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Μαδέρα (P) 
 

Οι Παράκτιες µη Κεντρικές Περιφέρειες που περιλαµβάνονται στον κατωτέρω κατάλογο συνήλθαν στη 
Μαδέρα (Πορτογαλία) στις 2/4 Νοεµβρίου 2005 για την πραγµατοποίηση της 33ης Γενικής Συνέλευσης 

της C.R.P.M. 

ABERDEENSHIRE (UK), ABRUZZO (I), ACORES (P), ALENTEJO (P), ALGARVE (P), ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ (GR), 
ANDALUCIA (E), AQUITAINE (F), ARGYLL & BUTE (UK), ARHUS (DK), ASTURIAS (E), BALEARES (E), BASSE-NORMANDIE (F), 
BLEKINGE (S), BORDER (IRL), BORNHOLM (DK), BRETAGNE (F), BUSKERUD (N), CALARASI (RO), CAMPANIA (I), CANARIAS 
(E), CANTABRIA (E), CASTILLA Y LEÓN (E), CATALUNYA (E), CENTRE (F),, CIUDAD AUTONOMA DE CEUTA* (E), COMUNITAT 
VALENCIANA (E), CONSTANTA (RO), CORNWALL-KERNOW (UK), CORSE (F), DEVON (UK), ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α (GR), EAST 
MIDLANDS REGIONAL ASSEMBLY* (UK), EAST OF ENGLAND REGIONAL ASSEMBLY (UK), EAST OF SCOTLAND EUROPEAN 
CONSORTIUM (UK), ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ (ΚΥΠΡΟΣ), FIFE (UK), GALATI (RO), GALICIA (E), GÄVLEBORG (S), GLOUCESTERSHIRE 
(UK), GOTLAND (S), HALLAND (S), HAMPSHIRE (UK), HIGHLAND (UK), HIIUMAA (EE), HORDALAND (N), ISLE OF MAN (UK), 
ISLE OF WIGHT (UK), ISTRIA (CROATIE), ITÄ-UUSIMAA (FIN),  ΚΡΗΤΗ (GR), KYMENLAAKSO (FIN), LA REUNION (F), LAZIO (I),  
LIMOUSIN (F), LISBOA E VALE DO TEJO (P), MADEIRA (P), MARTINIQUE (F), MECKLENBURG-VORPOMMERN (D), MIDI-
PYRENEES (F), MØRE OG ROMSDAL (N), MURCIA (E), NAVARRA (E), NOORD-HOLLAND (NL), NOORD NEDERLAND (NL), 
NORBOTTEN (S), NORDLAND (N), NORDJYLLAND (DK), NORD-TRØNDELAG (N), NORTE (P), NOTIO AIΓΑΙΟ (GR), 
ORKNEY (UK), ØSTFOLD (N), OSTROBOTHNIA (FIN), OULU REGION (FIN), PÄIJÄT-HÄME (FIN), PAÍS VASCO (E), PÄRNUMAA 
(EE), PAYS DE LA LOIRE (F), PODLASKIE (POLOGNE),  POITOU-CHARENTES (F), PRIMORSKO-GORANSKA (CROATIE), 
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR (F), RIGA (LV), RINGKJOBING (DK), ROGALAND (N), SAAREMAA (EE), SAIDA (LIBAN), 
SCHLESWIG-HOLSTEIN* (D), SHETLAND (UK), SICILIA (I), SOGN OG FJORDANE (N), SOMERSET (UK), SØR-TRØNDELAG (N), 
SOUSSE (TU), SOUTH OF SCOTLAND ALLIANCE (UK), SOUTH-WEST FINLAND (FIN), STOCKHOLM (S), TEKIRDAG (TURQUIE), 
TELEMARK (N), TOSCANA (I), TROMS (N), TUKUMS (LV), TULCEA (RO), UMBRIA (I), UPPSALA (S), VÄSTERBOTTEN (S), 
VÄSTRA GÔTALAND (S), VEST-AGDER (N), VESTFOLD (N), VIBORG (DK), ΒΟΡEIO AIΓAIO (GR), WALES (UK). 
(*) Παρατηρητής  
 
 
Ο Πρόεδρος της CRPM, κ. Claudio MARTINI ευχαριστεί θερµά εκ µέρους όλων των Περιφερειών που 
παρίστανται την Περιφέρεια της Μαδέρας και τον Πρόεδρό της, κ. Alberto João JARDIM για τη φιλοξενία 
και την υποδοχή που τους επιφύλαξαν. 
Ευχαριστεί επίσης όλους τους παρόντες, εκπροσώπους των περιφερειακών και ευρωπαϊκών αρχών που 
συµµετείχαν στις εργασίες της Συνόδου.  Ευχαριστεί δε όλως ιδιαιτέρως για τη συµµετοχή του τον Κύριο 
Πρόεδρο της ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel DURAO BARROSO. 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
Τελική ∆ιακήρυξη και Ψηφίσµατα  
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≈ I ≈ 
Η ∆ιάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης, που πραγµατοποίησε την 33η 
ετήσια Γενική της Συνέλευση στη Μαδέρα, ενέκρινε, στο όνοµα των 154 περιφερειών µελών της, την 

Τελική ∆ιακήρυξη και τα Ψηφίσµατα που ακολουθούν.  
 
 
 
 

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  
 

Η Γενική αυτή Συνέλευση συνήλθε σε µια δύσκολη συγκυρία για την ευρωπαϊκή οικοδόµηση. Το 2004, στο 
Stavanger, χαιρετίζαµε τόσο το σχέδιο συνταγµατικής Συνθήκης, όσο και τις προτάσεις της ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές της Ένωσης από το 2007 έως το 2013 ή την έναρξη των 
προπαρασκευαστικών εργασιών για µια ναυτιλιακή πολιτική της Ευρώπης.  
 
ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ  
 
1- Ένα χρόνο αργότερα, οι Περιφερειακές και Παράκτιες Περιοχές της Ευρώπης είναι υποχρεωµένες να 
διαπιστώσουν τη σηµερινή τελµάτωση της Ένωσης και να εκφράσουν τις ζωηρές τους ανησυχίες γι’ αυτήν . 

 
1.1. Η απόρριψη του σχεδίου συνταγµατικής Συνθήκης από δύο Κράτη µέλη παραπέµπει σε 
απροσδιόριστο χρόνο τη ρητή αναγνώριση δύο θεµελιωδών για τις περιφέρειές µας στοιχείων, που είχαν 
εγγραφεί στο κείµενο µετά από σκληρές διαπραγµατεύσεις : 
- την πλήρη και δικαιωµατική συµµετοχή του περιφερειακού και τοπικού διοικητικού κλιµακίου 
στη θεσµική ζωή της Ένωσης,  στα πεδία των αρµοδιοτήτων τους,  
- την αρχή της εδαφικής συνοχής, εγγύηση για µια βιώσιµη και ισόρροπη πολιτική περιφερειακής 
ανάπτυξης. 
 
1.2. Η αποτυχία της συνόδου κορυφής του Ιουνίου 2005 αναδεικνύει ανάγλυφα τις διχογνωµίες των 
Κρατών µελών σχετικά µε τους στόχους που θα πρέπει να θέσει η Ένωση και τα µέσα που πρέπει να 
εφαρµοστούν για την επίτευξή τους. Και το χειρότερο, η διαφωνία αυτή  συνεχίστηκε και µετά το 
σηµαντικότατο περιορισµό των αρχικών φιλοδοξιών των προτάσεων ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 14 
Ιουλίου 2004, καθ’ όλη τη διάρκεια των αλλεπάλληλων διαπραγµατεύσεων που πραγµατοποιήθηκαν 
κατά τις διαδοχικές εξαµηνιαίες Προεδρίες της Ολλανδίας και του Λουξεµβούργου και παρά τις µεγάλες 
προσπάθειες που κατέβαλε την ίδια περίοδο η ειδική προσωρινή Επιτροπή του ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 
 
Οι Περιφέρειές µας υιοθετούν τις θέσεις που ενέκρινε το πολιτικό Γραφείο CRPM, στο Galati την 
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2005, µε το κείµενο : « Περισσότερο από ποτέ, η συνοχή ». Υποστηρίζουν 
µάλιστα πως οι τελευταίες προτάσεις που έχουν γνωστοποιηθεί κινούνται πολύ κάτω από το απαραίτητο 
όριο αξιοπιστίας για µια δίκαιη ανάπτυξη αφενός και για τη συνέχιση της κινητοποίησης των 
περιφερειακών φορέων επί του θέµατος, αφετέρου : 
 
- Σε ότι αφορά  τον τίτλο 1a, η υπό µελέτη µείωση των κονδυλίων που θα αφιερωθούν στην έρευνα 

και τα διευρωπαϊκά δίκτυα, βρίσκεται σε απόλυτη αντίφαση µε τις επιταγές της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας.  

- Σε ότι αφορά  τον τίτλο 1b, καµιά απολύτως µείωση δεν είναι αποδεκτή, είτε πρόκειται για το 
στόχο της σύγκλισης, είτε για το στόχο της ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης ή της διεθνικής 
συνεργασίας, καθώς οι πιστώσεις των δύο τελευταίων έχουν ήδη µειωθεί σε επίπεδο κατώτερο κι 
αυτού της περιόδου 2000-2006. 
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- Σε ότι αφορά το νέο Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (FEADER), η προτεινόµενη δηµοσιονοµική 
µείωση δεν συνοδεύεται από κανενός είδους πρόοδο στη συµµετοχή του περιφερειακού κλιµακίου 
στον όλο προγραµµατισµό.  

- Σε ότι αφορά το µελλοντικό Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (FEP), οι αβεβαιότητες που αιωρούνται σε 
ότι αφορά τις δηµοσιονοµικές του προοπτικές, καθιστούν δυσχερή τη διαφάνεια που χρειάζεται ο 
γοργά αναπτυσσόµενος αυτός τοµέας. Οι Περιφέρειες σηµειώνουν, ωστόσο, µε ικανοποίηση την 
οργάνωση από την Επιτροπή διαπεριφερειακών συσκέψεων για την αλιεία, µε σκοπό την ενίσχυση 
του διαλόγου γύρω από τους τρόπους λειτουργίας του µελλοντικού FEP. 

 
Οι Περιφέρειες µέλη διατυπώνουν τη θερµή ευχή για νέες προτάσεις της βρετανικής εξαµηνιαίας Προεδρίας 
τις προσεχείς µέρες, που να κινούνται στο ύψος µιας ηπειρωτικής Ένωσης σε βάθος, χωρίς αναδιπλώσεις σε 
εθνικά προδιαγραµµένα χαρακώµατα. 
 
2- Από την άλλη πλευρά, τα κείµενα που συντάσσονται αυτή την εποχή για την εφαρµογή της πολιτικής 
της συνοχής εκφράζουν σαφή οπισθοχώρηση σε ότι αφορά : 
- τις διαδικασίες εµπλοκής των περιφερειών στη χάραξη, από πλευράς Κρατών µελών, των στόχων και του 
περιεχοµένου της,  
- τη συνδυασµένη συνεκτίµηση των στρατηγικών της Λισσαβόνας και του Göteborg στον ορισµό των 
δράσεων που πρέπει να αναληφθούν,  
- τις αναγκαίες διαφοροποιήσεις για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης σε όλες τις 
Περιφέρειες, σ’ ένα πλαίσιο επιδίωξης της εδαφικής συνοχής. 
 
Η γενική Συνέλευση υιοθετεί τις απόψεις της γενικής Γραµµατείας, όπως εκφράζονται στο κείµενό της τής 
16ης Σεπτεµβρίου 2005 µε τον τίτλο « Για Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές στην 
υπηρεσία της εδαφικής συνοχής». Απευθύνει θερµή έκκληση στην ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, να εγγράψουν τη συνέχεια των εργασιών τους, χωρίς ρήξη µε τα πορίσµατα 
της 3ης Έκθεσης για τη Συνοχή και της ενδιάµεσης Έκθεσης για την εδαφική συνοχή. Η επιβεβαίωση µιας 
αποφασιστικής  βούλησης για ισότιµη ανάπτυξη όλων των περιοχών της Ένωσης αποτελεί απόλυτη 
προϋπόθεση για τη συµµετοχή των συµπολιτών µας και των περιφερειακών εκπροσώπων τους στην 
προσπάθεια για ένα νέο ξεκίνηµα στην ευρωπαϊκή οικοδόµηση. 
Η Συνέλευση επιβεβαιώνει ξανά τη στήριξή της στην αρµόδια για τη συνοχή Επίτροπο, κυρία Danuta 
Hübner. 
 
3- Οι Περιφέρειες µέλη συγχαίρουν την Επίτροπο Nelly Kroes και τις υπηρεσίες της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Ανταγωνισµού για το διάλογο που εγκαινίασαν µε τη ∆ιάσκεψη και την Επιτροπή των Περιφερειών, µε 
στόχο να ληφθούν υπόψη οι αρχές της διαφοροποίησης και της εδαφικής συνοχής στην προετοιµασία 
της αναµόρφωσης των κρατικών ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα. Λυπούνται, αντίθετα, για την 
ατελή µορφή αυτής της συνεκτίµησης, σε ότι, ιδιαίτερα, αφορά τις Περιφέρειες που βρίσκονται σε στατιστικό 
phasing out ή τα εδάφη µε µόνιµες µειονεξίες. Υποστηρίζουν την άποψη που εξέφρασε το Πολιτικό Γραφείο 
στις 24 Ιουνίου 2005 µε το κείµενο «οι πολιτικές αρχές της αναθεώρησης των κρατικών ενισχύσεων για τις παράκτιες 
περιφερειακές περιοχές της Ευρώπης», καθώς και τις θέσεις της γενικής Γραµµατείας της 20ης Ιουλίου 
2005 : « Νέες προτάσεις κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα : ένα βήµα για 
τη συνοχή». Χαιρετίζουν τη σύγκλιση των θέσεων τους µε εκείνες της γνωµοδότησης που ενέκρινε η Επιτροπή 
των Περιφερειών κατά τη σύνοδό της του Ιουλίου 2005 και συγχαίρουν ιδιαίτερα τον εισηγητή της, κ. 
Vicente Alberto Areces, Πρόεδρο της Περιφέρειας Αστουρίας. 
Εύχονται την υιοθέτηση ανάλογου πνεύµατος και από το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
Επιµένουν να είναι ενεργοί συνεργάτες των Κρατών τους στην εφαρµογή αυτής της µεταρρύθµισης σε κάθε 
Χώρα µέλος. Καλούν τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές διοικήσεις τους να αποδεχτούν και να διευκολύνουν 
αυτή τη συµµετοχή. 
Εξουσιοδοτούν το πολιτικό Γραφείο και τη γενική Γραµµατεία να συνεχίσουν τα διαβήµατά τους προς την 
ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά την αναθεώρηση των οριζόντιων ενισχύσεων και εξαιρέσεων κατά 
κατηγορίες, στο πλαίσιο του «Σχεδίου δράσης στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων 2005-2009 » 
 
4- Γενικότερα, οι Περιφέρειες µέλη χαιρετίζουν την ανάπτυξη του συγκροηµένου διαλόγου µεταξύ της 
ευρωπαϊκής Επιτροπής και των οργανώσεων των Περιφερειών και ∆ήµων.  
Παρά την µη κύρωση του σχεδίου συνταγµατικής Συνθήκης, στον τοµέα αυτόν έχουν σηµειωθεί πρόοδοι 
µέσα από τη Λευκή Βίβλο για τη διακυβέρνηση, στη σύνταξη της οποίας δραστήριο ρόλο έπαιξε και η 
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CRPM. Οι Περιφέρειες µέλη συγχαίρουν τόσο τον Πρόεδρο της ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Barroso, όσο και 
τους Επιτρόπους Hübner, Dimas και Barrot για την πρόθυµη αποδοχή αυτού του διαλόγου. Εκφράζουν τη 
χαρά τους για τη συνεργασία που αναπτύχθηκε ολόκληρη τη χρονιά µε τις Γενικές ∆ιευθύνσεις Έρευνας, 
Αλιείας και Ναυτιλιακών Υποθέσεων, Γεωργίας και Μεταφορών, καθώς και για τη δέσµευση ότι θα ξεκινήσει 
νέα συνεργασία µε τις υπηρεσίες της Γ∆ Ενέργειας. 
Ευχαριστούν την Επιτροπή των Περιφερειών για τη συµβολή της στην οργάνωση αυτού του διαλόγου. 
Χαιρετίζουν δε τη δέσµευσή της για µια διαδικασία περισσότερο επίσηµης συνεργασίας µε τη CRPM µέσα 
από ένα ετήσιο σχετικό πρωτόκολλο. 
Σηµειώνουν επίσης µε ικανοποίηση την αυξανόµενη ευαισθησία του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του 
Προέδρου του, κ. Borrell, στις ανησυχίες των Περιφερειών. 
Προτρέπουν το Συµβούλιο να υιοθετήσει ανάλογες πρακτικές. Από την άποψη αυτή, διαπιστώνουν την 
χαρακτηριστική ανοµοιογένεια των διαδοχικών εξαµηνιαίων Προεδριών της Ένωσης, και εκφράζουν γι’ 
αυτό τη λύπη τους. Ορισµένες φορές η στάση µιας Προεδρίας µοιάζει να έρχεται σε αντίθεση µε τις 
δεσµεύσεις που συνυπέγραψαν όλοι µετά τη ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη για τη συνταγµατική Συνθήκη.. 
Οι Περιφέρειες µέλη παρατηρούν, ιδιαίτερα, ότι η Έκθεση που ενέκρινε το ανοιξιάτικο Συµβούλιο για την 
πορεία προόδου της στρατηγικής της Λισσαβόνας υπογράµµιζε, ως µία από τις αιτίες της αποτυχίας της, το 
έλλειµµα συµµετοχής των ενδιάµεσων διοικητικών κλιµακίων. Εκφράζουν δε την έκπληξή τους για την 
απουσία νέων πρωτοβουλιών εκ µέρους των Κρατών µελών προς αποκατάσταση των πραγµάτων και 
διασφάλιση της πλήρους συνεργασίας των Περιφερειών στον κινητήριο αυτόν ευρωπαϊκό άξονα δράσης. 
 
5- Οι Περιφέρειες µέλη της CRPM χαιρετίζουν τη δέσµευση της ευρωπαϊκής Επιτροπής για µια Πράσινη 
Βίβλο µε θέµα τη ναυτιλιακή διάσταση της Ευρώπης. Στην αφασία που έχει καλύψει τελευταία την Ένωση, 
βλέπουν στην απόφαση αυτή έναν από τους λίγους δρόµους που ανοίγουν νέες και καινοτόµους 
προοπτικές. 
Πενήντα από τις Περιφέρειές µας ανέλαβαν προσπάθειες για αναλύσεις εµβάθυνσης και διατύπωση 
σχετικών προτάσεων. Τις ευχαριστούµε θερµά. Η προσφορά τους θα συµβάλλει για την κατάκτηση από τη 
CRPM κεντρικής θέσης στη µελλοντική εκπόνηση µιας φιλόδοξης ευρωπαϊκής πολιτικής για τη θάλασσα.   
Θα κάνουµε τα πάντα ώστε να µην µείνουµε απλώς στο στάδιο µιας Πράσινης Βίβλου.  Η διαδικασία που 
έχει ξεκινήσει πρέπει να οδηγήσει στην υιοθέτηση κοινοτικών κατευθύνσεων που θα ορίζουν µεσοπρόθεσµες 
και µακροπρόθεσµες φιλοδοξίες της Ένωσης στο ναυτιλιακό τοµέα, πριν από τη λήξη της τωρινής θητείας 
της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. 
Οι Περιφέρειες µέλη ευχαριστούν θερµά τον Επίτροπο Joe Borg και τον ∆ιευθυντή της Taskforce 
« Ναυτιλιακά Θέµατα», John Richardson, για την ποιότητα της συνεργασίας που έχουν αναπτύξει.  
Η CRPM θα συνεχίσει, παράλληλα µε την Πράσινη Βίβλο, να κινητοποιεί, ανά θαλάσσια λεκάνη, 
περιφέρειες και κοινωνικο-οικονοµικούς φορείς για τη χάραξη και εφαρµογή ναυτιλιακής στρατηγικής σε 
περιφερειακή και διαπεριφερειακή διάσταση. Θα είναι δε σε θέση, µε τη συνεισφορά του επιστηµονικού 
Συµβουλίου της, να παρουσιάσει από τις αρχές του 2006 ήδη, µια σειρά τεκµηριωµένων προτάσεων και να 
τις υποστηρίξει σθεναρά πριν και µετά τη δηµοσίευση  της Πράσινης Βίβλου. 
 
Οι Περιφέρειες µέλη εκφράζουν, οµοίως, την ικανοποίησή τους για τις προόδους που έχουν σηµειωθεί στο 
ζήτηµα της συµµετοχής των Περιφερειών στους περιφερειακούς µηχανισµούς για την ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας όπως και στις περιφερειακές γνωµοδοτικές Επιτροπές Αλιείας σε κάθε θαλάσσια λεκάνη της 
Ευρώπης. Στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας π.χ. η η επιτυχής εταιρική συνεργασία της Επιτροπής 
Βόρειας Θάλασσας στον τοµέα της αλιείας υπήρξε πηγή έµπνευσης για το πρώτο ΠΓΣ (Περιφερειακό 
Γνωµοδοτικό Συµβούλιο). Τέτοια πρότυπα –όταν οι σύνδεσµοι περιφερειών αναγνωρίζονται ως ενεργοί 
παρατηρητές µε δικαιώµατα ανάλογα µε εκείνων των Κρατών Μελών και της ευρωπαϊκής Επιτροπής- θα 
µπορούσαν να φανούν ωφέλιµα, σε µια ευρύτερη προοπτική, για τη διατύπωση µιας ολοκληρωµένης 
ναυτιλιακής πολιτικής.  
Οι Περιφέρειες µέλη ευχαριστούν τον FIPOL και τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό για την Ασφάλεια της 
Ναυσιπλοΐας για το θετικό πνεύµα µε το οποίο αντιµετωπίζουν τις συνεργασίες που αναπτύξαµε και 
σχεδιάζουµε για το µέλλον. 
  
6- Με µέληµα την προετοιµασία του µέλλοντος, οι Περιφέρειες µέλη υποστηρίζουν την πρόταση του 
πολιτικού τους Γραφείου να ξεκινήσει έναν προβληµατισµό σχετικά µε το µέλλον µιας ευρωπαϊκής 
γεωργίας, προσαρµοσµένης στα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Και το εξουσιοδοτούν να προχωρήσει, σ’ 
αυτή την κατεύθυνση, στη διατύπωση σχετικών αρχικών προτάσεων εντός του 2007, σε συνεργασία µε την 
Επιτροπή των Περιφερειών και τη Γ∆ Γεωργίας. 
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7- Οι Περιφέρειες µέλη υποστηρίζουν, οµοίως, τις εργασίες που έχουν αναληφθεί στους τοµείς των 
ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, της απασχόλησης και κατάρτισης, και της έρευνας και καινοτοµίας  
από τις οµάδες εργασίας της CRPM. Ευχαριστούν δε ιδιαίτερα τις Περιφέρειας Ναβάρας, Στοκχόλµης, 
Αστουρίας, Västra Götaland και Βαλένθιας για τη µεγάλη συνεισφορά τους σ΄αυτά τα θέµατα. 
 
 
ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ  
 
8- Οι Περιφέρειες µέλη εκφράζουν την έκπληξή τους γιατί, τη στιγµή που όλα δείχνουν ότι 
πολλαπλασιάζονται οι κλιµατικές αλλαγές, η Ένωση δεν φαίνεται να αποδίδει πια προτεραιότητα σε µια 
θεώρηση της στρατηγικής του Göteborg, συµβατής µε την απαίτηση για ανταγωνιστικότητα που επέβαλε η 
Λισσαβόνα. Οι δύο αυτές όψεις είναι κατά τη γνώµη τους τελείως συµπληρωµατικές και µόνο από κοινού 
µπορούν να κατοχυρώσουν την ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα στην παγκόσµια σκηνή. 
 
Επιθυµούν, για το λόγο αυτόν, να εκφράσουν πρώτα πρώτα την αλληλεγγύη τους µε τις Περιφέρειες της 
Νοτιοανατολικής Ασίας, των Ηνωµένων Πολιτειών και της Ανατολικής Ευρώπης που κτυπήθηκαν βίαια 
µέσα στο 2005, από τις συνέπειες των κλιµατικών αλλαγών. 
 
Μπροστά στην πρόκληση αυτή, οι  Περιφέρειες µέλη χαιρετίζουν: 

- Το Σεµινάριο για τις κλιµατικές αλλαγές που οργανώνει η ∆ιάσκεψή τους, σε συνεργασία µε τις 
Περιφέρειες Provence-Alpes-Côte d’Azur και Réunion, στις 3 και 4 Φεβρουαρίου 2006. 

- Τις προόδους που έχει σηµειώσει το NRG4SD (Network of Regional Governements For Sustainable 
Development) στην οικοδόµηση µιας συνολικής συνεργασίας µε τους άλλους διεθνείς φορείς. Η 
CRPM, που έχει αναλάβει τη διαχείριση του συγκεκριµένου δικτύου, συνεισφέρει µέσα απ’ αυτό, 
στην υλική υποστήριξη των Περιφερειών θυµάτων των κλιµατικών απρόβλεπτων γεγονότων. 

 
9-  Ακόµη πιο γενικά, οι Περιφέρειες µέλη επιδιώκουν την ανάδειξη των Περιφερειών σε µείζονες εταίρους 
µιας επιτυχηµένης παγκοσµιοποίησης, γιατί διαφορετικά θα ενθαρρύνονταν η επιστροφή στον 
προστατευτισµό και οι επικίνδυνες για την ειρήνη εθνικές αναδιπλώσεις. 
Για τους λόγους αυτούς υποστηρίζουν πλήρως το πρώτο σεµινάριο που θα υποδεχτεί, µετά από 
πρωτοβουλία της CRPM και πρόσκληση της Περιφέρειας των Αζορών, τον Ιούνιο 2006, Περιφέρειες κι από 
τις 5 ηπείρους, για να προωθηθεί « η θέση των Περιφερειών στην παγκοσµιοποίηση ». Η οργάνωση των 
περιφερειακών και παράκτιων περιοχών της Ευρώπης έχει την πρόθεση να συνεχίσει σε παγκόσµια κλίµακα 
τον πρωτοπόρο ρόλο που παίζει ήδη εδώ και 30 χρόνια στην ευρωπαϊκή σκηνή. Οι Περιφέρειες µέλη 
εκφράζουν, µε την ευκαιρία, τις ευχαριστίες τους στον Πρόεδρο της ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Barroso, που 
δέχθηκε να θέσει υπό την αιγίδα του την εκδήλωση. 
Ζητούν ακόµη από την ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγγράψει στις συνεργασίες της µε τα άλλα µεγάλα 
ηπειρωτικά ή όχι σύνολα, το θέµα της θεσµοθετηµένης συνεργασίας µεταξύ των Περιφερειών. 
Απευθύνουν θερµή έκκληση στους θεσµούς της παγκόσµιας διακυβέρνησης να κατοχυρώσουν, χωρίς 
καθυστέρηση, τη θέση που αρµόζει στους εκπροσώπους των περιφερειακών αρχών. 
Εκφράζουν, τέλος, τις αυξηµένες προσδοκίες που τρέφουν για την αντιµετώπιση των εξόχως 
αποµακρυσµένων περιφερειών της Ένωσης, που, λόγω ακριβώς της γεωγραφικής τους θέσης, παίζουν 
κινητήριο ρόλο στο διάλογο µε τα άλλα γεωγραφικά σύνολα. 
 
10- Το µέληµα αυτό δεν πρέπει να ακυρώσει την ενεργό θέση της CRPM για µια επιτυχηµένη εφαρµογή της 
πολιτικής για την εγγύτητα. 
Με την έννοια αυτή, οι Περιφέρειες µέλη παρέχουν πλήρη στήριξη στις αµεσότερα ενδιαφερόµενες 
γεωγραφικές τους Επιτροπές της Βαλτικής, των Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας και της Μεσογείου. 
Ειδικότερα, η CRPM και η ∆ιαµεσογειακή της Επιτροπή βοηθούν, µε προτάσεις εγκεκριµένες από τη Γενική 
Συνέλευση της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής στη Βαλένθια και Μαδέρα, τις προσπάθειες της Καταλωνίας, που 
ανέλαβε, µε την ευκαιρία της 10ης επετείου της διαδικασίας της Βαρκελώνης, να διασφαλίσει τη συµβολή 
των ευρωπαϊκών Περιφερειών στην αναθέρµανση της ευρωµεσογειακής πολιτικής. Οι Περιφέρειες µέλη 
απευθύνουν θερµή έκκληση σε όλες τις Χώρες που συµµετέχουν στη διαδικασία της Βαρκελώνης να 
εφαρµόσουν στην πράξη το ψήφισµα των επί των Εξωτερικών Υπουργών τους, εµπλέκοντας συστηµατικά τις 
Περιφέρειες στην υλοποίηση της ευρωµεσογειακής συνεργασίας, στηριζόµενες, ιδίως, στην επιτυχή εµπειρία 
των διαρθρωτικών ταµείων. 
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Υπογραµµίζουν επίσης τη σηµασία της διαδικασίας που εγκαινίασε η Επιτροπή, σε συνεργασία µε τις 
οργανώσεις των ∆ήµων και Περιφερειών, για την τήρηση των δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί µε στόχο 
την « απορρύπανση της Μεσογείου, πριν από το 2020 », όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής 
για ένα πενταετές πρόγραµµα δράσης της Ευρωµεσογειακής εταιρικής συνεργασίας. Επί του προκειµένου, οι 
περιφέρειες εγκρίνουν τις αρχές και προτεραιότητες που στοχεύουν στον προσανατολισµό της συµβολής των 
Περιφερειών προς ένα ρόλο συνεκτικότητας των δράσεων –από το ευρωπαϊκό έως το τοπικό επίπεδο- και ένα 
ρόλο εφαρµογής συνοδευτικών µέτρων στους τοµείς της στρατηγικής και του χωρικού σχεδιασµού, της 
κατάρτισης και παροχής πληροφοριών, της κινητοποίησης των φορέων και της ενσωµάτωσης 
περιβαλλοντικών κριτηρίων στις κλαδικές πολιτικές που προωθούν οι Περιφέρειες. 
 
11- Για να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της, η Ευρώπη πρέπει επίσης να αναπτύξει συνέργιες µε τη 
Ρωσία και την Ασία. Και πρέπει γι’ αυτό να προωθήσει µέσα όπως είναι η νέα πολιτική εγγύτητας, οι 
αυτοκινητόδροµοι της θάλασσας και η πανευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών. Ο υπερσιβηρικός 
σιδηρόδροµος, για παράδειγµα, µπορεί να εξελιχθεί σε σηµαντικό διάδροµο για τις οικονοµικές µας σχέσεις 
µε την άπω ανατολή.  
 
 
ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ 
 
12- Οι Περιφέρειες µέλη χαιρετίζουν την πιστοποίηση ISO της γενικής τους Γραµµατείας. Η διεθνής αυτή 
ετικέτα δεν έχει παραχωρηθεί σε καµιά παρόµοια οργάνωση και αυτό αποτελεί επίσηµη αναγνώριση του 
επαγγελµατισµού της CRPM. 
 
13- Οι Περιφέρειες µέλη σηµειώνουν µε ικανοποίηση τα βήµατα που έχουν διανυθεί από τη µέρα της 
υιοθέτησης του 2ου σχεδίου µεσοπρόθεσµης ανάπτυξης της CRPM, κατά τη διάρκεια της γενικής Συνέλευσης 
του Stavanger, το Σεπτέµβριο 2004. 
 
14- Καλούν το πολιτικό Γραφείο, το Συµβούλιο ∆ιοίκησης και τη γενική Γραµµατεία να συνεχίσουν τις 
προσπάθειες για την εφαρµογή του σχεδίου αυτού και τη θετική κατάληξη των εν εξελίξει 
διαπραγµατεύσεων 
 
15- Θεωρώντας ότι η ανεξαρτησία της CRPM, που χρηµατοδοτείται αποκλειστικά από τις εισφορές των 
µελών της, αποτελεί τη µοναδική εγγύηση για µια χρήσιµη εταιρική συνεργασία µε τους θεσµούς της 
Ένωσης, χαιρετίζουν την ένταξη νέων µελών στη ∆ιάσκεψη και καλούν όσες περιφερειακές παράκτιες 
περιοχές της Ευρώπης δεν έχουν µέχρι σήµερα προσχωρήσει στην CRPM, να το πράξουν. 
 
 
 
 
 

Εγκρίθηκε οµόφωνα  

∴  
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≈ II ≈ 
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ  
ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  

 
 

 
 
 II.1 – Ψήφισµα για την ενεργειακή αποτελεσµατικότητα  

Πρόταση της Επιτροπής Ατλαντικού Τόξου  
 
 

 

 II.2 - Ψήφισµα για την εδαφική συνεργασία στην ΕΕ 2007-2013 
Πρόταση των Επιτροπών Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας  

 

 
 

≈ III ≈ 
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ  

ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ CRPM 

 
 
 
 III.1 - Ψήφισµα για την αλληλεξάρτηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής της Λισσαβόνας 

και της Ατζέντας του Göteborg 
Εγκρίθηκε από τη γενική Συνέλευση της Επιτροπής Βόρειας Θάλασσας - 17 Ιουνίου 2005 
 

 

  
III.2 - Ψήφισµα για µια ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική :Μια σηµαντική ευρωπαϊκή 
προοπτική για την περιοχή της Βόρειας Θάλασσας  
Εγκρίθηκε από τη γενική Συνέλευση της Επιτροπής της Βόρειας Θάλασσας - 17 Ιουνίου 2005  
 

 

  
III.3 - Ψήφισµα για µια νέα ευρωπαϊκή νοµοθεσία των χηµικών προϊόντων  
Εγκρίθηκε από τη γενική Συνέλευση της Επιτροπής της Βόρειας Θάλασσας - 17 Ιουνίου 2005  
 

 

  
III.4 - Πολιτική αναφορά για την παράκτια µεταφόρτωση πετρελαίου και άλλων 
υδρογονανθράκων από πλοίο σε πλοίο  
Εγκρίθηκε από τη γενική Συνέλευση της Επιτροπής της Βόρειας Θάλασσας - 17 Ιουνίου 2005  
 

 

  
III.5 –∆ήλωση της Επιτροπής Βόρειας Θάλασσας: « Το θάρρος για καινοτοµίες: για 
την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας και του Göteborg » 
Εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Βόρειας Θάλασσας - 27 Οκτωβρίου  2005 
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≈ II ≈ 
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ  
ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 
 
 

- II.1 - 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Πρόταση της Επιτροπής Ατλαντικού Τόξου  
 

 

Σχόλια της ∆ιάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών, µετά τη διαβούλευση της 
ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πράσινη Βίβλο, στο θέµα της Ενεργειακής Αποτελεσµατικότητας. 

1. Με δεδοµένο τον εξίσου σηµαντικό ρόλο της Ενεργειακής Αποτελεσµατικότητας (EE) και των Ήπιων 
Μορφών Ενέργειας  (ER) για τις παράκτιες περιφερειακές περιοχές, και επειδή τα προγράµµατα που 
έχουν σχέση µε τη διαχείριση της ενέργειας στους δύο αυτούς τοµείς πρέπει να συνδυαστούν, η 
µελλοντική ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στο συνολικό ρόλο της βιώσιµης 
ενέργειας, αντιµετωπίζοντάς τον ως συντελεστή στρατηγικής σηµασίας για την ανάπτυξη και την 
ευηµερία, παρά στην επεξεργασία χωριστών πολιτικών για την EE και τις ER. 

2. Οι παράκτιες περιφερειακές περιοχές της Ευρώπης είναι πεπεισµένες ότι θα µπορούσαν να 
αξιοποιήσουν ωφέλιµα ένα αποκεντρωµένο σύστηµα παροχής ηλεκτρισµού και θερµότητας, και ότι 
στο τοπικό ακριβώς επίπεδο οι βασικές αυτές παροχές παράγονται και διανέµονται καλύτερα. 
Εκτιµούν ότι το σηµείο αυτό δεν υπογραµµίζεται όσο θα έπρεπε στην Πράσινη Βίβλο, όπως θεωρούν 
ότι το εν λόγω κείµενο δεν αποδίδει αρκετή σηµασία στις θαλάσσιες µεταφορές, που παίζουν 
ουσιαστικό ρόλο για τις οικονοµίες τους.  

3. Τα προγράµµατα, που χρηµατοδοτούνται εν µέρει ή εν όλω από τα ευρωπαϊκά κονδύλια και αφορούν 
την αναζωογόνηση των κοινοτήτων στις αστικές και αγροτικές περιοχές, θα έπρεπε να θεωρούν τις 
βιώσιµες µορφές ενέργειας ως διακριτή προτεραιότητα και όχι ως απλή συνιστώσα µιας οριζόντιας 
θεµατικής. 

4. Οι βιώσιµες µορφές ενέργειας πρέπει να εντάσσονται στα ανάντη κάθε προγράµµατος ανάπτυξης ή 
αναζωογόνησης, τόσο των αστικών περιοχών όσο και της υπαίθρου. Οι µειώσεις στην εκποµπή CO2 
πρέπει να αποτελούν οικονοµικό στόχο στην ίδια βάση µε τους άλλους στόχους, για τα προγράµµατα 
που στηρίζουν οικονοµικά την αστική αναζωογόνηση ή την οικονοµική ανάπτυξη. 

5. Οι παράκτιες περιφερειακές περιοχές υπενθυµίζουν ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, υστερούν σε 
ανάπτυξη σε σχέση µε τις περισσότερο βιοµηχανικές και πυκνοκατοικηµένες περιοχές της Ευρώπης. 
∆ιαθέτουν, ωστόσο, στον τοµέα των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, σηµαντικό δυναµικό που αν 
αξιοποιηθεί κατάλληλα θα µπορούσε να συµβάλει θεαµατικά στη µείωση της εκποµπής CO2 στην 
Ευρώπη. Οι περιφέρειες αυτές εκτιµούν πως η δυνατότητα αυτή θα έπρεπε να αξιοποιηθεί για να 
επηρεάσει θετικά την οικονοµική τους κατάσταση. Από την άποψη αυτή θα ήταν σκόπιµο να 
µελετηθεί το ενδεχόµενο υιοθέτησης «περιφερειακών πιστωτικών µονάδων εκποµπής CO2» και αν 
αυτό αποδειχθεί εφικτό, να ενθαρρυνθούν ανάλογοι µηχανισµοί, ώστε η ανάπτυξη των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας στις παράκτιες περιφερειακές περιοχές να αποτελέσει παράγοντα που θα συµβάλλει 
στην εδαφική συνοχή της Ευρώπης.  

6. Οι δήµοι και οι λοιποί οργανισµοί αυτοδιοίκησης (όπως και κάθε άλλος οργανισµός του δηµόσιου 
τοµέα) θα έπρεπε να δώσουν το παράδειγµα και να επενδύσουν στις ανανεώσιµες µορφές ενέργειας 
στο χώρο των δηµόσιων υποδοµών. Η προσέγγιση «Επιχείρηση ενεργειακών υπηρεσιών» (ESCO) 
πρέπει να αξιοποιηθεί, ως µέσο χρηµατοδότησης των τεχνολογιών που συνδέονται µε τις ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας και την ενεργειακή αποτελεσµατικότητα. 
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7. Να δηµιουργηθούν νέες αγορές για τους τοπικούς εργολήπτες µέσα από πιλοτικά προγράµµατα που 
θα συνδυάζουν οικονοµικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. 

8. Να δοθεί περισσότερη προσοχή στην πληροφόρηση του κοινού µέσα από προγράµµατα 
ευαισθητοποίησης, και ειδικότερα, στις προσεγγίσεις εκείνες που διευκολύνουν, µε την κατάρτιση και 
την τόνωση του αισθήµατος ευθύνης, την αύξηση του βαθµού γνώσης του θέµατος από όλους τους 
ενδιαφερόµενους, και ιδιαίτερα από τους ίδιους τους φορείς των προγραµµάτων. Καλό θα είναι έτσι 
να καταρτιστούν και ευαισθητοποιηθούν και οι αντίστοιχες υπηρεσίες των οργανισµών 
αυτοδιοίκησης –οι αρµόδιες π.χ. για τη χωροταξία- (η κατάρτιση αυτή θα απευθύνεται τόσο στους 
διοικητικούς όσο και τους αιρετούς). 

9. Οι χωροταξικές πολιτικές θα πρέπει να περιλαµβάνουν ένα σκέλος «Ανανεώσιµες πηγές ενέργειες» 
που θα ορίζει το ελάχιστο όριο τεχνολογιών σχετικών µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή αποτελεσµατικότητα, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα νέα έργα χωροταξίας και τις 
επιχειρήσεις αναδιευθέτησης. 

10. Όπου αυτό είναι δυνατό, θα πρέπει να προτιµώνται η ανακαίνιση και η αποκατάσταση των 
υπαρχουσών κατοικιών και εµπορικών εγκαταστάσεων από τις νέες κατασκευές. Αυτό περιλαµβάνει 
την αποτελεσµατική επαναχρησιµοποίηση και τον εκσυγχρονισµό των κτιρίων που έχουν 
εγκαταλειφθεί σήµερα. Αυτού του είδους οι οικοδοµές θα πρέπει βέβαια άλλοτε να θεωρηθούν 
«κατοικήσιµες» κι άλλοτε να κατεδαφίζονται και να ανοικοδοµούνται, ακόµη και σε περιοχές που 
τυγχάνουν ειδικής προστασίας (βλ. σηµείο 12 παρακάτω). 

11. Η έννοια της « διατήρησης » θα πρέπει να νοείται ως σχετική, σε ένα κόσµου όπου όλες οι παράµετροι 
µεταβάλλονται. Στις προστατευόµενες περιοχές πρέπει να επιµείνουµε στη σηµασία του ρόλου που 
µπορούν να παίξουν οι κατάλληλες ενεργειακές εγκαταστάσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των 
τοπικών κοινοτήτων. Η κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα του περιβάλλοντος πρέπει να αναγνωρίσει 
τις αναπτυξιακές ανάγκες των παράκτιων περιφερειακών περιοχών και να επιτρέψει λογικούς 
συµβιβασµούς. 

12. Οι υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη της ενέργειας, της οικονοµίας και του περιβάλλοντος θα έπρεπε 
να συνεργάζονται στενότερα, σε όλα τα επίπεδα (κοινοτικό/εθνικό/περιφερειακό και τοπικό) ώστε να 
διασφαλίζεται η ενσωµάτωση της προβληµατικής των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε κάθε ένα από 
τους συγκεκριµένους αυτούς τοµείς. 

13. Η Ε.E. θα πρέπει να επιµείνει περισσότερο στα οικονοµικά πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τις 
ανανεώσιµες πηγές και να αναγνωρίσει ότι η ενέργεια αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη και 
την ποιότητα ζωής των ευρωπαίων πολιτών.  

14. Η κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων πρέπει να δεχθεί ότι η ανάπτυξη µιας 
πολιτικής προώθησης των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, 
δεδοµένης της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ αφενός και των δυνητικών κινδύνων για το περιβάλλον 
από την υπερθέρµανση του πλανήτη αφετέρου.   Η νοµοθεσία αυτή θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη 
τα πρόσθετα κόστη που συνδέονται µε την ανάπτυξη της εν λόγω πολιτικής στις παράκτιες 
περιφερειακές περιοχές, και ιδιαίτερα εκείνα που οφείλονται στα µόνιµα γεωγραφικά τους 
µειονεκτήµατα. Στον καθορισµό των πλαφόν των ενισχύσεων, θα πρέπει λοιπόν να λαµβάνονται 
υπόψη και τα πρόσθετα κόστη που απορρέουν από την αποµάκρυνση ή το περιορισµένο µέγεθος των 
αγορών εγγύτητας.  

Εγκρίθηκε οµόφωνα  
 

∴  
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- II.2 - 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007–2013 

Προτεινόµενο από τις Επιτροπές Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας  
 

 
Η Γενική Συνέλευση της ∆ιάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης χαιρετίζει τις 
προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περαιτέρω ανάπτυξη των µέσων της εδαφικής συνεργασίας και 
υποδέχεται ευνοϊκά τις αρχές της εταιρικής συνεργασίας για πολυετή προγραµµατισµό και αλληλεγγύη, ως 
στοιχεία ζωτικής σηµασίας για το γενικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής Συνοχής.  
Η υιοθέτηση ενός νέου στόχου – της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας – για την περίοδο 2007 – 2013 
αποδεικνύει τη µεγάλη σηµασία που η Επιτροπή αποδίδει στην περιφερειακή συνεργασία, σε όλες τις πτυχές 
και παραλλαγές της.  
 
Με το ψήφισµα αυτό, η Γενική Συνέλευση της CRPM επισηµαίνει προς περαιτέρω εξέταση ορισµένα ειδικά 
σηµεία που έχουν άµεση σχέση µε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε για τη µελλοντική ∆ιεθνική Συνεργασία τα εξής τέσσερα θέµατα 
προτεραιότητας :  

- ∆ιαχείριση του νερού   
- Πρόληψη των φυσικών κινδύνων  
- Βελτίωση της προσπελασιµότητας  
- ∆ηµιουργία επιστηµονικών και τεχνολογικών δικτύων. 

 
Η CRPM αναγνωρίζει τη σηµασία και επικαιρότητα των θεµάτων αυτών. Θα επιθυµούσε εντούτοις µια 
αύξηση του αριθµού των προτεινοµένων θεµάτων για τη συνεργασία και τη δυνατότητα προσθήκης, µετά 
από συνεννόηση µε τις περιφέρειες, και άλλων θεµάτων που ενδιαφέρουν συγκεκριµένες περιοχές 
συνεργασίας. Τέτοια θέµατα θα µπορούσαν να είναι, για παράδειγµα, οι ∆ηµογραφικές Αλλαγές, η 
∆ιαχείριση των Ακτών, οι Ενεργειακές Εξελίξεις ή η Πολιτιστική Κληρονοµιά. 
 
Οι σηµερινές γεωγραφικές περίµετροι του προγράµµατος Interreg IIIB ορίστηκαν στη βάση κυρίως των 
κοινών γεωγραφικών χαρακτηριστικών των περιοχών που περιλαµβάνουν και αποδείχθηκαν καθοριστικής 
σηµασίας για την εποικοδοµητική και επιτυχή συνεργασία κατά την περίοδο υόποίησης των Interreg IIC και 
IIIB.  
 
Η CRPM ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσει µια εύκαµπτη και προσεκτική προσέγγιση 
στον καθορισµό των νέων γεωγραφικών περιµέτρων συνεργασίας, ώστε να προάγει και να ενθαρρύνει 
συνεργασίες µεταξύ περιοχών µε κοινά πεδία ενδιαφερόντων. Οι Περιφέρειες µέλη της CRPM ζητούν να 
υπάρξει διαβούλευση µαζί τους κατά τον καθορισµό των περιοχών συνεργασίας στις οποίες θα ενταχθούν.  
 
Σε ότι αφορά την παροχή οικονοµικών πόρων για την εδαφική συνεργασία, η CRPM στηρίζει την πρόταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ισόρροπη συνεισφορά της σε διαπεριφερειακές, αφενός, και διακρατικές, 
αφετέρου, δράσεις. Η CRPM ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη µέλη της ΕΕ να καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια ώστε να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις το συντοµότερο δυνατό.   
 
 

Εγκρίθηκε οµόφωνα  
(µε 6 αποχές)  

 

∴  
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≈ III ≈ 
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ  
CRPM 

 
- III.1 - 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  
ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ GÖTEBORG 

Εγκρίθηκε από τη γενική Συνέλευση της Επιτροπής Βόρειας Θάλασσας - 17 Ιουνίου 2005 
 

Οι αποφάσεις του ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Λισσαβόνας, του 2000 – η Στρατηγική της Λισσαβόνας – 
δέσµευαν την ΕΕ να αναπτύξει, στον ορίζοντα του 2010, µια οικονοµία της γνώσης, την πιο δυναµική κι 
ανταγωνιστική του κόσµου, ικανή να διασφαλίσει µια βιώσιµη ανάπτυξη, γενεσιουργό καλύτερων θέσεων 
απασχόλησης και µεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής, προασπίζοντας παράλληλα το περιβάλλον.  

Ο ενδιάµεσος απολογισµός αυτής της πορείας, που πραγµατοποιήθηκε το Νοέµβριο του 2004 από Οµάδα 
υψηλού κύρους υπό την προεδρία του  Wim Kok, επισήµανε ότι η απουσία συστηµατικής πολιτικής δράσης 
αποτελούσε την κύρια αιτία των καθυστερήσεων που διαπιστώθηκαν. Για το λόγο αυτόν, η ΕΕ καταβάλλει 
από τότε µεγάλες προσπάθειες προκειµένου να εντείνει την εφαρµογή της συγκεκριµένης στρατηγικής.  

Η Επιτροπή της Βόρειας Θάλασσας υποστηρίζει ενεργά αυτές τις προσπάθειες, εκτιµώντας ότι οι 
Περιφέρειες µέλη της µπορούν να κερδίσουν, αλλά και να προσφέρουν πολλά σ’ αυτή την πορεία. 

Οι Περιφέρειες µας διαθέτουν µακρά εµπειρία στην προώθηση περισσότερο ανταγωνιστικών 
δραστηριοτήτων.  Βρισκόµαστε, άλλωστε, ήδη σε φάση υλοποίησης των κυριότερων όψεων του 
προγράµµατος της Λισσαβόνας, µε τη στήριξη των διαρθρωτικών ταµείων και των πιστώσεων για τη συνοχή 
της ΕΕ. Οι προσπάθειες αυτές θα συνεχιστούν και µελλοντικά, επικεντρωµένες περισσότερο σε ζητήµατα 
ανάπτυξης κι απασχόλησης. Μια ευκίνητη δοµή για τη µετάδοση δεξιοτήτων και ικανοτήτων αποτελεί την 
αφετηρία για µια κοινωνία της γνώσης. Όλοι οι διαθέσιµοι πόροι πρέπει να αξιοποιηθούν, και ιδιαίτερα η 
σύγχρονη τεχνολογία της επικοινωνίας. 

Η ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει, άλλωστε, τη δική της στρατηγική για τη βιώσιµη Ανάπτυξη : την Ατζέντα 
του Göteborg, της Συνόδου του Ιουνίου 2001. Απαιτείται όµως συστηµατικότερη προσπάθεια για να 
προχωρήσουν οι ευρωπαϊκές αυτές στρατηγικές στην ορθή κατεύθυνση. 

Η Επιτροπή της Βόρειας Θάλασσας υπογραµµίζει πως οι στρατηγικές της Λισσαβόνας και του Göteborg 
πρέπει να νοούνται αλληλένδετες.  ∆εν υπάρχει καµιά πιθανότητα επιτυχίας, αν η µία εφαρµόζεται 
χωρίς την προσεκτική συνεκτίµηση των απαιτήσεων της άλλης. 

Κατά συνέπεια, η Επιτροπή της Βόρειας Θάλασσας συνιστά θερµά στις Περιφέρειες µέλη της να 
αναλάβουν συγκεκριµένες δράσεις στους εξής τοµείς: 

•  Οι Περιφέρειες της Βόρειας Θάλασσας πρέπει να συµµετέχουν σε όλες τις συµπληρωµατικές δράσεις 
ευρωπαϊκού επιπέδου που στοχεύουν στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Η δηµιουργία 
µιας νέας γενιάς διαπεριφερειακών προγραµµάτων θα ενθάρρυνε τον εποικοδοµητικό τους ρόλο. 
Ένα πρόγραµµα Interreg για τη Βόρεια Θάλασσα θα συνέβαλε ασφαλώς στη βιώσιµη µεγέθυνση και 
τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, όπως και στην επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης στο 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.  

•  Οι Περιφέρειες της Βόρειας Θάλασσας είναι οι φυσικοί εταίροι κάθε προσπάθειας που στοχεύει στην 
υλοποίηση εθνικών προγραµµάτων της Ατζέντας της Λισσαβόνας. Τα εθνικά αυτά προγράµµατα 
πρέπει όµως να ανταποκρίνονται µε σαφήνεια στις απαιτήσεις της Ατζέντας του Göteborg και να 
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προβλέπουν πραγµατικά κίνητρα για τη βιώσιµη Ανάπτυξη ολόκληρου του χώρου της ΕΕ και των 
κοινοτήτων της  

•  Οι Περιφέρειες της Βόρειας Θάλασσας πρέπει να συνεχίσουν να προωθούν τις επενδύσεις και την 
έρευνα στους τοµείς της καινοτόµου τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και να αναπτύσσουν συστήµατα 
ενίσχυσης της κοινωνίας της γνώσης.  

Προσκαλώντας τις Περιφέρειες µέλη της να εκτιµήσουν τους προτεινόµενους στόχους, η Επιτροπή της  
Βόρειας Θάλασσας υπογραµµίζει το ρόλο τους στην εφαρµογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και της 
Ατζέντας του Göteborg. Αν θέλουµε να πετύχουµε τελικά τη βιώσιµη ανάπτυξη που προδιαγράφουν, µε την 
εφαρµογή των οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πολιτικών που προϋποθέτουν, τότε εµείς, οι 
Περιφέρειες της Βόρειας Θάλασσας, πρέπει να δράσουµε πάραυτα. 

 
Εγκρίθηκε οµόφωνα  

 
 

∴  
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ : 

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ 

ΘΑΛΑΣΣΑΣ  
Εγκρίθηκε από τη γενική Συνέλευση της Επιτροπής της Βόρειας Θάλασσας - 17 Ιουνίου 2005 

 
 
Η Επιτροπή της Βόρειας Θάλασσας χαιρετίζει το φιλόδοξο στόχο για µια ολοκληρωµένη ναυτιλιακή 
πολιτική της ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως διευκρινίστηκε από την ανακοίνωση που εξέδωσαν από κοινού ο 
Πρόεδρος José Manuel Barroso και ο επίτροπος Joe Borg στις αρχές Μαρτίου 2005, µια οµάδα εργασίας της 
Επιτροπής, υπό την προεδρία του επιτρόπου Joe Borg θα συντάξει µια Πράσινη Βίβλο, που αναµένεται να 
δηµοσιευθεί το πρώτο εξάµηνο του 2006. Η Πράσινη αυτή Βίβλος θα χρησιµοποιηθεί ως κείµενο αναφοράς 
στη διευρυµένη διαβούλευση που θα ακολουθήσει τη δηµοσίευσή της. 
 
Η Επιτροπή της Βόρειας Θάλασσας υποστηρίζει σταθερά την αντίληψη της ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
σύµφωνα µε την οποία : 

•  Η συµβολή των θαλασσών είναι καθοριστική για τα µέσα επιβίωσης και ευηµερίας της 
ανθρωπότητας.  

•  Οι θάλασσες προσφέρουν σηµαντικότατο δυναµικό για την οικονοµική µεγέθυνση στους τοµείς των 
µεταφορών, των πόρων, της έρευνας και ναυτιλιακής ανάπτυξης, των καινοτόµων τεχνολογιών και 
της θαλάσσιας προστασίας  

•  Οι δυνατότητες αυτές πρέπει να µελετηθούν µέσα από µια ολοκληρωµένη πολιτική προσέγγιση, µε 
στόχο την επίτευξη της βέλτιστης αξιοποίησής τους µε βιώσιµες πάντα µεθόδους.  

•  Είναι πια καιρός να χαραχθεί µια ναυτιλιακή πολιτική της ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τόνωση της 
ανταγωνιστικότητας ολόκληρης της Ένωσης γενικά και των παράκτιων περιφερειών της ειδικότερα.  

•  Το διεπιστηµονικό αυτό ζήτηµα µπορεί να εξυπηρετήσει σηµαντικά την υλοποίηση των στόχων που 
έχουν θέσει οι διαδικασίες της Λισσαβόνας, του Göteborg και της Χάγης. 

 
Από την άποψη αυτή, η Επιτροπή της Βόρειας Θάλασσας επισηµαίνει τις δυνατότητες,  τα επιτεύγµατα και 
τις ανάγκες της περιοχής της Βόρειας Θάλασσας και ολόκληρης της βόρειας Ευρώπης : 

•  Οι θαλάσσιες µεταφορές, οι ναυπηγικές υποδοµές και τα λιµάνια είναι πρωταρχικής σηµασίας για 
ολόκληρη την περιοχή.  
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•  Η περιοχή διαθέτει ένα µοναδικό για την Ένωση δυναµικό στις ναυτιλιακές δραστηριότητες, τις 
τεχνολογίες και την έρευνα.  

•  Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των πόρων του, καθώς και το επείγον πρόβληµα της 
ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, πρέπει να αντιµετωπιστούν µε συντονισµένες προσπάθειες. 

 
Μερικά θέµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν κατά προτεραιότητα από την Πράσινη Βίβλο για τη 
µελλοντική ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική :   

•  Ναυτιλιακές βιοµηχανίες και τεχνολογίες : 
Στο πλαίσιο της ταχείας ανάπτυξης των κύκλων της καινοτοµίας πρέπει να υποστηριχθούν οι 
καινοτόµες τεχνολογίες (τεχνολογίες του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αιολική ενέργεια στη θάλασσα, 
θαλάσσια ιχθυοκαλλιέργεια, θαλάσσιοι πόροι, ασφάλεια της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, 
παρακολούθηση των γενικών κλιµατικών αλλαγών κ.λπ…)    

•  Ναυτιλιακή έρευνα και ανάπτυξη  
Η διευρυµένη και συντονισµένη συνεργασία των ερευνητικών ιδρυµάτων απαιτεί αυξηµένη 
υποστήριξη από το 7ο πρόγραµµα – πλαίσιο έρευνας. Ο αριθµός των τοµέων έρευνας πρέπει να 
διευρυνθεί για να συµπεριλάβει την παραγωγή υγιεινών αλιευµάτων, την παραγωγή 
φαρµακευτικών προϊόντων θαλάσσιας προέλευσης, την εκµετάλλευση της θαλάσσιας ενέργειας, κι 
ακόµη τα βιολογικά γεο-συστήµατα που αναπτύσσονται στα όρια ξηράς και θάλασσας (όπως και τη 
διαχείριση των παραλίων και τις θάλασσες του Wadden) 

•  Θαλάσσιες µεταφορές, λογιστική και ασφάλεια : 
Τα συστήµατα των θαλασσίων µεταφορών θα αποκτούν όλο και µεγαλύτερη σηµασία για ολόκληρη 
την Ένωση. Έτσι, οι συνδέσεις των ευρωπαϊκών λιµανιών µε την ενδοχώρα τους, η βελτίωση των 
δικτύων συνδυασµένων µεταφορών και της λογιστικής αλυσίδας, πρέπει να υποστηριχθούν από τα 
ευρωπαϊκά ταµεία (∆ιευρωπαϊκά δίκτυα, ευρωπαϊκό πρόγραµµα Marco Polo, αυτοκινητόδροµοι της 
θάλασσας, στόχος 3 « συνεργασία » των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της ΕΕ). Στον τοµέα της ασφάλειας 
της ναυσιπλοΐας, η δροµολόγηση µιας νέας γενιάς πλοίων που θα σέβονται το περιβάλλον και θα 
είναι ασφαλή, θα συνέβαλε σηµαντικά στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
ναυπηγικής. Η αύξηση των τιµών των θαλάσσιων µεταφορών και ο εντεινόµενος παγκόσµιος 
ανταγωνισµός επιβάλλουν υποδοµές εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αριθµό επαρκή. Η 
διευρυνόµενη συνεργασία σε δίκτυα των µεταφορικών φορέων µπορεί να προσφέρει προστιθέµενη 
αξία και πρέπει να ενθαρρυνθεί. 

•  Αλιεία : 
Στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας, η επιτυχής εταιρική συνεργασία της οµάδας NSC Αλιεύµατα, 
λειτούργησε ως πηγή έµπνευσης για τις πρώτες Περιφερειακές Γνωµοδοτικές Επιτροπές Αλιείας. 
Παρόµοια πρότυπα µπορούν να χρησιµοποιηθούν ευρύτερα για την εκπόνηση µιας ολοκληρωµένης 
ναυτιλιακής πολιτικής .  
 

Η Επιτροπή της Βόρειας Θάλασσας καλεί την ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει τη συνεργασία των 
περιφερειακών οργανισµών που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της διεθνικής συνεργασίας, σε όλες τις 
ενδιαφερόµενες ευρωπαϊκές Περιφέρειες : Η εµπειρία και το δυναµικό των περιοχών που αντιπροσωπεύουν 
θα µπορούσαν να προσφέρουν σηµαντική προστιθέµενη αξία στην πολιτική διαδικασία, µέσα από την 
εµπλοκή τους στη Πράσινη Βίβλο και τη µελλοντική σχετική διαβούλευση. Χρειάζεται ένας διάλογος 
ανοιχτός, στον οποίο να συµµετάσχουν όλα τα διοικητικά κλιµάκια (ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό). 
Απαραίτητη, οµοίως, θα είναι η συµµετοχή των ενδιαφεροµένων φορέων και των ΜΚΟ. 
 
Παράλληλα, η Επιτροπή της Βόρειας Θάλασσας ζητά από τις κυβερνήσεις των χωρών της περιοχής της 
Βόρειας Θάλασσας, καθώς κι από τις Περιφέρειες των χωρών που βρέχονται από τη Βόρεια Θάλασσα, να  
δηµιουργήσουν χώρους ανοιχτής συζήτησης για την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική και να αναπτύξουν 
κοινές συνεισφορές σε κάθε φάση της όλης διαδικασίας, εµπλέκοντας στην προσπάθεια το περιφερειακό 
επίπεδο των χωρών  της Βόρειας Θάλασσας από τα πρώτα της ήδη στάδια. 
 
Η Βόρεια Θάλασσα περιβάλλεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό και τη Θάλασσα της Νορβηγίας, φιλοξενώντας 
οικοσυστήµατα που επεκτείνονται κι έξω από τα όρια της ΕΕ. Η µελλοντική ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική 
θα πρέπει λοιπόν να προβλέπει στενή συνεργασία µε τις γειτονικές, µη µέλη της ΕΕ χώρες. 
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Η Επιτροπή της Βόρειας Θάλασσας ζητά ακόµη επιτακτικά τη δηµιουργία µιας ενεργού ναυτιλιακής 
κοινότητας, για την υλοποίηση κοινών διεθνικών έργων που θα χρηµατοδοτούνται από διεθνικά 
προγράµµατα.  Με τον τρόπο αυτόν θα ενισχυθούν οι προσπάθειες για περιφερειακή ανάπτυξη στις 
ενδιαφερόµενες παράκτιες περιοχές. Η πολυλειτουργική προσέγγιση προϋποθέτει πράγµατι την 
ολοκληρωµένη διαχείριση των παραλιακών ζωνών. 
 

Εγκρίθηκε οµόφωνα  
 
 

∴  
 

- III.3 - 
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Εγκρίθηκε από τη γενική Συνέλευση της Επιτροπής της Βόρειας Θάλασσας - 17 Ιουνίου 2005 
 

Η Επιτροπή της Βόρειας Θάλασσας χαιρετίζει την πρωτοβουλία για µια νέα ευρωπαϊκή νοµοθεσία της 
καταγραφής, αξιολόγησης και άδειας παραγωγής των χηµικών προϊόντων (EEAPC). Οι αλλαγές ωστόσο που 
έχουν επέλθει στην σηµερινή πρόταση σε σχέση µε την αρχική της Λευκής Βίβλου της ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, µας προκαλούν κάποιες ανησυχίες. 

Η Επιτροπή της Βόρειας Θάλασσας είναι µια οργάνωση που µετρά περί τις 70 Περιφέρειες µέλη, 
προερχόµενες από τις επτά Χώρες που βρέχονται από τη Βόρεια Θάλασσα. Η οργάνωση αυτή εργάζεται, 
µεταξύ άλλων, και για τη διασφάλιση µιας βιώσιµης ανάπτυξης σε ολόκληρη την περιοχή της Βόρειας 
Θάλασσας, σε πνεύµα σεβασµού της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και της Ατζέντας του Göteborg. 

Για το λόγο αυτόν, οι Περιφέρειες µέλη της Επιτροπής της Βόρειας Θάλασσας ενδιαφέρονται ζωηρά για µια 
ισχυρή και αποτελεσµατική νέα ευρωπαϊκή νοµοθεσία του τοµέα των χηµικών προϊόντων. Τα χηµικά 
προϊόντα γενικά, και οι επικίνδυνες ουσίες ειδικότερα, έχουν επιπτώσεις στην υγεία, το περιβάλλον και 
την οικονοµική ανάπτυξη. 

Επιθυµούµε, ωστόσο, να υπογραµµίσουµε πως η αντίληψή µας αυτή δεν περιορίζεται µόνο στην εκτίµηση 
ότι µια ισχυρή ευρωπαϊκή νοµοθεσία του συγκεκριµένου τοµέα είναι θεµελιώδους σηµασίας για την 
προστασία της υγείας και της ισορροπίας του περιβάλλοντός µας. Την θεωρούµε επίσης ως µια 
αποφασιστική συµβολή στην ανταγωνιστικότητα της βιοµηχανίας και των επιχειρήσεών µας. 

Υπάρχουν πολυάριθµα παραδείγµατα επιχειρήσεων στις Περιφέρειες µέλη της Επιτροπής της Βόρειας 
Θάλασσας, όπως ασφαλώς και στις άλλες ευρωπαϊκές Περιφέρειες, που αναπτύσσουν νέα εξελιγµένα 
προϊόντα για εσωτερική κατανάλωση ή εξαγωγή. Τα προϊόντα αυτά εξασφαλίζουν στους χρήστες τους 
αποτελεσµατικές κι ελκυστικές υπηρεσίες, χωρίς να αντιπροσωπεύουν, όπως τα χηµικά, µια απειλή για τη 
υγεία και το περιβάλλον. 

Μπορούµε µάλιστα να ισχυριστούµε πως πρόκειται δυνητικά για µια εντελώς νέα παγκόσµια αγορά, 
στην οποία οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα µπορούσαν να καταλάβουν την πρώτη θέση, αν είχαν την 
ενθάρρύνση και προτροπή µιας κατάλληλης κι αποτελεσµατικής νοµοθεσίας. 

Αν η µελλοντική αυτή νοµοθεσία δεν προσφέρει την ως άνω στήριξη, φοβούµαστε ότι οι καινοτόµες ιδέες 
και τεχνολογίες µας δεν θα είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τις παραδοσιακές βιοµηχανίες, που, τις 
περισσότερες φορές, χρησιµοποιούν επικίνδυνες χηµικές ουσίες.  Η ισχυρή νοµοθεσία που ζητάµε θα 
σέβεται, εξάλλου, απολύτως τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και την Ατζέντα του Göteborg της EE.   

Η νέα νοµοθεσία πρέπει να στηρίζεται αποφασιστικά στην αρχή της πρόληψης. Πρέπει ακόµη να 
περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία, προκειµένου να εξασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή προστασία των πολιτών και 
του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος και να ενθαρρύνει ταυτόχρονα τις καινοτόµες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις  :  
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•  Επαρκή και διαθέσιµη πληροφόρηση που να παρέχει τις κατάλληλες αξιολογήσεις ασφάλειας για 
όλα τα χηµικά προϊόντα της αγοράς. Την πληροφόρηση αυτή θα υποχρεώνεται να παρέχει ο 
παραγωγός ή ο εισαγωγέας.  

•  Οι πολίτες, οι έµποροι λιανικής και οι βιοµηχανικοί χρήστες των χηµικών προϊόντων θα πρέπει να 
έχουν εγγυηµένη πρόσβαση στην πληροφόρηση για κάθε προϊόν που θα περιέχει επικίνδυνες 
χηµικές ουσίες. Θα έχουν, έτσι, τη δυνατότητα να αποφεύγουν την αγορά και χρήση τέτοιων 
προϊόντων. 

•  Οι επικίνδυνες ουσίες θα πρέπει πάντα να υποκαθίστανται από εναλλακτικές συνθέσεις, λιγότερο 
βλαβερές, όπου αυτό είναι δυνατόν. Η διαδικασία παροχής άδειας εµπορίας µπορεί να απαιτεί ρητά 
την υποκατάσταση αυτή ως µέτρο προτεραιότητας. 

 
Οι Περιφέρειες µέλη της Επιτροπής της Βόρειας Θάλασσας υπολογίζουν στην ενεργό συµµετοχή σας για 
την καθιέρωση µιας ισχυρής και αποτελεσµατικής νέας ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τα χηµικά 
προϊόντα. 

 
Εγκρίθηκε οµόφωνα 

 
 

∴  
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ, 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΠΟ ΠΛΟΙΟ ΣΕ ΠΛΟΙΟ  
Ψήφισµα της γενικής Συνέλευσης της Επιτροπής Βόρειας Θάλασσας - 17 Ιουνίου 2005 

 

 
Οι αυτοδιοικητικές αρχές των περιοχών που βρέχονται από τη Βόρειο Θάλασσα, εκπροσωπούµενες από την 
Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας, καλούν τις Κυβερνήσεις των Κρατών µελών και την ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
ενδιαφερθούν χωρίς καθυστέρηση για την παράκτια µεταφόρτωση πετρελαίου και άλλων 
υδρογονανθράκων από πλοίο σε πλοίο. 
 
Οι καταστροφικές περιβαλλοντικές και οικονοµικές συνέπειες από την τυχαία διαρροή τέτοιων προϊόντων 
επιβάλλουν την αναγκαιότητα για υιοθέτηση µιας κοινής στρατηγικής, που θα καλύπτει ολόκληρη την 
περιοχή της Βόρειας Θάλασσας. 
 
Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να λάβει υπόψη της την πιθανότατη ένταση της ζήτησης για πρακτικές αυτού 
του είδους, λόγω του διαρκώς αυξανόµενου αριθµού των πετρελαιοφόρων που µεταφέρουν διυλισµένο και 
µη πετρέλαιο, προοριζόµενο για εξαγωγή από τις περιοχές της Βαλτικής και της Θάλασσας του Μπάρεντς. 
Και να αναζητήσει εναλλακτικές και λιγότερο επικίνδυνες µεθόδους  για τη µεταφορά αυτών των 
προϊόντων. 
 

Εγκρίθηκε οµόφωνα 
 
 

∴  
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∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ  

Εγκρίθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της Βόρειας Θάλασσας - 27 Οκτωβρίου 2005 
 

 
- Το θάρρος για καινοτοµίες   - 

Για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας και του Göteborg 
 
Η Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας αναγνωρίζει τη σηµασία που έχουν για την περιοχή της Βόρειας Θάλασσας 
οι στόχοι των στρατηγικών της Λισσαβόνας και του Göteborg και προτρέπει τις Περιφέρειες µέλη της να 
δραστηριοποιηθούν ενεργά για την υλοποίησή τους. 

Οι περιφέρειες της Βόρειας Θάλασσας έχουν ήδη αποδείξει την ικανότητά τους για καινοτοµίες και 
ανταπόκριση στις προκλήσεις που θέτουν οι συγκεκριµένες στρατηγικές. Για το λόγο αυτόν, η Επιτροπή 
Βόρειας Θάλασσας ζητά επίµονα από τις Περιφέρειες µέλη της να στηριχτούν στις ικανότητές τους και να 
υιοθετήσουν µια ολοκληρωµένη προσέγγιση, που να στοχεύει ταυτόχρονα στην οικονοµική ανάπτυξη, την 
κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική βιωσιµότητα. Οι εν λόγω Περιφέρειες θα πρέπει να αξιοποιήσουν 
όλο το δυναµικό οικονοµικής ανάπτυξης που διαθέτουν για την ενθάρρυνση της καινοτοµίας στον 
οικονοµικό και περιβαλλοντικό τοµέα. Σηµαντικό επίσης είναι να ληφθούν υπόψη ισότιµα οι ανάγκες των 
αστικών ζωνών και των περιοχών υπαίθρου. 

Η Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας θα πρέπει να προωθήσει τις καινοτοµίες, την ανάπτυξη της κοινωνίας της 
γνώσης και την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας. Αναγνωρίζει επίσης ότι η προσπελασιµότητα, η 
κοινωνική ένταξη και η δια βίου κατάρτιση, αποτελούν θεµελιώδη στοιχεία για την υλοποίηση αυτής της 
φιλοδοξίας. 

Για να εφαρµοστούν οι στρατηγικές της Λισσαβόνας και του Göteborg, οι Περιφέρειες της Βόρειας 
Θάλασσας θα πρέπει να στηριχτούν στα περιφερειακά τους πλεονεκτήµατα, τους πόρους και τις δυνάµεις 
τους. Κατά συνέπεια, προτρέπουµε την ΕΕ να υιοθετήσει περισσότερα κατάλληλα µέσα για τις κρατικές 
ενισχύσεις και την εδαφική συνεργασία. 

Η Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας ζητά ακόµη από την CRPM να υιοθετήσει παρόµοια προσέγγιση σε ότι 
αφορά τις στρατηγικές της Λισσαβόνας και του Göteborg. 

 
Εγκρίθηκε οµόφωνα 


