισµού της 
Περιφέρειας της Murcia, επισηµαίνει τη σηµασία της εδαφικής συνεργασίας και υπενθυµίζει τη διακήρυξη 
που ενέκρινε στη Γενική της Συνέλευση η ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή. Στο σηµείο αυτό παρεµβαίνει 
ενισχυτικά και ο κ. Angelo PARELLO, Εκτελεστικός Γραµµατέας της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής. 
 
Για τον κ. Jean-Yves DALLEAU, Σύµβουλο του Περιφερειακού Συµβουλίου της Réunion, η γαλλική και 
ολλανδική απάντηση στα δηµοψηφίσµατα αποκαλύπτουν µια σοβαρή κρίση που ξεπερνά κατά πολύ την 
εδαφική διάσταση: πρόκειται για ένα θεσµικό πρόβληµα, έναν προβληµατισµό γύρω από τη θέση της 
Ένωσης στην παγκοσµιοποίηση και γενικότερα γύρω από τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Καλό θα ήταν να 
προχωρήσει η σχετική συζήτηση σε βάθος και να συµβάλει σ’ αυτήν και η CRPM, µέσα, ιδίως, από τη Γενική 
της Συνέλευση. 
 
Ο κ. Xavier GIZARD διευκρινίζει : 
- Ότι συµµερίζεται την ανάγκη για µια ευρεία και φιλόδοξη ανάλυση της κατάστασης. Το σεµινάριο του 1ου 
εξαµήνου του 2006, στις Αζόρες, µε θέµα « περιφέρειες και παγκοσµιοποίηση », όπως και οι συζητήσεις κατά 
τη Γενική Συνέλευση της CRPM, αυτό θα έχουν ως στόχο. 
- Σε ότι αφορά την ΚΑΠ, εκτός από το δεύτερο πυλώνα, η CRPM δεν ασχολήθηκε ποτέ επισταµένως µε τον 
τοµέα, λόγω της ποικιλοµορφίας των περιφερειακών συµφερόντων.  
 
Στη γνωµοδότηση του Πολιτικού Γραφείου προτείνονται οι εξής τροπολογίες  : 
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o Να γίνει αναφορά στη σοβαρότητα των ερωτηµάτων που προκαλεί η ευρωπαϊκή 
επικαιρότητα, να ανανεωθεί η υποστήριξη της CRPM στην εισδοχή της Ρουµανίας στην 
Ένωση µε σεβασµό του συµφωνηµένου χρονοδιαγράµµατος, να επισηµανθεί ότι ορισµένες 
χώρες κύρωσαν ήδη τη συνταγµατική Συνθήκη (Réunion). 

o Να διατυπωθούν διαφορετικά οι ευχαριστίες προς τα Κράτη που δέχτηκαν να κάνουν 
υποχωρήσεις.  

o Να χαρακτηριστεί η πολιτική για τη συνοχή ως συντελεστής εκσυγχρονισµού της Ένωσης 
(Βρετάνη). 

o Να υπογραµµιστεί η ανάγκη για εκ βάθρου αναθεώρηση του προϋπολογισµού (Västra-
Götaland, Aarhus County). 

o Να υποστηριχτούν τα µέσα εδαφικής συνεργασίας, όπως ακριβώς τα προτείνει η Επιτροπή  
(Murcia). 

 
 
2) Επιθεώρηση των θεµατικών φακέλων  
 
Ενέργεια : εισήγηση του κ. Jean Didier HACHE, Εκτελεστικού Γραµµατέα της Επιτροπής  των Νησιών. 
 
20 περίπου περιφέρειες συµµετέχουν στη σχετική οµάδα εργασίας που έχει ως επικεφαλής την περιφέρεια  
της Ναβάρας. 
Στην Επιτροπή  ∆ιεύθυνσης  της οµάδας αυτής συµµετέχουν επίσης τρεις άλλες περιφέρειες : οι Western 
Isles, Noord Nederland και Cornwall. 
 
Οι οµάδα µελετά τρία βασικά θέµατα : 

1) Τα οφέλη που προκύπτουν για τις περιφέρειες από την προσφυγή τους στις ήπιες µορφές ενέργειας, 
από άποψη θέσεων απασχόλησης και οικονοµικών εισοδηµάτων.  

2) Οι συγκρούσεις που συνδέονται µε την ανάπτυξη των ανανεώσιµων ενεργειακών πηγών και η 
αντιµετώπισή τους.  

3) Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία είναι άραγε προσαρµοσµένη στην ανάπτυξη αυτών των πηγών ενέργειας 
στις παράκτιες περιφερειακές περιοχές ;  

 
Ένα πρώτο σχετικό σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί στην Κορνουάλη στις 19 και 20 Σεπτεµβρίου  2005. Θα 
ακολουθήσουν και άλλα σεµινάρια την περίοδο 2005-2006, ενώ για τα τέλη του 2006 προβλέπεται η σύγκλιση 
µιας διάσκεψης στη Ναβάρα για τη σύνθεση όλων των σχετικών εργασιών. 
 
Σχόλια :  
 
Ο κ. Richard WESTLAKE βλέπει σ’ αυτή την προσέγγιση µια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί για την 
επίλυση της διογκούµενης σύγκρουσης στις περιφέρειες Ουαλίας και Κορνουάλης όσον αφορά τις 
επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στο περιβάλλον . 
 
Στην παρέµβαση του αυτή, ο κ. Richard WESTLAKE διατυπώνει και δύο άλλα σχόλια : 

1) Προτείνει να υπάρξει προσωπική επαφή µε ορισµένα µέλη της βρετανικής Κυβέρνησης για τα 
θέµατα που η CRPM θεωρεί πιεστικά. 

2) Καταγγέλλει τον έντονο ανταγωνισµό που ασκούν οι εταιρίες « low cost » στις εταιρίες των φέρι, 
που κινδυνεύουν να µην αντέξουν τις υπερβολικά χαµηλές τιµές που εφαρµόζουν οι πρώτες. 

 
Τουρισµός :  
 
Ο Γενικός Γραµµατέας της CRPM, κ. Xavier GIZARD, ανακινεί δύο θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος : 
- Αναλύει την πρόσκληση της Μάλτας για την προσεχή διάσκεψη του Τουρισµού, που συγκαλείται στη 
Μάλτα στις 19/21 Οκτωβρίου  2005. 
 
- Παρουσιάζει την πρόταση των Ιόνιων Νησιών για τη σύσταση µιας Θεµατικής Οµάδας µε αντικείµενο τον 
Βιώσιµο Τουρισµό, υπό τον συντονισµό αυτής της περιφέρειας. Η πρόταση  αυτή εγκρίνεται οµόφωνα από 
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το Πολιτικό Γραφείο. Η κυρία Kathleen MATHESON (Highland) δηλώνει ότι η Επιτροπή της Βόρειας 
Θάλασσας θα µπορούσε ενδεχοµένως να εµπλακεί στην ανάπτυξη της οµάδας καθώς έχει ήδη συστήσει µια 
οµάδα εργασίας µε θέµα «Πολιτισµός και Τουρισµός». 
 
Μια πρώτη συνεδρίαση της οµάδας µπορεί να προγραµµατιστεί για το φθινόπωρο του 2005 (η ακριβής 
ηµεροµηνία της θα ανακοινωθεί Γενική  Συνέλευση της Μαδέρας).  
 
∆ιάφορα 
Ο κ. Xavier Gizard επιθυµεί να δώσει τις εξής συµπληρωµατικές διευκρινίσεις, όσον αφορά τους θεµατικούς 
φακέλους :  

1) Ο φάκελος « Ευρώπη της Θάλασσας » θα παρουσιαστεί αναλυτικά στην προσεχή Γενική  Συνέλευση 
της CRPM στη Μαδέρα.  

2) Σχετικά µε την εδαφική συνεργασία σηµειώνει την άποψη που υιοθετούν ήδη πολλές περιφέρειες 
µέλη, και ιδίως οι Επιτροπές Βαλτικής και Μεσογείου, ότι δεν πρέπει να επιβληθούν γεωγραφικοί 
περιορισµοί στην περίµετρο µιας και της αυτής θαλάσσιας λεκάνης για τις πρωτοβουλίες 
διασυνοριακής συνεργασίας. Επί του θέµατος αυτού, ο εκπρόσωπος της περιφέρειας Algarve 
επιµένει για την εισδοχή και της δικής του περιφέρειας στην περίµετρο εφαρµογής της  
διασυνοριακής συνεργασίας. 

3) Τέλος, αποµένει να προσδιοριστεί ο τρόπος εµπλοκής της CRPM στο θέµα της ΚΑΠ. Μια 
προκαταρκτική επαφή µε τη Γ∆ Γεωργίας είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη κοινού 
προβληµατισµού µε τη CRPΜ. 

 
Επιτροπή των Περιφερειών :  
 
Ο κ. Xavier GIZARD χαιρετίζει την ποιότητα των σχέσεων που συνδέουν τη CRPM µε την Επιτροπή των 
Περιφερειών. Η Επιτροπή αυτή καθιέρωσε πλέον τη συνήθεια να προσκαλεί και να προβλέπει τις 
παρεµβάσεις της CRPM στις συνεδριάσεις της. ∆υστυχώς, δεν είναι πάντα εύκολο να κινητοποιηθούν οι 
αιρετοί που είναι αποδέκτες αυτών των προσκλήσεων. Ο Γενικός Γραµµατέας απευθύνει λοιπόν έκκληση για 
συστηµατικότερη εµπλοκή των Περιφερειών στις συνόδους της Επιτροπής, στις οποίες οι αιρετοί θα έπρεπε 
να συµµετέχουν πιο ενεργητικά. Θα µπορούσαµε άλλωστε να ζητήσουµε τον προγραµµατισµό 
δραστηριοτήτων της Επιτροπής των Περιφερειών για να τον διανείµουµε στους Προέδρους των περιφερειών 
µελών το ταχύτερο δυνατόν. Θα µπορούσαµε έτσι να εντοπίσουµε προκαταβολικά τους διαθέσιµους 
αιρετούς σε κάθε ηµεροµηνία και να εξασφαλίσουµε έγκαιρα την παρέµβασή τους.  
 
Στο ίδιο θέµα, η δεσποινίς Josefina MORENO BOLARÍN της Περιφέρειας Μούρθια, αναγνωρίζει µε 
ικανοποίηση τη σταθερή υποστήριξη που παρέχει η CRPM στις περιφέρειες µέλη της. Επιβεβαιώνει επίσης 
την απόλυτη προθυµία του Προέδρου Valcarcel (Μούρθια), Προέδρου της Επιτροπής  Relex της Επιτροπής  
των Περιφερειών και µέλους της Επιτροπής Coter για την εκδήλωση στενής συνεργασίας πάνω στις νέες 
πρωτοβουλίες κοινού ενδιαφέροντος.  
 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ III : ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Η κυρία Gunn Marit HELGESEN, Αντιπρόεδρος της CRPM, επαναφέρει τη συζήτηση στην προετοιµασία 
της γνωµοδότησης « Περισσότερο από ποτέ : Συνοχή » που έχει υποβληθεί στο Πολιτικό Γραφείο. 
Προτείνονται πολλές τροπολογίες στο κείµενο προκειµένου να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των παρόντων 
µελών. Τελικά η γνωµοδότηση εγκρίνεται  οµόφωνα(Το κείµενό της έχει ήδη σταλεί ταχυδροµικώς στα µέλη στις 
30 Ιουνίου 2005). 
 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 
Ο κ. Xavier GIZARD, Γενικός Γραµµατέας της CRPM, απαριθµεί διάφορα θέµατα που θα µπορούσαν να 
έχουν σοβαρές επιπτώσεις στις περιφερειακές αρχές, όπως είναι π.χ. η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και οι 
κλιµατικές αλλαγές. Εξηγεί στη συνέχεια ποιος είναι ο ρόλος του δικτύου NRG4SD, που δηµιουργήθηκε πριν 
από τρία χρόνια στο Johannesburg και που έχει οργανώσει µέχρι σήµερα πλήθος διασκέψεων µε θέµατα 
σχετικά µε την laπαγκοσµιοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνει ότι µια ακόµη διάσκεψη θα 
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πραγµατοποιηθεί στις 3/4 Φεβρουαρίου 2006 στη Μασσαλία (PACA, F) για τη µελέτη των κλιµατικών 
αλλαγών. 
 
Ο κ. François DESRENTES, ∆ιευθυντής στη CRPM, δίδει µια συνοπτική εικόνα της οργάνωσης του δικτύου 
NRG4 SD, που συστήθηκε βάσει του βελγικού νόµου για τα σωµατεία. Από την ίδρυσή του, το δίκτυο 
ανάλαβε µια σηµαντική πρωτοβουλία µετά το τσουνάµι που κτύπησε τη νοτιοανατολική Ασία το ∆εκέµβριο 
του 2004. Το δίκτυο εγκατέστησε αµέσως µια task force µε στόχο να προσφέρει βοήθεια στους πληγέντες 
πληθυσµούς. 
 
Ο κ. François DESRENTES πληροφορεί στη συνέχεια τα µέλη για την προετοιµασία του σεµιναρίου µε θέµα 
τις κλιµατικές αλλαγές, µια εκδήλωση που αποφασίστηκε ύστερα από πρωτοβουλία του Προέδρου Vergès. 
Οι στόχοι του σεµιναρίου αυτού θα επικεντρωθούν σε δύο θέµατα. Κατά πρώτον, είναι βασικό να ανιχνευθεί 
ο τύπος των αναγκαίων δράσεων για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που θέτουν οι κλιµατικές αλλαγές. 
Το δεύτερο θέµα που απαιτεί επίσης ανάληψη δράσης, είναι οι τρόποι προσαρµογής στις συνέπειες των 
κλιµατικών αλλαγών και ο ρόλος που πρέπει να παίξουν οι Περιφέρειες στη διαδικασία αυτή. Κατά τη 
διάρκεια του σεµιναρίου θα συζητηθεί ακόµη η κατάστρωση ενός σχετικού προγράµµατος εργασίας της 
CRPΜ. Τα µέλη του Πολιτικού Γραφείου καλούνται να εξουσιοδοτήσουν τη Γενική Γραµµατεία για την 
επεξεργασία συγκεκριµένης θέσης και αναθέτουν στον κ. Paul Vergès την ευθύνη να την διακινήσει όσο 
γίνεται ευρύτερα. Τα αιτήµατα αυτά της Γενικής Γραµµατείας ως προς την οργάνωση ενός Σεµιναρίου  στη 
Μασσαλία για τις κλιµατικές αλλαγές γίνονται αποδεκτά. 
 
Ο κ. Jean-Yves DALLEAU, εκπρόσωπος του Προέδρου Vergès, δίδει στα µέλη του Πολιτικού Γραφείου 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διάσκεψη που θα οργανωθεί στη Μασσαλία (PACA, F). Σκοπός 
αυτής της διάσκεψης είναι να δώσει στις περιφερειακές αρχές µια ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και µια 
πλατφόρµα για τη διερεύνηση των δράσεων που είναι δυνατόν να αναληφθούν, στο µέτρο που οι 
περιφερειακές αρχές βρίσκονται συχνά στην πρώτη γραµµή για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων. 
Σηµειώνει επίσης ότι οι ηµεροµηνίες έχουν τροποποιηθεί και ότι το εν λόγω σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί 
τελικά στις 3/4 Φεβρουαρίου 2006 (αντί του Νοεµβρίου 2005 που προβλεπόταν αρχικά). 
 
Ο κ. Richard WESTLAKE, Αντιπρόεδρος  της CRPM, υποστηρίζει αυτή την πρωτοβουλία και υπογραµµίζει 
πόσο σηµαντική είναι η αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών. Το πρόβληµα είναι, κατά την άποψή του, 
ότι κανείς δεν έχει ξεκάθαρη ιδέα για τις δυσκολίες που θα αντιµετωπιστούν, αν και όλοι συµφωνούν ότι 
είναι αναγκαίο να ελεγχθούν οι συνέπειες του φαινοµένου. Τη λύση θα την βρουν κατά πάσα πιθανότητα οι 
επόµενες γενεές, εµείς ωστόσο έχουµε την υποχρέωση να αρχίσουµε µε ότι είναι δυνατόν να γίνει από τώρα. 
 
Ο κ. José Antonio CAMPOS CORREIA, Πρόεδρος της Περιφέρειας Algarve,  υπογραµµίζει  την ύπαρξη 
της Agenda 21, ενός δικτύου περιφερειακών και τοπικών αρχών που ιδρύθηκε στο Rio de Janeiro το 1992. Ο 
κ. CAMPOS CORREIA, έχει τη γνώµη πως το δίκτυο αυτό θα έπρεπε να αξιοποιηθεί ως χρήσιµο εργαλείο 
για την ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών στον προβληµατισµό γύρω από τη βιώσιµη ανάπτυξη και 
τις κλιµατικές αλλαγές. 
 
 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ IV   
 
Οικονοµική κατάσταση 
 
Ο κ. Yves MORVAN, Πρόεδρος του Συµβουλίου ∆ιοίκησης, παρουσιάζει κατά πρώτον τους λογαριασµούς 
2004 της CRPΜ. Η δραστηριότητα της Γενικής Γραµµατείας και µόνο αφήνει ένα πλεόνασµα 303.285 ευρώ. 
Αν αφαιρεθούν από το ποσό αυτό οι ενισχύσεις των γεωγραφικών Επιτροπών και των προγραµµάτων 
συνεργασίας, το πλεόνασµα αυτό περιορίζεται στα 103.509 ευρώ, που θα κατανεµηθούν µεταξύ 
αποθεµατικού και λογαριασµού συνεργασιών για την προώθηση ορισµένων σηµαντικών δράσεων. Εξάλλου, 
25.000 ευρώ θα διατεθούν για την αναµόρφωση του δικτυακού τόπου και 30.000 ευρώ ως έκτακτη ενίσχυση 
του σεµιναρίου των Αζορών. Το υπόλοιπο προορίζεται για τον κωδικό του ελεύθερου αποθεµατικού. Ο 
οικονοµικός απολογισµός του 2004 εγκρίνεται οµόφωνα. 
 
Ο κ. Yves MORVAN εκθέτει στη συνέχεια τα κύρια στοιχεία του προϋπολογισµού του 2005 που εγκρίθηκε 
στο Stavanger. Προτείνει τη χρησιµοποίηση µέρους του αποθεµατικού για την κάλυψη νέων δαπανών στο 
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πλαίσιο των προγραµµατισµένων έργων συνεργασίας : +30 000 ευρώ για την πρόταση « Ευρώπη της 
Θάλασσας », + 30.000 ευρώ ενίσχυση στην περιφέρεια της Καταλωνίας για τη χρηµατοδότηση του 
εορτασµού της 10ης επετείου της διαδικασίας της Βαρκελώνης στις 25/26 Νοεµβρίου και µια συνεισφορά 
4000 ευρώ για την πραγµατοποίηση ενός ναυτιλιακού συµποσίου της Επιτροπής της Βόρειας Θάλασσας. Ο 
προϋπολογισµός του 2005 µε τις ως άνω τροποποιήσεις εγκρίνεται οµόφωνα. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου 
∆ιοίκησης υπογραµµίζει ότι οι ελληνικές περιφέρειες δεν έχουν πάντα ρυθµίσει τις εισφορές τους για το 
2004. 
Το σχέδιο προϋπολογισµού του 2006 θα παρουσιαστεί στη Γενική Συνέλευση της Μαδέρας. ∆εν πρόκειται να 
προταθεί καµία αύξηση των εισφορών πέραν του πληθωρισµού. 
 
Ο κ. Xavier GIZARD διευκρινίζει µετά ότι ορισµένες περιφέρειες ζήτησαν να υιοθετηθεί ένα προαιρετικό 
ανώτατο όριο εισφοράς (µετά την κατάργησή του πριν από µερικά χρόνια). Το αίτηµα αφορά ιδίως δύο από 
τις 12 περιφέρειες που εφάρµοζαν τότε το ανώτατο αυτό όριο. Υπάρχει όµως πιθανότητα να ανακινηθεί 
ανάλογο αίτηµα και από άλλες µεγάλες περιφέρειες της Βόρειας Θάλασσας που δεν έχουν ακόµη 
τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους έναντι της CRPΜ.  
 
Ένα τέτοιο ανώτατο όριο θα µπορούσε π.χ. να οριστεί στα 5 εκατοµ. κατοίκων και ο κ. Xavier GIZARD 
υπενθυµίζει ότι : 
 

o Από τη µια πλευρά, οι περιφέρειες µε λιγότερους από 650.000 κατ. καταβάλουν µια 
συµπληρωµατική προσπάθεια σε σχέση µε τις άλλες περιφέρειες και αυτό θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί ως αντεπιχείρηµα στην υιοθέτηση του προαιρετικού ανώτατου ορίου.  

o Από την άλλη πλευρά, οι µεγάλες περιφέρειες είναι εκείνες που επιβαρύνονται συνήθως µε 
την υποδοχή των σηµαντικών εκδηλώσεων. ∆εν πρέπει λοιπόν να εξωθηθούν να απόσχουν 
από αυτή την προσπάθεια. Άλλωστε από τις 12 περιφέρειες που θα µπορούσαν να 
προσφύγουν σ’ αυτή τη δυνατότητα, µόνον δύο έχουν εκδηλώσει κατ’ αρχήν σχετική 
πρόθεση. 

 
Ο κ. Xavier GIZARD ζητά από το Πολιτικό Γραφείο να τοποθετηθεί στο θέµα. 
 
Ο κ. Richard WESTLAKE χαιρετίζει εν πρώτοις το γεγονός ότι η συµφωνία του Stavanger για περιορισµό 
των αυξήσεων του προϋπολογισµού τηρήθηκε. Όσον αφορά το προαιρετικό ανώτατο όριο, ζητάει 
περισσότερα στοιχεία για να µπορέσει να τοποθετηθεί. 
 
Ο κ. Roald BERGSAKER, Πρόεδρος της Περιφέρειας Rogaland, ζητά επίσης τη σύνταξη ενός κειµένου που 
θα αναλύει της οικονοµικές επιπτώσεις της πρότασης. 
 
Η κυρία Gunn Marit HELGESEN προτείνει να εξεταστεί το θέµα, µετά την παροχή των συµπληρωµατικών 
αυτών στοιχείων, κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου στη Μαδέρα.  
 
Προδιαγραφή  ISO 
Ο κ. Philippe CICHOWLAZ, ανακοινώνει ότι η Γενική Γραµµατεία πέρασε πρόσφατα ένα δοκιµαστικό 
έλεγχο πιστοποίησης στο πλαίσιο της προδιαγραφής ISO. ∆ιευκρινίζει ότι ο τελικός έλεγχος πιστοποίησης θα 
πραγµατοποιηθεί τέλη Σεπτεµβρίου του 2005 και ότι οι νέες διατάξεις της Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής 
Γραµµατείας θα µπορούν να παρουσιαστούν στην επόµενη Γενική Συνέλευση της CRPM. 
 
Ταυτόχρονη διερµηνεία  
Ο κ. Xavier GIZARD εκθέτει γραπτή πρόταση για την παροχή υπηρεσιών ταυτόχρονης διερµηνείας κατά 
την οργάνωση των συναντήσεων της CRPΜ. Ο κ. Angelo Parello ανακοινώνει ότι η ∆ιαµεσογειακή 
Επιτροπή αποφάσισε να προσθέσει και την πορτογαλική ως γλώσσα εργασίας. Η πρόταση για τη  συγγραφή 
των σχετικών υποχρεώσεων εγκρίνεται οµόφωνα (βλ. παράρτηµα 2). 
 
Προσχωρήσεις/αποσύρσεις 
Το Πολιτικό Γραφείο καταγράφει τις αποσύρσεις των περιφερειών Balvi (Λετονία) και Ida Virumaa 
(Εσθονία) για λόγους οικονοµικούς σχετιζόµενους µε θεσµικές αλλαγές. 
Και υποδέχεται οµόφωνα την περιφέρεια « Aberdeen City Council » (UK). 
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Ορισµός µέλους του Πολιτικού Γραφείου 
Ο Πρόεδρος της Περιφέρειας του Λατίου, κ. Piero Marrazzo, αντικαθιστά τον κ. Vito D’Ambrozio ως 
αναπληρωµατικό του τακτικού µέλους από την Ιταλία.  
Λείπει πάντα ένα αναπληρωµατικό µέλος της ελληνικής εκπροσώπησης, αλλά δεν έχει µέχρι σήµερα δοθεί 
καµιά σχετική διευκρίνιση. 
 
Οργανωτική Χάρτα 
Σύµφωνα µε τα όσα είχαν συµφωνηθεί στη συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 2005, το Πολιτικό Γραφείο 
συναινεί να προταθεί στη Μαδέρα η δηµιουργία δύο νέων θέσεων Αντιπροέδρων, η µία για την κυρία 
Debono ως εκπρόσωπο των περιφερειών των νέων Κρατών µελών και η άλλη για τον τακτικό εκπρόσωπο 
των ελληνικών περιφερειών. 
 
 
Παρουσίαση της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής  Συνέλευσης της Μαδέρας (2/4 Νοεµβρίου 2005) 
 
Ο κ. Jean-Yves DALLEAU συµφωνεί µε την προτεινόµενη θεµατολογία της ηµερήσιας διάταξης. Προτείνει 
ωστόσο να υπάρξει προηγουµένως διαβούλευση µε τις περιφέρειες µέλη γύρω από τα κεντρικά σηµεία της. Ο 
κ. Xavier Gizard σηµειώνει την πρόταση. 
 
Ο κ. Richard WESTLAKE προτείνει επέκταση της γενικής συζήτησης του πρωινού της Παρασκευής και 
κατά το απόγευµα, ώστε να υπάρξει περισσότερος χρόνος συζήτησης για τις περιφέρειες µέλη. 
 
Το σχέδιο ηµερήσιας διάταξης εγκρίνεται. Η επόµενη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, µετά από εκείνη 
της Γενικής Συνέλευσης, θα συγκληθεί στο Gozo (Μάλτα) µετά από σχετική πρόσκληση της κυρίας Debono. 
Οι ακριβείς ηµεροµηνίες της θα ανακοινωθούν αργότερα. 
 
Η κυρίαe Gunn Marit HELGESEN, Αντιπρόεδρος της CRPM κηρύσσει τη λήξη των εργασιών και 
ευχαριστεί θερµά τις περιφέρειες Galati και Tulcea για τη φιλοξενία. 
 


