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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 

Η Giovanna DEBONO, Υπουργός για το νησί Gozo (Μάλτα) και Αντιπρόεδρος της CRPM καλωσορίζει 
όλους τους παρόντες. 

Ο Claudio MARTINI, Πρόεδρος της CRPM και Πρόεδρος της Περιφέρειας Τοσκάνης, καταθέτει τη θλίψη 
του για την απώλεια του Anders Gustâv, ιδιαίτερα δυναµικού µέλους του πολιτικού Γραφείου της CRPM 
από πολλά χρόνια και τέως Προέδρου της Επιτροπής Βαλτικής της CRPM. Η απώλειά του βυθίζει σε θλίψη 
το σύνολο του Πολιτικού Γραφείου. Και προτείνει να κρατηθεί ενός λεπτού σιγή στη µνήµη του. 

Το πρακτικό της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της Brest εγκρίνεται οµόφωνα. 
Σηµ. : Το όνοµα του Roland Andersson, που απουσίαζε από τη συνεδρίαση της Brest στις 18 Φεβρουαρίου 
2006, διαγράφεται από τον κατάλογο των παρόντων. 

Ο Claudio MARTINI, Πρόεδρος και στη συνέχεια ο Xavier GIZARD, Γενικός Γραµµατέας της CRPM, 
εκθέτουν την πολιτική επικαιρότητα και εισηγούνται τα βασικά σηµεία της ηµερήσιας διάταξης. 
Υπενθυµίζουν ιδιαίτερα την ανάγκη για προετοιµασία της CRPM εν όψει των συναντήσεων της περιόδου 
2008-2009 για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές του προγραµµατισµού της µετά το 2013 περιόδου. Οι 
ερχόµενοι 18 µήνες εργασίας θα αφιερωθούν σε µεγάλο µέρος στη µελέτη πολλών σηµαντικών θεµάτων για 
τα οποία θα γίνει αναφορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ  

Η Janick MORICEAU, Αντιπρόεδρος (Βρετάνη), ανοίγει τη συζήτηση για τη Πράσινη Βίβλος γύρω από την 
Ευρώπη των Θαλασσών, επισηµαίνοντας τα κύρια σηµεία που απασχόλησαν την οµάδα εργασίας και τις 
πολλαπλές διερευνήσεις, που προσέδωσαν στο ρόλο της CRPM χαρακτηριστικά πρωτοποριακής προσφοράς 
στον τοµέα. 

Ο Paul NEMITZ, Αναπληρωτής Υπεύθυνος της Task Force Ναυτιλιακών Υποθέσεων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 
ευχαριστεί την CRPM για τη µέχρι σήµερα συνολική συµβολή της. ∆ιευκρινίζει ότι ο δηµόσιος διάλογος για 
την Πράσινη Βίβλο θα εγκαινιαστεί στις 20 του ερχόµενου Ιουλίου στο Turku, κατά τη διάρκεια της 
φιλανδικής προεδρίας της Ένωσης. Θα ξεκινήσει έτσι µια µακρά περίοδος διαβούλευσης που θα καλύψει 
επίσης τη γερµανική προεδρία, για να ολοκληρωθεί κατά την πορτογαλική. Ο οµιλητής υπενθυµίζει τα 
προβλήµατα που προκάλεσε η προσπάθεια για σύζευξη όλων των τοµεακών προσεγγίσεων, κάνοντας 
ιδιαίτερη αναφορά στις µεταφορές, το περιβάλλον και την ενέργεια. Υπογραµµίζει, τέλος, ότι η εδαφική 
διάσταση δε θα απουσιάζει από το κείµενο, ιδίως σε ότι αφορά τη θέση της ΕΕ στην παγκόσµια σκηνή. Και 
επιµένει στις βασικές προσδοκίες από τη διαβούλευση : 

- Τοποθετήσεις πάνω στα µεγάλα ευρωπαϊκά ζητήµατα (θέση της ναυτιλιακής πολιτικής στον 
προϋπολογισµό, ιδίως) , 

- Ανάλυση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι πολιτικές για τη θάλασσα στους παράκτιους 
πληθυσµούς (από όλες τις πτυχές της διακυβέρνησης, σφαιρικά) , 

- Κατανοµή ρόλων και ευθυνών µεταξύ των διαφόρων κλιµακίων της δηµόσιας δράσης στην 
εφαρµογή µιας ναυτιλιακής πολιτικής. 

Η Julie GOURDEN, Εντεταλµένη ερευνών (CRPM), παρουσιάζει στη συνέχεια τη συγκριτική ανάλυση των 
προτάσεων της CRPM σε σχέση µε τα βασικά σηµεία του προσχεδίου της Πράσινης Βίβλου (βλ. συνηµµένο 
κείµενο). 

Ο Patrick ANVROIN, ∆ιευθυντής (CRPM), ανακοινώνει συνοπτικά το χρονοδιάγραµµα των υποχρεώσεων 
της CRPM στο ναυτιλιακό τοµέα : διηµερίδα στο Turku για την παράκτια οικονοµία (20/21 Ιουλίου 2006), 
ηµερίδα για τη διακυβέρνηση στην Τοσκάνη, στις 6 Νοεµβρίου 2006, ηµερίδα στην Αστουρία για την 
ολοκληρωµένη διαχείριση των παραλιακών ζωνών το 2007 και πρόταση για µια ηµερίδα προβληµατισµού 
γύρω από την πολιτική για τα λιµάνια. 

Η Gunn Marit HELGESEN, Αντιπρόεδρος της CRPM (Telemark), χαιρετίζει τη συνολική προσέγγιση που 
υιοθετεί το προσχέδιο της Πράσινης Βίβλου (ολιστική θεώρηση) και επισηµαίνει τις µεγάλες δυσκολίες για το 
συντονισµό των διάφορων τοµεακών προσεγγίσεων. Περιγράφει συνοπτικά ακολούθως τις πολλαπλές 
δράσεις που ανέλαβε η Επιτροπή της Βόρειας Θάλασσας στον τοµέα, στο πλαίσιο, ιδίως, του Interreg. 

Η Kathleen MATHESON, Αντιπρόεδρος της CRPM (Highland), διερωτάται µε ποιο τρόπο η πολιτική για 
τη Θάλασσα θα ενσωµατωθεί στις άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές, και ιδίως σ’ εκείνες που έχουν οικονοµικό 
περιεχόµενο.  
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Η Janick MORICEAU (Βρετάνη) υπογραµµίζει την ευστοχία της ολιστικής ναυτιλιακής προσέγγισης, αλλά 
εκφράζει αµφιβολίες για την άρθρωση µεταξύ γνώσης και µεταβίβασης της ευθύνης από την ΕΕ στο τοπικό 
επίπεδο. 

Ο Patrick ANVROIN (CRPM) ρωτά τον Paul Nemitz ποια θα είναι τελικά η εµπλοκή του ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου. 

Ο Paul NEMITZ (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) διευκρινίζει ότι πολλές Επιτροπές του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
ενδιαφέρονται για την Πράσινη Βίβλο λόγω του εγκάρσιου χαρακτήρα της, υπενθυµίζοντας ότι στη σύνταξη 
του κειµένου συµµετείχαν 7 Επίτροποι. Η διαχείριση λοιπόν µιας τόσο σύνθετης προσπάθειας δεν ήταν 
απλή. Σηµειώνει εξάλλου την ευστοχία της διευθέτησης ανά οικοσύστηµα, πράγµα που αντιστοιχεί στην 
πρόταση της CRPM για αντιµετώπιση των προβληµάτων ανά θαλάσσια λεκάνη. 

Η Kathleen MATHESON (Highland) αποδέχεται τις δυσκολίες κατά την εφαρµογή µιας ολιστικής 
προσέγγισης. Υπενθυµίζει το θεσµικό έλλειµµα που διαπιστώνεται σήµερα, στο µέτρο που όλες οι κλαδικές 
αποφάσεις λαµβάνονται στο Συµβούλιο από τους εκάστοτε αρµόδιους για κάθε τοµέα Υπουργούς. Ελπίζει 
ότι η Πράσινη Βίβλος θα διευκολύνει κάποιες προσαρµογές της πολιτικής, ιδίως, για τις µεταφορές. 

Συµπεραίνοντας, ο Claudio MARTINI, Πρόεδρος της CRPM, επισηµαίνει την προστιθέµενη αξία της 
ολιστικής προσέγγισης και υπογραµµίζει τη σηµασία ορισµένων θεµάτων, όπως είναι η καινοτοµία και η 
κοινωνική δυναµική. Προσκαλεί δε τα µέλη της CRPM να συµµετάσχουν µαζικά στις εργασίες του Turku. 

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  

Ο Xavier GIZARD, Γενικός Γραµµατέας (CRPM), εισηγείται το θέµα, υπενθυµίζοντας τέσσερα σχετικά 
σηµεία : 
- Το ιστορικό των εξωτερικών συνεργασιών της CRPM, ιδιαίτερα µε τη λατινική Αµερική, και την 

προοπτική που η CRPM διαπραγµατεύεται σε ότι αφορά τη σύσταση ενός Ταµείου συνεργασίας 
REGAL για την περίοδο 2007-2013, προκειµένου να διευκολυνθεί η συνεργασία µεταξύ Περιφερειών, 

- Την παγκόσµια διάσταση του θέµατος της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, και την εκπροσώπηση των 
Περιφερειών σε Οργανισµούς όπως το FIPOL ή η OMI , 

- Την πρωτοβουλία του παγκόσµιου δικτύου των Περιφερειών για τη βιώσιµη ανάπτυξη « NRG4SD », 
που δηµιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Johannesburg το 2002 για τις κλιµατικές 
αλλαγές και του οποίου τη διαχείριση έχει αναλάβει η CRPM, 

- Τη γενικότερη συγκυρία της παγκοσµιοποίησης, που επηρεάζει όχι µόνο την οικονοµική ζωή των 
Περιφερειών µελών µας, αλλά και το περιεχόµενο του ευρωπαϊκού σχεδιασµού, σε όλες τις συνιστώσες 
του, είτε πρόκειται για την ΚΑΠ, είτε για την περιφερειακή πολιτική, είτε για τις κλαδικές πολιτικές, 
στο µεγαλύτερο µέρος τους. Για το λόγο αυτόν η CRPM οργανώνει, στις 23 και 24 του ερχόµενου 
Ιουνίου, στις Αζόρες, µια διηµερίδα µε θέµα τις Περιφέρειες σε περιβάλλον παγκοσµιοποίησης, υπό 
την αιγίδα του PNUD, της ΠΟΕ και της ΕΕ. 

Με τα δεδοµένα αυτά τίθεται το ερώτηµα, αν δεν θα ήταν σκόπιµο να αναζητηθεί και µια Περιφερειακή 
πρόσβαση στο σύστηµα του ΟΗΕ, καθώς και αν θα πρέπει να ανανεώσουµε ορισµένες αναπτυξιακές 
περιφερειακές συνεργασίες ή να προσανατολιστούµε µάλλον σε πολυµερείς προσεγγίσεις. Στο πνεύµα αυτό 
ακριβώς, άλλωστε, το πρόγραµµα PNUD του ΟΗΕ ζήτησε επαφή µε την CRPM και ο κ. Christophe Nuttall, 
που βρίσκεται µαζί µας,  θα σας εκθέσει τώρα το σχετικό προβληµατισµό. 

Ο Christophe NUTTALL, ∆ιευθυντής (PNUD), υπενθυµίζει ποιοι είναι οι µεγάλοι στόχοι του PNUD και 
ειδικότερα της υπηρεσίας του, που προωθεί τις καινοτόµους συνεργασίες. ∆ιαπιστώνει την αρκετά 
δραστήρια παρουσία των ∆ήµων στη ζωή του ΟΗΕ και την αξιοσηµείωτη απουσία του περιφερειακού 
επιπέδου, παρά τη συµβολή που το επίπεδο αυτό θα µπορούσε να έχει στη συνεργασία για την ανάπτυξη. Σε 
µια περίοδο κρίσης, τα Ηνωµένα Έθνη διερωτώνται µε ποιο νέο τρόπο θα µπορούσαν να εµπλέξουν στη 
δραστηριότητά τους τις Περιφέρειες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί µια συνεργασία δοµηµένη καλύτερα, 
περισσότερο αποτελεσµατική και λιγότερο αποσπασµατική. Η ιδέα είναι να προσπαθήσουµε να 
επισηµοποιήσουµε συνεργασίες κατά χώρα και κατά πρόγραµµα, στο πλαίσιο µιας ολιστικής προσέγγισης 
της περιφερειακής ανάπτυξης. Σε ένα τέτοιο συνδυασµό θα µπορούσαν να συµµετέχουν το PNUD, οι 
ενδιαφερόµενες Χώρες και οι ενδιαφερόµενες Περιφέρειες, στο πλαίσιο πολυετών προγραµµάτων 
στρατηγικού χαρακτήρα. Στην αναζήτηση συνεργατών, το PNUD εντόπισε την CRPM ως δίκτυο που 
προσφέρει εγγυήσεις σοβαρότητας και αποτελεσµατικότητας για µια από κοινού προσπάθεια προώθησης 
συνεργασιών αυτού του τύπου. Οι σχετικές συζητήσεις αποτυπώθηκαν, µετά από επανειληµµένες επαφές, σε 
ένα σχέδιο εταιρικής συνεργασίας PNUD-CRPM που κατατίθεται στη σηµερινή συνεδρίαση. 
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Ο Claudio MARTINI, Πρόεδρος της CRPM, υπογραµµίζει το µεγάλο ενδιαφέρον αυτής της πρωτοβουλίας 
και καλεί τις Περιφέρειες να προχωρήσουν αποφασιστικά προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η Josefina MORENO (Μούρθια) υπενθυµίζει τις δυσχέρειες που συνάντησε η συνεργασία µε τις 
Περιφέρειες της λατινικής Αµερικής και αποδέχεται την προοπτική προσεγγίσεων που θα είναι δοµηµένες 
καλύτερα. Σηµειώνει τις τεράστιες ανάγκες που εκδηλώνονται στον τοµέα ιδίως της κατάρτισης και την 
αναγκαιότητα οι συνεργασίες να εγγράφονται σε προοπτική ανθεκτική και µακροχρόνια. 

Η Janick MORICEAU (Βρετάνη) επισηµαίνει τα σηµαντικότατα παγκόσµια διακυβεύµατα που συνδέονται 
µε τη γεωργία, τα τρόφιµα, το ναυτιλιακό τοµέα και την κατάρτιση στελεχών. 

Η Kathleen MATHESON (Highland) υπογραµµίζει την αναγκαιότητα του προβληµατισµού για παράκτιες 
συνεργασίες, όχι µόνο σε ευρωπαϊκή, αλλά και σε παγκόσµια κλίµακα. 

Ο Xavier GIZARD, Γενικός Γραµµατέας (CRPM) επιβεβαιώνει τη βούληση του PNUD να εγκαινιάσει 
συνεργασίες µε στοχευµένη γεωγραφική στρατηγική και στη βάση των προτεραιοτήτων που έχουν ήδη 
υιοθετήσει οι Περιφέρειες µέλη της CRPM. 

Ο Claudio MARTINI, Πρόεδρος της CRPM, καταλήγει, επισηµαίνοντας τη στρατηγική σηµασία της νέας 
αυτής πρωτοποριακής διάστασης και καλεί τις Περιφέρειαs µέλη να συµµετάσχουν µαζικά στη συνάντηση 
κορυφής των Αζορών. Προσθέτει ότι τα περισσότερα από τα διακυβεύµατα που επηρεάζουν θετικά ή 
αρνητικά τα περιφερειακά µας εδάφη, διακυβεύονται σήµερα έξω από τον περιφερειακό, εθνικό, ακόµη και 
ευρωπαϊκό χώρο, εξ ου και η σηµασία του ευρύτερου δυνατού ανοίγµατος στον κόσµο. Καλεί το Γραφείο να 
επιδείξει όλο και περισσότερη φιλοδοξία για συνεργασίες έξω από τα κοινοτικά όρια και, κατά συνέπεια, να 
εγκρίνει τη συµφωνία – πλαίσιο µε το PNUD. Προσθέτει δε ότι µε την προσέγγιση αυτή συµφωνεί και ο 
Michel Delebarre, Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών. 

Η Janick MORICEAU (Βρετάνη) προσκαλεί σε µια πραγµατική αξιολόγηση των δράσεων αποκεντρωµένης 
συνεργασίας των Περιφερειών, όπως π.χ. εκείνων που ακολούθησαν την καταστροφή από το Τσουνάµι. 

Η Audrey FINDLAY, Leader of the Council (Aberdeenshire), υπογραµµίζει πως αν η δράση των ∆ήµων 
είναι σηµαντική, δεν θα πρέπει να υποτιµάται η προστιθέµενη αξία που µπορούν να προσφέρουν και οι 
Περιφέρειες σ’ αυτόν τον τοµέα. 

Ο Christophe NUTTALL (PNUD) χαιρετίζει την απόλυτα θετική στάση του Γραφείου. « Οι ανησυχίες σας 
είναι και δικές µας » υπογραµµίζει, απευθύνοντας έκκληση για συλλογική εφαρµογή πραγµατικών 
στρατηγικών ανάπτυξης στο πλαίσιο εξωτερικών συνεργασιών. Καλεί δε σε ανάληψη δράσεων « knowledge 
management » πάνω σ’ αυτά τα θέµατα.  

Ο Xavier GIZARD, Γενικός Γραµµατέας (CRPM) υπενθυµίζει σχετικά ότι θα οργανωθεί µια τεχνική ηµερίδα 
επί του θέµατος σε συντονισµό µε το PNUD και τις υπηρεσίες εξωτερικών σχέσεων των Περιφερειών µελών, 
εντός του Ιουνίου, στις Βρυξέλλες. 

Ο Claudio MARTINI, Πρόεδρος της CRPM,  θέτει τη συµφωνία µε το PNUD σε ψηφοφορία. Η συµφωνία 
εγκρίνεται οµόφωνα. 

Η ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ο Jean-Didier HACHE, Εκτελεστικός Γραµµατέας της Επιτροπή των Νησιών της CRPM,  εισηγείται το 
κείµενο για τη βιώσιµη ενέργεια, βάσει της Πράσινης Βίβλου για την ενέργεια που έχει εγκρίνει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των εργασιών της οµάδας « ενέργεια » της CRPM. 

Ο Roland ANDERSSON, Chairman (Västra Götaland), υποστηρίζει τις προτεινόµενες κατευθύνσεις και 
επιµένει ότι στην προσέγγιση της CRPM είναι ανάγκη να δοθεί πρώτη προτεραιότητα στην εξοικονόµηση. 

Η Josefina MORENO (Μούρθια)  επισηµαίνει τη σηµασία της συνεργασίας µεταξύ των Γ∆ για την Ενέργεια 
και το Περιβάλλον, υπογραµµίζοντας επίσης το µείζονα ρόλο της Γ∆ Ανταγωνισµού στο θέµα, καθώς το 
ζητούµενο είναι η δηµιουργία µιας εσωτερικής ενεργειακής αγοράς. 

Ο Jean-Didier HACHE (CRPM) απαντά ότι οι υπάρχουν θετικές εµπειρίες στην εξοικονόµηση ενέργειας και 
ότι πρέπει να αξιοποιηθούν. Σε ότι αφορά τις σχέσεις µεταξύ των Γ∆, αν και εντοπίζονται στα πράγµατα 
κάποιες αντιφάσεις µεταξύ της ενεργειακής πολιτικής και της πολιτικής για το περιβάλλον, τελευταία 
φαίνεται ότι εκδηλώνεται ένας εσωτερικός συντονισµός από πλευράς Επιτροπής. Και είναι αλήθεια ότι θα 
πρέπει να διασφαλιστεί η συνεργασία και µε τη Γ∆ Ανταγωνισµού. 
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Η Janick MORICEAU (Βρετάνη) ζητά να τονιστεί στην ενεργειακή πολιτική η σηµασία της ικανότητας για 
δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Και υπογραµµίζει τα εξής σηµεία : 

- Το σηµείο 1 µπορεί να παρεξηγηθεί, στο µέτρο που η αύξηση της ικανότητας των δικτύων τροφοδοσίας 
ενδέχεται να καταστήσει δυσχερέστερη την παραγωγή ανανεώσιµης ενέργειας στις Περιφέρειες, 
- Να επιµείνουµε στην ανάπτυξη παραγωγής ενέργειας από τη θάλασσα, 
- Σε ότι αφορά την προτεραιότητα n° 6 –ρόλος των θαλάσσιων µεταφορών στην ενεργειακή πολιτική– να 
υπογραµµιστεί ότι πρόκειται για επιχείρηµα που ενισχύει την ανάγκη για τους αυτοκινητόδροµους της 
θάλασσας,  
- Στο µέτρο που η Ευρώπη είναι εξαρτηµένη από άποψη ενεργειακής τροφοδοσίας, θα έπρεπε να 
ξεκινήσει ένας προβληµατισµός γύρω από τον έλεγχο των «ευρωπαϊκών» µεταφορικών µέσων. 

 
Η Audrey FINDLAY (Aberdeenshire) υπογραµµίζει τη σηµασία των κλιµατικών αλλαγών (προτεραιότητα 
4). Σε ότι αφορά το ρόλο των Περιφερειών, αυτός θα πρέπει να αναδειχθεί περισσότερο, στο µέτρο που οι 
Περιφέρειες καταβάλλουν προσπάθειες συχνά πιο σηµαντικές από τα Κράτη. 

Η Kathleen MATHESON (Highland). Στο σηµείο 2 της προτεραιότητας 1 (ενίσχυση της χωρητικότητας των 
δικτύων), καλό θα είναι να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή, γιατί µια τέτοια εξέλιξη µπορεί να έχει αρνητική 
επίπτωση σε άλλες πολιτικές, όπως π.χ. στην πολιτική για τον τουρισµό. 

Ο Jean-Didier HACHE (CRPM) υπογραµµίζει ότι οι παρεµβάσεις αυτές αποκαλύπτουν πόσο σύνθετη είναι 
η κατάσταση µε τις δύο αυτές επιλέξιµες στρατηγικές, που επιβάλουν την ανάγκη για αναζήτηση ενός 
συµβιβασµού. Σε ότι αφορά το ρόλο των Περιφερειών,  θα πρέπει όντως να αναδειχθεί περισσότερο. 

Ο Xavier GIZARD, Γενικός Γραµµατέας της CRPM, προτείνει την ενσωµάτωση των παρατηρήσεων σε ένα 
τροποποιηµένο κείµενο που θα κατατεθεί προς έγκριση στη γενική Συνέλευση της CRPM στη Μούρθια. 

Το σχέδιο γνωµοδότησης, τροποποιηµένο σ’ αυτό το πνεύµα, εγκρίνεται από το πολιτικό Γραφείο  

ΟΙ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ 
ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  

1 – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

Ο Tommy KARLSSON, International Director (Stockholm), εκθέτει τη δραστηριότητα της οµάδας εργασίας 
απασχόληση-κατάρτιση που συντονίζεται από τις Περιφέρειες της Στοκχόλµης και της Αστουρίας. 
Υπογραµµίζει τη βούληση για συµµετοχή σ’ αυτό το έργο και των νορβηγικών Περιφερειών. Υπενθυµίζει τη 
σηµασία των εργασιών Benchmarking και την προστιθέµενη αξία που το συγκεκριµένο έργο θα µπορούσε 
να προσφέρει τα επόµενα χρόνια, σε σχέση, ιδίως, µε τη στρατηγική της Λισσαβώνας. 

Ο Rui AZEVEDO, ∆ιευθυντής της Μονάδας ∆ιερευνητικών Μελετών της CRPM, σηµειώνει ότι η ενδιάµεση 
έκθεση διατίθεται ήδη µέσα από τον ιστότοπο της CRPM και ότι η τελική έκθεση αναµένεται να έχει 
ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του Ιουνίου. 

Ο Xavier GIZARD, Γενικός Γραµµατέας της CRPM, κλείνει τη συζήτηση, υπογραµµίζοντας την υψηλή 
ποιότητα των εργασιών και τη χρησιµότητα τους για τις προσεχείς κοινοτικές διεργασίες. 

2 – ∆ΙΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

Ο Patrick ANVROIN (CRPM) εισηγείται το σχέδιο Επιστολής του Πολιτικού Γραφείου για τον 
« Προϋπολογισµό του ∆ιευρωπαϊκού ∆ικτύου Μεταφορών για την περίοδο 2007-2013 : να διευκρινιστούν οι 
προτεραιότητες, να ληφθούν υπόψη οι αυτοκινητόδροµοι της θάλασσας». ∆ιευκρινίζει ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο ενέκρινε πρόσφατα (τέλη Απριλίου 2006) µια έκθεση για τις ελλείψεις του ∆∆-Μ και την 
αδιαφάνεια του προϋπολογισµού του, σε ότι αφορά ιδίως την κατανοµή των πιστώσεων µεταξύ των Κρατών. 
Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει τις θέσεις της CRPM, που διεκδικεί διαφανέστερα κριτήρια. 

Η Kathleen MATHESON (Highland) ρωτά αν το θέµα της εξυπηρέτησης και των µικρών λιµανιών 
εξετάζεται µέσω του Short Sea Shipping. Ο Xavier GIZARD διευκρινίζει ότι το ζήτηµα αυτό δεν εντάσσεται 
απόλυτα στον προβληµατισµό για τους αυτοκινητόδροµους της θάλασσας, αλλά η οµάδα εργασίας 
« Μεταφορές » της CRPM θα επεκτείνει τις συζητήσεις της σε όλες τις µορφές θαλάσσιων µεταφορών. 

Ο Roald BERGSAKER, County Mayor (Rogaland), υποστηρίζει την προσέγγιση που εκφράζει το σχέδιο 
Επιστολής. 
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Η Janick MORICEAU (Βρετάνη) υπογραµµίζει ότι πέρα από την κατανοµή των κονδυλίων µεταξύ των 
Κρατών, αυτό που πρέπει να διευκρινιστεί και να προβληθεί είναι η επιδιωκόµενη βελτίωση της 
προσπελασιµότητας των περιφερειακών παράκτιων περιοχών. 

Το σχέδιο Επιστολής εγκρίνεται από το πολιτικό Γραφείο  

3 – ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ε-Α « ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ » 

Η Carol THOMAS, Μόνιµη Εκπρόσωπος της CRPM στις Βρυξέλλες, εκθέτει την πορεία των σχετικών 
εργασιών, επιµένοντας στην απόλυτη ανάγκη για διατήρηση της πίεσης στο Κοινοβούλιο, ώστε να µην 
περάσει η πρόταση τροπολογίας για την κατάργηση της αναφοράς στις « τεχνολογικές και θαλάσσιες 
επιστήµες» στο πρόγραµµα « συνεργασία » του 7ου ΠΠΕΑ. 

4 – Η CRPM, Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΗ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Ο Patrick ANVROIN (CRPM) εισηγείται το κείµενο « Οι Παράκτιες Περιφερειακές Περιοχές και το µέλλον 
της ΚΑΠ: Προτάσεις δράσεις », δίδοντας έµφαση στην µετά το 2008 προγραµµατική περίοδο, που θα 
συνοδεύεται από πολλές αβεβαιότητες. Μετά το 2013 και τη λήξη της «παγιοποίησης» της ΚΑΠ, θα ξεκινήσει 
µια νέα εποχή για τον πρώτο της πυλώνα.  

Ο Roland ANDERSSON (Västra Götaland) επαινεί την ποιότητα του προτεινόµενου κειµένου και 
αποδέχεται την προσέγγιση που αυτό υιοθετεί. Συµφωνεί µε την ανάγκη να µελετηθούν επακριβώς οι 
επιπτώσεις της ΚΑΠ στις Περιφέρειες και να αποτυπωθεί µια πλήρης καταγραφή της κατάστασης. Θα 
υπάρξουν ασφαλώς και άλλες προσεγγίσεις ή αξιολογήσεις, αλλά η πρώτη φάση συνίσταται ασφαλώς στην 
αναζήτηση και συλλογή των πληρέστερων πληροφοριών.  

Η Kathleen MATHESON (Highland) υπογραµµίζει επίσης την ποιότητα του κειµένου και ρωτά αν αυτό 
εντάσσεται στην προσπάθεια που έχει ξεκινήσει για τη µελέτη του προϋπολογισµού της µετά το 2013 
προγραµµατικής περιόδου. 

Στο ερώτηµα αυτό η απάντηση είναι καταφατική. 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2007-2013 : 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΗΣ  

Ο Philippe CICHOWLAZ, ∆ιευθυντής (CRPM),  παρουσιάζει το κείµενο εργασίας « Η εδαφική διάσταση 
των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθύνσεων για το 2007 και την µετά το 2013 περίοδο », υπογραµµίζοντας: 

- Την ανεπάρκεια του σηµερινού προβληµατισµού γύρω από τις µεθόδους διακυβέρνησης και το 
περιεχόµενο της αρχής της εδαφικής συνοχής, στη σηµερινή εκδοχή των Κοινοτικών Στρατηγικών 
Κατευθύνσεων (ΚΣΚ),  
- Την εκκίνηση µιας συνεχούς και βιώσιµης διαδικασίας σε ότι αφορά τη συµµετοχή των Περιφερειών στην 
εφαρµογή της στρατηγικής της Λισσαβώνας µέσα από την Περιφερειακή πολιτική, 
- Τις αναγκαίες βελτιώσεις στην ανάλυση των εδαφικών επιπτώσεων, της διάστασης « διακυβέρνηση » και 
της διάστασης « εδαφική συνοχή» στο προσεχές κεφάλαιο 5 των ΚΣΚ. 

Ανακοινώνει επίσης το πρόγραµµα της ηµερίδας « Benchmarking » για την εφαρµογή της Περιφερειακής 
πολιτικής, για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα και το ΕΤΠΑ, που οργανώνουν η  CRPM 
και η Επιτροπή των Περιφερειών στις 31 Μαΐου 2006, στις Βρυξέλλες, και προσκαλεί όλες τις Περιφέρειες 
µέλη να συµµετάσχουν στις σχετικές εργασίες. 

Το σχέδιο γνωµοδότησης εγκρίνεται από το πολιτικό Γραφείο  

Η CRPM, Η ∆ΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΤΗΤΑ  

Ο Philippe CICHOWLAZ (CRPM) εκθέτει την πρόοδο των εργασιών για τη διακρατική συνεργασία, 
υπογραµµίζοντας ότι καµιά νέα πρόταση δεν έχει µέχρι σήµερα υποβληθεί στην Επιτροπή ως προς τις 
περιµέτρους. Υπενθυµίζει ότι κατά τη διάρκεια των διαθεσµικών συζητήσεων για τον προϋπολογισµό και σε 
συνέχεια της δραστηριότητας της CRPM, το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανεισήγαγε 300 εκατ. ευρώ στον 
κωδικό του Στόχου 3 - πιστώσεις που θα πρέπει κατά προτεραιότητα να διοχετευθούν στο ∆ιακρατικό και 
∆ιαπεριφερειακό του σκέλος. 
Σε ότι αφορά την πολιτική για την εγγύτητα, θα εφαρµοστεί πρόγραµµα διασυνοριακής συνεργασίας µε δύο 
σκέλη : 
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- Πολυµερής ναυτιλιακή συνεργασία (20% περίπου) για τη συνεργασία στις λεκάνες της Βαλτικής, της 
Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας,  
- ∆ιµερής συνεργασία (περίπου 80%). 

Υπογραµµίζει ότι οι τρόποι εφαρµογής των προγραµµάτων θα είναι σύνθετοι, λόγω της διαφορετικότητας 
των καταστάσεων στις παράκτιες χώρες και ότι θα υπογραφούν συµφωνίες µεταξύ των Χωρών αυτών και της 
ΕΕ, στο πλαίσιο συγκεκριµένων σχεδίων δράσης. Η CRPM αναµένει πάντα τις προτάσεις της Επιτροπής για 
τον κανονισµό της πολιτικής εγγύτητας, που προβλέπεται να γνωστοποιηθεί στα τέλη του Απριλίου 2006. 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ, ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ERIKA 3 

Ο François DESRENTES, ∆ιευθυντής (CRPM), εισηγείται το σχέδιο πολιτικής τοποθέτησης για το τρίτο 
πακέτο µέτρων της ΕΕ για την προώθηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας – το πακέτο « ERIKA 3 »  - 
διευκρινίζοντας ότι το σηµείο 5 που αφορά στην κοινωνική διάσταση θα συµπληρωθεί µε αναφορά στις 
συνθήκες εργασίας στα πλοία και ότι, οµοίως, στο σηµείο 7 θα προστεθεί αναφορά στη σχετική θέση της 
Επιτροπής των Περιφερειών. Ο Jean-Didier HACHE παρουσιάζει τα δύο παραρτήµατα, για τη µεταφορά 
των κοντέινερς και την αποµάκρυνση του αµιάντου από τα σκάφη. 

Ο Xavier GIZARD, Γενικός Γραµµατέας της CRPM, διευκρινίζει ότι η οµάδα προβληµατισµού για την 
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, που έχει αναλάβει να οργανώσει προσεχώς ηµερίδα εργασίας επί του θέµατος (το 
πρώτο τρίµηνο του 2007 στην Cantabria), θα διευρυνθεί, ώστε να συµπεριλάβει έναν εκπρόσωπο από κάθε 
γεωγραφική Επιτροπή. 

Η Janick MORICEAU (Βρετάνη) ρωτά αν ο όρος « πλήρες νοµοθετικό σύνολο », που αναφέρεται στο σηµείο 
10, µπορεί να αντικατασταθεί µε την έκφραση « ενισχυµένο νοµοθετικό σύνολο». Και επισηµαίνει την 
ανάγκη για παρακολούθηση της φάσης εφαρµογής αυτών των προτάσεων από πλευράς CRPM. 

Το ΠΓ εγκρίνει το προτεινόµενο κείµενο µε τα παραρτήµατά του, λαµβάνοντάς υπόψη και τις προτεινόµενες 
τροποποιήσεις. 

Το σχέδιο γνωµοδότησης υιοθετείται από το πολιτικό Γραφείο  

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ 2005 

 Ο Yves MORVAN, Πρόεδρος  και ο Jacques BOULAU, Ταµίας του Συµβουλίου διοίκησης της CRPM, 
εκθέτουν την κατάσταση των λογαριασµών του 2005, υπενθυµίζοντας πως η CRPM διαχειρίζεται 5 
επιµέρους λογαριασµούς : 

- Τον λογαριασµό του γενικού προϋπολογισµού, που παρουσιάζει ελαφρό πλεόνασµα, 
- Τον λογαριασµό των γεωγραφικών Επιτροπών, που είναι ισοσκελισµένος, 
- Τον λογαριασµό των προγραµµάτων συνεργασίας, ισοσκελισµένο επίσης συνολικά, 
- Τον λογαριασµό της Συνόδου των ∆ήµων του Ατλαντικού Τόξου, που είναι ισοσκελισµένος, 
- Τον λογαριασµό του προγράµµατος GEDERI (βλ. στη συνέχεια). 

Συνολικά, η γενική Συνέλευση της Μαδέρας, το 2005, είχε εγκρίνει ένα προϋπολογισµό για το 2005 µε 
έλλειµµα 44 439 €, που θα περιοριστεί τελικά στα 38 576 €, µε την επιφύλαξη ενός τελευταίου λογιστικού 
ελέγχου και της οριστικής του πιστοποίησης. 

Το σύνολο των εσόδων του 2005 ανήλθε σε 3,960 εκατοµ. ευρώ (έναντι των 2,636 που είχαν ψηφιστεί). 
Το σύνολο των δαπανών ανήλθε σε 4,078 εκατοµ. ευρώ (έναντι των 2,652 που είχαν ψηφιστεί). 
Η διαφορά µεταξύ του εγκεκριµένου από τη γενική Συνέλευση προϋπολογισµού και του πραγµατικού, 
οφείλεται εν πολλοίς στα προγράµµατα συνεργασίας, που δεν µπορούν πάντα να προεκτιµηθούν. 

Σε ότι αφορά το GEDERI, ο Jacques BOULAU διευκρινίζει ότι η CRPM υποχρεώθηκε, στα τέλη του 2005, να 
προτείνει στις Περιφέρειες εταίρους (που το αποδέχτηκαν) την πρόωρη λήξη του έργου, λόγω των 
χρηµατοδοτικών προβληµάτων που είχαν προκύψει. Το σχετικό έλλειµµα του προγράµµατος κατά το 2005 
ανήλθε σε 160 291 €. 
∆ύο υπάλληλοι, που είχαν προσληφθεί ειδικά για τη διαχείριση αυτού του προγράµµατος, απολύθηκαν στις 
αρχές του 2006, για οικονοµικούς λόγους. 
Το εν λόγω πρόγραµµα θα κλείσει ολοκληρωτικά στις 30 Ιουνίου 2006. 

Παρά την αρνητική αυτή εξέλιξη,  οι απώλειες της CRPM περιορίστηκαν στα -38 576 € και η ταµειακή της 
κατάσταση παραµένει υγιής. 
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ  

Η Giovanna DEBONO (Gozo) παρουσιάζει τις αιτήσεις ένταξης των Περιφερειών Skåne (S) και East 
Midlands (UK). Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από το πολιτικό Γραφείο. 
Η αίτηση απόσυρσης του Suffolk (UK) γίνεται επίσης δεκτή (Σηµ : Πρόκειται για µια κοµητεία που έχει 
ενσωµατωθεί σήµερα στην Περιφέρεια East of England). 

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ (γενικές Συνελεύσεις και Συνεδριάσεις του ΠΓ της CRPM) 

Η Dolorès ALARCÓN MARTÍNEZ (Μούρθια) εκθέτει την πορεία προετοιµασίας της προσεχούς γενικής 
Συνέλευσης της CRPM που προοιωνίζεται ιδιαίτερα επιτυχής. Ο Xavier GIZARD επιβεβαιώνει την 
παρουσία σ’ αυτήν τόσο της Επιτρόπου Hübner όσο και του Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών M. 
Delebarre. 

Η Cinzia FELCI  (Λάτιο) καταθέτει την πρόσκληση της Περιφέρειας του Λατίου για την πραγµατοποίηση 
εκεί της γενικής Συνέλευσης του 2007. 

Η Caroline MARIE (Ακιτανία) καταθέτει την πρόσκληση της Περιφέρειας Ακιτανίας για τη γενική 
Συνέλευση του 2008. 

Ο Roland ANDERSSON (Västra Götaland) ανακοινώνει πρόσκληση της Σουηδίας για τη γενική Συνέλευση 
του 2009 (προς επιβεβαίωση). 

Οι επόµενες συνεδριάσεις του Πολιτικού Γραφείου θα συγκληθούν : τον Ιανουάριο 2007 στην Τοσκάνη (IT) 
και την άνοιξη του 2007 στο Podlaskie (PL). 

ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Η κυρία Giovanna DEBONO (Gozo) κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης και ευχαριστεί τους 
συµµετέχοντες για την παρουσία και προσφορά τους στις εργασίες του πολιτικού Γραφείου. 

Εν απουσία του Προέδρου Claudio MARTINI κατά τη λήξη της συνεδρίας, η κυρία Gunn Marit HELGESEN, 
Αντιπρόεδρος της CRPM, ευχαριστεί µε τη σειρά της θερµά το Νησί Gozo και την Υπουργό του, κυρία 
Giovanna DEBONO, για την υποδοχή, τη φιλοξενία και την τέλεια οργάνωση της συνάντησης. 


