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XXXIVη Γενική Συνέλευση της CRPM 
25/27 Οκτωβρίου 2006 – Μούρθια (ES) 

 

 

Οι Παράκτιες και Μη Κεντρικές Περιφέρειες, των ο̟οίων τα ονόµατα ακολουθούν, 
συγκεντρώθηκαν στη Μούρθια της Ισ̟ανίας στις 25/27 Οκτωβρίου, στο ̟λαίσιο της 34ης 

Γενικής Συνέλευσης της CRPM 

ABERDEENSHIRE (UK), ABRUZZO (IT), ACORES (PT), ALENTEJO (PT), ALGARVE (PT), ANATOLIKI MAKEDONIA THRAKI (GR), 
ANDALUCIA (ES), AQUITAINE (FR), ARAGON (FR), ARGYLL & BUTE (UK), ARHUS (DK), ASTURIAS (ES), BALEARES (ES), 
BASSE-NORMANDIE (FR), BORDER (DONEGAL, IE), BORNHOLM (DK), BRETAGNE (FR), BUSKERUD (NO), CALARASI (RO), 
CAMPANIA (IT), CANAKALLE (TR), CANARIAS (ES), CANTABRIA (ES), CASTILLA Y LEON (ES), CENTRE (FR), CENTRO (PT), 
COMUNITAT VALENCIANA (ES), CORNWALL (UK), CORSE (FR), DEVON (UK), DYTIKI ELLADA (GR), EAST MIDLANDS 
REGIONAL ASSEMBLY (UK), EAST OF ENGLAND REGIONAL ASSEMBLY (UK), EAST OF SCOTLAND EYROPEAN 
CONSORTIUM (UK), EDIRNE (TR), FAMAGUSTA (CY), FIFE (UK), FRIULI VENEZIA-GIULIA (IT), GALATI (RO), GALICIA (ES), 
GAVLEBORG (SE), GLOUCESTERSHIRE* (UK),  GOTLAND (SE), HALLAND (SE), HAMPSHIRE (UK), HAUTE-NORMANDIE (FR), 
HIGHLAND (UK), HORDALAND (NO), IONIA NISIA (GR), ISLE OF MAN (UK), ITA-UUSIMAA (FI), KLAIPEDA (LT), KRITI (GR), 
KYMENLAAKSO (FI), LA REUNION (FR), LANGUEDOC-ROUSSILLON (FR), LAZIO (IT), LISBOA E VALE DO TEJO (PT), MADEIRA 
(PT), MARTINIQUE (FR), MECKLENBURG-VORPOMMERN (DE), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), NAVARRA (ES), 
NOORD NEDERLAND (NL), NORDJYLLAND (DK), NORDLAND (NO), NORD-PAS-DE-CALAIS (FR), NORRBOTTEN (SE), NORTE 
(PT), NOTIO AIGAIO (GR), ORKNEY (UK), ØSTFOLD (NO), OSTROBOTHNIA (FI), OULU REGION (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), PAÍS 
VASCO (ES), PÄRNUMAA (EE), PAYS DE LA LOIRE (FR), PODLASKIE (PL),  POITOU-CHARENTES (FR), PROVENCE-ALPES CÔTE 
D'AZUR (FR), RIGA (LV), RINGKØBING (DK), ROGALAND (NO), SAAREMAA (EE), SCHLESWIG-HOLSTEIN* (DE), SCOTTISH 
EXECUTIVE (UK), SHETLAND (UK), SICILIA (IT), SINOP (TR), SKÅNE (SE), SOGN OG FJORDANE (NO), SØR-TRØNDELAG (NO), 
SOUTH OF SCOTLAND ALLIANCE (UK), SOUTH-WEST FINLAND (FI), STOCKHOLM (SE), TEKIRDAG (TR), TELEMARK (NO), 
THESSALIA (GR), TOSCANA (IT), TROMS (NO), TUKUMS (LV), TULCEA (RO), UUSIMAA (FI), VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTRA-
GÔTALAND (SE), VESTFOLD (NO), VIBORG (DK), VOREIO AIGAIO (GR), WESTERN ISLES (UK). 
(*)
 Παρατηρητής 

  

 
Εν ονόµατι των ̟αρούσων Περιφερειών, ο Πρόεδρος της CRPM, κ. Claudio Martini, θέλει να ευχαριστήσει 
θερµά την Περιφέρεια της Μούρθια, καθώς και τον Πρόεδρό της, κ. Luis RamonValcarel Siso, για τη 
φιλοξενία και υ̟οδοχή ̟ου τους ε̟ιφύλαξε. 
Θέλει να ευχαριστήσει ε̟ίσης τις κρατικές αρχές, τις ̟αρούσες αντίστοιχες ̟εριφερειακές καθώς και τα 
ευρω̟αϊκά Ινστιτούτα ̟ου ̟ήραν µέρος στις εργασίες του Συνεδρίου. Ειδικότερα θέλει να ευχαριστήσει για 
τη συµµετοχή τους, την Κα. Danuta Hőbner, ευρω̟αϊκή Ε̟ίτρο̟ο για την Περιφερειακή Πολιτική, τον κ. 
Michel Delebarre, Πρόεδρο της Ε̟ιτρο̟ής Περιφερειών, τον κ. Alberto Navarro, Γ. Γραµµατέα ευρω̟αϊκών 
Υ̟οθέσεων του Ισ̟ανικού Βασιλείου, καθώς και τον κ. Antti Mykkänen, Γ. Γραµµατέα, Εκ̟ροσώ̟ου της 
Φινλανδικής Προεδρίας.  
 

 

ΣΥΝΟΨΗ 
 

Τελική ∆ιακήρυξη και ψηφίσµατα 
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≈ I ≈ 

Εν ονόµατι των 155 µελών του, το Συνέδριο των Παράκτιων και Μη Κεντρικών Περιφερειών της 
Ευρώ̟ης, µε την ευκαιρία της 34ης ετήσιας Γενικής του Συνέλευσης, η ο̟οία έλαβε χώρα στη Μούρθια 

της Ισ̟ανίας, υιοθέτησε την εξής Τελική ∆ιακήρυξη, 
καθώς και τα ακόλουθα ψηφίσµατα : 

 

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
1. Το έτος 2006 α̟οτελεί, για τις Παράκτιες και µη Κεντρικές Περιφέρειες, µια χρονιά κλειδί :  

- κλείνει ένα κύκλο δια̟ραγµατεύσεων για τις ̟ολιτικές της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, ορίζοντας τις 
βάσεις τους µέχρι το 2013, 

- ανοίγει µια νέα ̟ερίοδο για την ̟ροετοιµασία ενός ̟ιο µακρινού, και για την ώρα ̟ιο αβέβαιου, 
µέλλοντος. 

 
ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2007-2013  

 
2. Α̟ό τον Ιανουάριο του 2000, η ∆ιάσκεψη ε̟ιστράτευσε όλο της το δυναµικό για να συµβάλει στην 
αναδιατύ̟ωση µιας φιλόδοξης ̟εριφερειακής ̟ολιτικής ̟ου θα εξασφάλιζε την ενεργό  συµµετοχή των 
Περιφερειών µελών της στους στόχους της Ένωσης, ό̟ως αυτοί µεταφράστηκαν στις στρατηγικές της 
Λισσαβώνας και του Göteborg. Παρακολούθησε α̟ό κοντά όλη τη διαδικασία ε̟εξεργασίας ̟ου 
ακολούθησαν οι ευρω̟αϊκές Ε̟ιτρο̟ές των κ.κ. Prodi και Durao Barroso, σε στενή ε̟αφή µε τους 
Ε̟ιτρό̟ους Barnier και Hübner. Και ε̟ιθυµεί να τους α̟ευθύνει τις θερµές της ευχαριστίες για τη διαρκή 
̟ροθυµία τους να ακούσουν και να συζητήσουν. Οι ευχαριστίες αυτές α̟ευθύνονται ε̟ίσης στο Ευρω̟αϊκό 
Κοινοβούλιο και σε εκείνα α̟ό τα Κράτη µέλη ̟ου βοήθησαν µε τις το̟οθετήσεις τους ώστε η ̟εριφερειακή 
̟ολιτική να διατηρήσει τελικά σηµαντική θέση και στις δηµοσιονοµικές ̟ροο̟τικές ̟ου ψηφίστηκαν για 
την ̟ερίοδο 2007-2013. 
 
3. Έτσι, σε τελευταία ανάλυση, ο κίνδυνος για ολική ε̟ανεθνικο̟οίηση της α̟αίτησης για εδαφική συνοχή 
α̟οµακρύνθηκε : 

- Η αναγκαία αλληλεγγύη µε τις Περιφέρειες ̟ου ̟αρουσιάζουν ανα̟τυξιακή υστέρηση (Στόχος 1) 
εξασφαλίστηκε, στην ̟ερί̟τωση ιδίως των Περιφερειών των νέων Κρατών µελών. Το ε̟ί̟εδο, 
εντούτοις, αυτής της αλληλεγγύης είναι χαµηλότερο α̟ό εκείνο των ̟ροηγουµένων ̟εριόδων, 

- Συνεχίζεται ε̟ίσης µια ̟ολιτική για την υ̟οστήριξη της συµµετοχής των υ̟ολοί̟ων Περιφερειών 
στους  στόχους της ανταγωνιστικότητας και α̟ασχόλησης (Στόχος 2), έστω κι αν ο ̟ροϋ̟ολογισµός 
τους είναι σαφώς κατώτερος α̟ό τον αρχικά ̟ροτεινόµενο α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή και τη CRPM, 

- Η συνεργασία ̟ου είχε κατοχυρωθεί µέσω του INTERREG κατά τη διάρκεια των ̟ροηγούµενων 
̟ρογραµµατικών ̟εριόδων µε τη µορφή της κοινοτικής ̟ρωτοβουλίας εξελίχθηκε σε 3ο Στόχο της 
̟εριφερειακής ̟ολιτικής. Εγγράφεται έτσι ̟λήρως στο mainstream. Το ειδικότερο σκέλος ̟ου αφορά 
τους διακρατικούς χώρους ήταν, ωστόσο, εκείνο ̟ου, δυστυχώς, γνώρισε τη µεγαλύτερη ̟ερικο̟ή 
α̟ό τη διαιτησία των Κρατών µελών. 

 
4. Τελικά, στο κεφάλαιο 1b σηµειώθηκαν συνολικά οι ελαφρότερες µειώσεις κατά το συµβιβασµό του 
∆εκεµβρίου 2005, σε σύγκριση µε τις ̟ερικο̟ές ̟ου α̟οφασίστηκαν στα κεφάλαια της έρευνας και των 
διευρω̟αϊκών δικτύων. Η CRPM εκφράζει τη βαθιά λύ̟η της για τα βαρύτατα κτυ̟ήµατα ̟ου δέχθηκαν τα 
δύο αυτά α̟οφασιστικής σηµασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης στοιχεία, ό̟ως και για την 
ανε̟άρκεια των ̟ιστώσεων ̟ου διατίθενται για την ανά̟τυξη της υ̟αίθρου. Χαιρετίζει, ωστόσο, την 
ετοιµότητα και ̟ροθυµία ̟ου ε̟έδειξαν οι Περιφέρειες µέλη της για να εκφράσουν στις εθνικές τους 
κυβερνήσεις την ̟ροσήλωσή τους στη συνέχιση µιας κοινοτικής ̟ολιτικής αλληλεγγύης και χωροταξικής 
ανά̟τυξης στη βάση των θέσεων και γνωµοδοτήσεων του ̟ολιτικού Γραφείου και της γενικής Γραµµατείας 
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Χωρίς την κινητο̟οίηση αυτή, δεν θα εξασφαλίζονταν όσα κατοχυρώθηκαν. 
Το µάθηµα αυτό ̟ρέ̟ει να διατηρηθεί κατά νουν εν όψει της µελλοντικής φάσης της δια̟ραγµάτευσης για 
τη χωροταξική ̟ολιτική της Ένωσης κατά την ̟ερίοδο 2014-2020. 
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5. Πέρα α̟’ τη δια̟ραγµάτευση για το ύψος των ̟ιστώσεων, η CRPM είναι υ̟οχρεωµένη να δια̟ιστώσει τη 
µειωµένη φιλοδοξία ̟ου εκφράζεται µέσα α̟ό τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές και τους 
Κανονισµούς ̟ου υιοθετήθηκαν σε σχέση µε :  

- την α̟αίτηση για εδαφική συνοχή, 
- τη συµµετοχή των Περιφερειών στη χάραξη και υλο̟οίηση των νέων ̟ρογραµµάτων. 

 
Στα δύο αυτά θέµατα, σηµειώνει µια ο̟ισθοχώρηση της καθοδηγητικής ικανότητας της ευρω̟αϊκής 
Ε̟ιτρο̟ής και µια εκ νέου ανάκτηση του ελέγχου των διαθέσιµων ̟όρων α̟ό τους διοικητικούς 
µηχανισµούς των Κρατών µελών, σε αντίφαση µε την αναγκαιότητα για ̟ληρέστερη αφοµοίωση της 
εδαφικής στρατηγικής στο ευρω̟αϊκό όραµα. 
 
ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΧΛΩΜΗ  

 
6. Οι δηµοσιονοµικές ̟ροο̟τικές ̟ου συµφωνήθηκα για την ̟ερίοδο 2007-2013 δεν α̟οτελούν ̟αρά ένα 
µόνο α̟ό τα σηµάδια ̟ου υ̟οδηλώνουν ότι η ευρω̟αϊκή φιλοδοξία έχει βαλτώσει. Συνδυάζονται µε την 
« ανά̟αυλα ̟ροβληµατισµού » για το θεσµικό ̟λαίσιο. Ακόµη βαθύτερα, µαρτυρούν για τις αµφιβολίες 
̟ου διατρέχουν την Ευρώ̟η, όσον αφορά την ικανότητα της η̟είρου µας να ̟αίξει ενεργό και ανανεωτικό 
ρόλο στην ̟αγκοσµιο̟οίηση καθώς και τη χρησιµότητα της συσ̟είρωσης των δυνάµεων των Κρατών µελών 
για να ε̟ιτευχθεί αυτό. Η Ευρώ̟η ̟άσχει α̟ό ένα δυισµό δυνάµεων, ̟ου άλλες συµµετέχουν ̟λήρως στο 
διαµορφούµενο ̟αγκόσµιο σκηνικό, κι άλλες βιώνουν µια κατάσταση θύµατος των νέων συσχετισµών 
δυνάµεων ̟ου έρχονται να ανατρέψουν το « ευρω̟αϊκό µοντέλο », ό̟ως αυτό οικοδοµήθηκε τις τελευταίες 
δεκαετίες. 
 
7. Για να αντιµετω̟ιστεί ο ευρωσκε̟τικισµός, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων είναι εκείνοι ̟ου ̟ρέ̟ει 
να ̟ροτείνουν στο λαό µας µια σύγχρονη και µελλοντική θεώρηση της θέσης της Ευρώ̟ης στον βαθύτατα 
νέο κόσµο του 21ου αιώνα. Στη βάση µονάχα µιας τέτοιας στρατηγικής ̟ρότασης το διαθέσιµο δυναµικό 
ενέργειας θα µ̟ορέσει να κινητο̟οιηθεί ε̟οικοδοµητικά, χωρίς να αναλωθεί σε άκαιρες αµυντικές µάχες. Η 
ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, υ̟ό την καθοδήγηση του Προέδρου της, συµβάλλει ̟ρος αυτή την κατεύθυνση: ̟ρέ̟ει 
όµως και όλα τα συµβαλλόµενα στις Συνθήκες µέρη να καταστήσουν ̟ροτεραιότητά τους αυτή την 
̟ροο̟τική για να κινητο̟οιηθούν και οι λαοί. Και δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει. Ό̟ως δηλαδή –και 
ίσως ̟ερισσότερο σήµερα- κατά τις ώρες των ̟ρώτων ̟ετρελαϊκών κρίσεων (1973 και 1978), τα Κράτη έχουν 
την τάση να αναδι̟λώνονται στην αναζήτηση εθνικών λύσεων, χωρίς να ενδιαφέρονται για την ̟ροώθηση 
µιας κοινής ηγεσίας και ευρω̟αϊκών µηχανισµών ικανών να δώσουν ̟ιο αξιό̟ιστες και α̟οτελεσµατικές 
α̟αντήσεις σε ευρω̟αϊκή κλίµακα. Αν οι συµ̟ολίτες µας αµφιβάλλουν για τη χρησιµότητα της εµβάθυνσης 
της ευρω̟αϊκής οικοδόµησης, αυτό οφείλεται κατά ̟ρώτον στη στάση της ̟λειονότητας των ηγετών τους και 
σε µια αίσθηση για ανε̟άρκεια της Ένωσης να α̟αντήσει στο εύρος των ̟ροκλήσεων. 
 
ΕΝΑΣ ΒΑΘΥΤΑΤΑ ΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ  

 
8. Μόνο στη βάση µιας ̟ροσεκτικής ανάλυσης του κόσµου ̟ου γεννιέται και της διάγνωσης των ατού και 
αδυναµιών της Ευρώ̟ης στο νέο αυτόν κόσµο : 
- µ̟ορεί να διατυ̟ωθεί µια ̟ειστική για τους συµ̟ολίτες µας θεώρηση του µέλλοντος,  
- µ̟ορεί να ̟ροκύψει µια εξειδίκευση των στόχων ̟ου ̟ρέ̟ει να θέσουν η Ένωση συνολικά, τα Κράτη µέλη 
της και οι ̟εριφερειακές και το̟ικές της αρχές.  
Υ̟άρχουν ήδη ̟ολλές σχετικές εργασίες εµ̟ειρογνωµόνων και α̟οτελεί ευθύνη της ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, 
του Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, να ̟ροχωρήσουν ̟έρα α̟ό µια α̟λή ερµηνεία αυτών των εργασιών, 
σαν αυτή ̟ου α̟οτυ̟ώνουν οι στρατηγικές της Λισσαβώνας και του Göteborg, ̟ροτείνοντας στους 
συµ̟ολίτες µας µια κινητήρια ευρω̟αϊκή φιλοδοξία, µεταφρασµένη σε γενικές κατευθύνσεις, θεσµικές 
εξελίξεις και δηµοσιονοµικούς ̟όρους. Με το τίµηµα αυτό, η Ένωση θα ξαναβρεί την αξιο̟ιστία της στο 
εσωτερικό και θα την εδραιώσει στο εξωτερικό. Αφού υ̟ήρξε, ε̟ί ̟έντε αιώνες, ο ̟ρωταγωνιστής της 
̟αγκοσµιο̟οίησης, η Ευρώ̟η ̟ρέ̟ει να µάθει ̟ώς µ̟ορεί να εξελιχθεί σήµερα σε εταίρο της. 
 
9. Οι υ̟εύθυνοι των Παράκτιων, µη Κεντρικών Περιφερειών βιώνουν καθηµερινά τα νέα δεδοµένα, είτε 
̟ρόκειται για την κλιµατική αλλαγή, τους φυσικούς ̟όρους και την ̟ληθυσµιακή κατανοµή –µέσα ιδίως 
α̟ό τις µεταναστευτικές κινήσεις- είτε για τις ριζικές αλλαγές στις οικονοµικές δραστηριότητες. Προσ̟αθούν 
να ̟αρακολουθήσουν αυτές τις κινήσεις κατά τρό̟ο ώστε η ̟αγκοσµιο̟οίηση να ̟ροκαλέσει για τους 
̟ληθυσµούς τους, στις ̟εριοχές και των ̟έντε η̟είρων, α̟οτελέσµατα του τύ̟ου «όλοι κερδισµένοι». Οι 
Περιφέρειές µας, ό̟ως ακριβώς δεν αγνόησαν ̟ριν α̟ό τριάντα χρόνια, την ανάδειξη µιας εξωεθνικής -της 
ευρω̟αϊκής- σκηνής, στην ο̟οία µάλιστα ενέγραψαν το µέλλον του τό̟ου και των ανθρώ̟ων τους, 
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̟αίρνοντας ενεργό µέρος στην κοινή ̟ορεία, έτσι και σήµερα δεν µ̟ορούν να αγνοήσουν τη διεθνή σκηνή, 
καθώς οι ριζικές εξελίξεις της βαραίνουν καθοριστικά στην ε̟ιβίωση των ε̟ιχειρήσεών τους και το µέλλον 
των ̟αιδιών τους.  Ήδη, η ευρω̟αϊκή µεγέθυνση των τελευταίων χρόνων εξαρτάται τόσο α̟ό τις 
ανταλλαγές µε τον υ̟όλοι̟ο κόσµο, όσο κι α̟ό την εξέλιξη των ενδοκοινοτικών ανταλλαγών. Ο ΟΟΣΑ 
ε̟ισηµαίνει, άλλωστε, ότι τα ανα̟τυξιακά α̟οθέµατα των Κρατών µελών του εντο̟ίζονται εν ̟ρώτοις στη 
ζωτικότητα των ̟εριφερειακών τους οικονοµιών. 
 
10. Για τους λόγους αυτούς, οι Περιφέρειες µέλη µας : 

- Παίζουν το ρόλο τους στις ̟ολιτικές για µια βιώσιµη ανά̟τυξη, τόσο στην Ευρώ̟η όσο και µέσα 
α̟ό το ∆ίκτυο των Αυτοδιοικήσεων για την Αειφόρο Ανά̟τυξη (NRG4SD), ̟ου συστήθηκε κατά τη 
Σύνοδο Κορυφής του Johannesburg, και του ο̟οίου η CRPM έχει αναλάβει τη διαχείριση,  

- Η ∆ιάσκεψη τις εκ̟ροσω̟εί, οµοίως στο FIPOL, καταθέτοντας κι εκεί τις ανησυχίες των αρχών 
εγγύτητας,  

- Στο ίδιο ̟νεύµα, ανέ̟τυξαν τον ̟ροβληµατισµό τους γύρω α̟ό το ρόλο των Περιφερειών στην 
ενεργειακή ̟ολιτική της Ένωσης και συνεχίζουν τις εργασίες τους για την ασφάλεια της 
ναυσι̟λοΐας, την ολοκληρωµένη διαχείριση των ̟αράκτιων ζωνών και την ̟ροσαρµογή στις 
κλιµατικές αλλαγές,  

- Πολλές Περιφέρειες µέλη συνέστησαν και ̟ολλα̟λασίασαν τις συνεργασίες µε Περιφέρειες των 
άλλων η̟είρων, είτε α̟ό την ά̟οψη των δηµόσιων ̟ολιτικών είτε για να υ̟οστηρίξουν την ένταξη 
και ̟ροσαρµογή των ε̟ιχειρήσεών τους στην ̟αγκόσµιο αγορά,  

- Για να στηρίξει ακριβώς αυτή την ̟ροσ̟άθεια, η CRPM υ̟έγραψε µε το Πρόγραµµα των 
Ηνωµένων Εθνών για την Ανά̟τυξη (PNUD) ένα σύµφωνο-̟λαίσιο συνεργασίας. 

 
11. Οι Περιφέρειες αναµένουν βασικά α̟ό τα Κράτη τους και την Ένωση να διασφαλίσουν τις θεσµικές, 
νοµοθετικές και δηµοσιονοµικές ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου θα ε̟ιτρέψουν στα εδάφη τους να συµµετέχουν ενεργά 
κι ε̟οικοδοµητικά στον αναδυόµενο κόσµο και τη διακυβέρνησή του. Αυτό ̟ρέ̟ει να είναι και το 
α̟οτέλεσµα του ραντεβού ̟ου έχουν ορίσει για το 2008-2009 οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων, µε όλες 
τις ε̟ι̟τώσεις του στο θεσµικό ̟λαίσιο και τις δηµοσιονοµικές ̟ροο̟τικές της ̟εριόδου 2014-2020. Υ̟ό το 
̟ρίσµα ακριβώς των α̟αντήσεων ̟ου θα λάβουν ̟ρος αυτή την κατεύθυνση, θα είναι σε θέση να 
υ̟ογραµµίσουν στους ̟ληθυσµούς τους τον κεντρικό ρόλο της ευρω̟αϊκής Ένωσης στην αντιµετώ̟ιση των 
̟ροκλήσεων του 21ου αιώνα. Τα α̟οτελέσµατα αυτής της συνάντησης θα βαρύνουν α̟οφασιστικά στη 
συµµετοχή των ̟ολιτών στις εκλογές για το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο του Ιουνίου 2009. 
 
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΙΣΧΥΡΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

 
12. Οι Περιφέρειες εννοούν να συµβάλουν όσο ̟ιο ενεργητικά γίνεται στην ̟ροετοιµασία αυτής της 
συνάντησης. Αυτή η αντίληψη βρίσκεται στο ε̟ίκεντρο των 5 κατευθύνσεων της CRPM για το ερχόµενο 
έτος. 
 
 
Να ε̟αναβεβαιωθεί η συµβολή των ̟εριφερειών στην ευηµερία της Ένωσης 
 
13. Το ̟ολιτικό, νοµικό και δηµοσιονοµικό ̟λαίσιο µέσα στο ο̟οίο συζητήθηκε η ευρω̟αϊκή ̟εριφερειακή 
̟ολιτική για την ̟ερίοδο 2007-2013, ακόµη κι αν σηµατοδοτεί µια σηµαντική εξέλιξη σε σχέση µε τις 
̟ροηγούµενες ̟ρογραµµατικές ̟εριόδους, είναι ο τελευταίος κληρονόµος των ̟ρογραµµάτων ̟ου 
εφαρµόστηκαν το 1988 µε την ευκαιρία του ̟ακέτου « Delors 1 ». Είναι ελάχιστα ̟ιθανό να χρησιµο̟οιηθεί 
ξανά ως βάση για την ̟ροώθηση της εδαφικής διάστασης της Ένωσης στον ορίζοντα 2014-2020. Νέες 
̟ροσεγγίσεις θα ̟ρέ̟ει να ̟ροταθούν, α̟ό τη φάση ήδη της συνάντησης των Αρχηγών Κρατών και 
Κυβερνήσεων του 2008-2009 : το ̟εριφερειακό και εδαφικό ατού θα ̟ρέ̟ει να α̟οτελέσει, στη στρατηγική 
̟ροσαρµογής της Ευρώ̟ης, ̟αράγοντα το ίδιο σηµαντικό, όσο και ορισµένες µακροοικονοµικές µεταβλητές. 
Η Έκθεση Kok υ̟ογράµµισε τα όρια µιας διακυβέρνησης ανε̟αρκώς α̟οκεντρωµένης και µη 
̟ροσαρµοσµένης στις δυνατότητες όλων των διοικητικών κλιµακίων. 
 
 
14. Για να ε̟ιτευχθεί αυτό : 

- Πρέ̟ει να αναληφθεί µια σηµαντική ̟ροσ̟άθεια κεφαλαιο̟οίησης µε αντικείµενο τις 
αλληλε̟ιδράσεις µεταξύ της ̟αγκοσµιο̟οίησης και των εδαφών ̟ου εκ̟ροσω̟ούν οι Περιφέρειες 
µέλη µας, 
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- Το ίδιο ισχύει και για την αξιο̟οίηση της συµµετοχής των Περιφερειών µας στη διακυβέρνηση των 
ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών, α̟ό τη χάραξη µέχρι την εφαρµογή τους, 

- Πρέ̟ει ε̟ίσης να συνεχιστεί η συµµετοχή στα ̟ρογράµµατα συνεργασίας στο ̟λαίσιο του Στόχου 3, 
- Η CRPM ε̟ιθυµεί να συµµετάσχει στενά στον ̟ροβληµατισµό για τη « χωρική ατζέντα » ̟ου 

̟ροωθούν τα Κράτη µέλη. Ευχαριστεί σχετικά την ολλανδική κυβέρνηση και καταθέτει τη 
διαθεσιµότητά της στην ε̟όµενη γερµανική εξαµηνιαία Προεδρία. 

 
Τα ̟ρο̟αρασκευαστικά αυτά στοιχεία θα συµβάλουν στην ε̟ίτευξη µιας σύγκλισης όλων των το̟ικών, 
̟εριφερειακών, εθνικών και ευρω̟αίων ̟αραγόντων, ̟ροκειµένου να µ̟ορούν να ̟ροτείνουν στο 
Συµβούλιο, κατά τη συνάντηση του 2008-2009, τις νέες βάσεις της ̟εριφερειακής και χωρικής διάστασης της 
Ένωσης. 
 
15. Στο ίδιο αυτό ̟νεύµα η CRPM θα συνεχίσει την εµ̟λοκή της σε ορισµένα κλαδικά και κρίσιµα θέµατα 
τόσο για τη ζωτικότητα των Περιφερειών της, όσο και για τη δυνατότητα συµβολής τους στην ε̟ίτευξη των 
στόχων της Ένωσης. 
 
16. Η γενική Συνέλευση είναι υ̟οχρεωµένη να εκφράσει τη λύ̟η της για την ατολµία των ̟ροόδων ̟ου 
σηµειώθηκαν στο ζήτηµα της ̟ροαγωγής των θαλάσσιων µεταφορών και της άρθρωσής τους µε τις άλλες 
µεταφορικές µεθόδους. Υ̟ογραµµίζει ε̟ίσης την ανε̟αρκή ̟ροσοχή ̟ου έδωσαν στην ̟ροσ̟ελασιµότητα οι 
στόχοι των ∆∆-Μ. Ο ίδιος κίνδυνος α̟ειλεί ε̟ίσης και τις εναέριες µεταφορές, ̟ρόβληµα ̟ου θα 
α̟ασχολήσει σε βάθος ειδική οµάδα εργασίας των Περιφερειών µελών της κατά τη διάρκεια των ̟ροσεχών 
µηνών. 
Η ∆ιάσκεψη θα ε̟ιδείξει ιδιαίτερη ̟ροσοχή : 
- στην υιοθέτηση του δηµοσιονοµικού κανονισµού των ∆∆-Μ και του Πολυετούς ενδεικτικού Προγράµµατος 
2007-2013. 
- στη γενική ̟ρόταση για καταλογισµό του κόστους των υ̟οδοµών, ̟ου ανακοινώνει για το 2008 η 
ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή. 
 
17. Οι Περιφέρειες µέλη χαιρετίζουν τις Περιφέρειες Στοκχόλµης και Αστουρίας για την ̟οιότητα της 
εργασίας ̟ου συντόνισαν σε συνεργασία µε τις Περιφέρειες της οµάδας εργασίας για την εντονότερη 
εµ̟λοκή της CRPM στις ̟ολιτικές α̟ασχόλησης και κατάρτισης. Και υιοθετούν τα ̟ορίσµατα αυτής της 
̟ροσέγγισης. Το υλικό ̟ου συγκεντρώθηκε έτσι µ̟ορεί να α̟οτελέσει τη βάση ενός διαλόγου και µιας νέας 
εταιρικής σχέσης µε την ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή στον τοµέα. Οι Περιφέρειες ελ̟ίζουν ̟ως οι ̟ρώτες ε̟αφές 
̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν µε τον Ε̟ίτρο̟ο και τις υ̟ηρεσίες του θα διευκολύνουν µια ενισχυµένη συµβολή 
των ̟εριφερειακών αρχών στην αξιο̟οίηση των ανθρώ̟ινων ̟όρων τους. 
 
18. Σύµφωνα µε τις ψηφισµένες γενικές κατευθύνσεις, η CRPM εγκαινίασε ε̟ίσης τον ̟ροβληµατισµό για τη 
συµβολή των Περιφερειών µελών της στην ευρω̟αϊκή ̟ολιτική για την ενέργεια. Η γενική Συνέλευση 
ευχαριστεί τη Ναβάρα και τις άλλες Περιφέρειες της οµάδας εργασίας Ενέργεια για το σχετικό έργο τους. 
Χάρη σ’ αυτό ξεκίνησε ένας νέος διάλογος µε τον Ε̟ίτρο̟ο Piebalgs, τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες της ευρω̟αϊκής 
Ε̟ιτρο̟ής και το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο. Η ̟ροσ̟άθεια αυτή θα ̟ρέ̟ει να συνεχιστεί µε στόχο : 
- την ̟ρόσφορη ανά̟τυξη των ∆∆-Ενέργειας στις ̟αράκτιες Περιφέρειες, 
- τη συµβατότητα των ̟εριβαλλοντικών νοµοθεσιών µε την ανά̟τυξη των ανανεώσιµων ̟ηγών ενέργειας, 
- την αναθεώρηση του καθεστώτος ̟ου διέ̟ει τις ̟εριβαλλοντικές κρατικές ενισχύσεις. 
 
19. Η ∆ιάσκεψη εννοεί να συνεχίσει τις µελέτες της για το µέλλον της ευρω̟αϊκής γεωργίας, την 
αναβάθµιση των δηµόσιων ̟ολιτικών στήριξής της και τις ε̟ι̟τώσεις αυτών των εξελίξεων στην 
ανά̟τυξη του κόσµου της υ̟αίθρου. 
Θα εξετάσει δε τα ̟ορίσµατα αυτού του ̟ροβληµατισµού στην ε̟όµενη γενική της Συνέλευση. 
 
20. Σε ότι αφορά τη νοµοθετική και κανονιστική ̟λαισίωση του ανταγωνισµού, η CRPM ευχαριστεί την 
Ε̟ίτρο̟ο Nelly Kroes και τις υ̟ηρεσίες της για τη συνέχιση του διαλόγου ̟ου άρχισε το 2005. Εκφράζει την 
ικανο̟οίησή της για : 
- τη διατήρηση µιας διάκρισης σε ζώνες 87.3.c, 
- την αύξηση των ̟ερί ελαχίστων ορίων, 
- τη συνεκτίµηση της εδαφικής διάστασης στα νέα µέτρα υ̟έρ του κεφαλαίου ε̟ιχειρησιακού κινδύνου,  
- τη διασαφήνιση και ̟λαισίωση των ενισχύσεων της καινοτοµίας και των ενισχύσεων για την 
έρευνα/ανά̟τυξη, σε συσχετισµό µε τις ̟ροτεραιότητες της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής 2007-2013. 
 



XXXIVη Γενική Συνέλευση της CRPM � 25/27 Οκτωβρίου 2006 – Μούρθια (ES) � Τελική ∆ιακήρυξη και ψηφίσµατα � 
 

 

σελ. 6 

Η ∆ιάσκεψη θα ̟αρακολουθήσει µε ̟ροσοχή :  
-  τις ̟ροτάσεις της Ε̟ιτρο̟ής, στοχεύοντας στην α̟λο̟οίηση των µηχανισµών διάθεσης της                                        

̟εριφερειακής βοήθειας                                         
- την εφαρµογή, σε κάθε Χώρα χωριστά, της νέας χάρτας των κρατικών ενισχύσεων ̟εριφερειακού 

χαρακτήρα, α̟ό την ά̟οψη της αρχής της εδαφικής συνοχής, 
- τη δηµοσιο̟οίηση της ̟λαισίωσης των κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα του ̟εριβάλλοντος. 

 
21. Η εργασία αυτή για τα εσωτερικά θέµατα της Ένωσης θα συµ̟ληρωθεί α̟ό µια ανάλυση και ανταλλαγές 
µε τις Περιφέρειες των άλλων η̟είρων γύρω α̟ό τα ̟ροβλήµατα και τις ε̟ιτυχίες της χωρικής ανά̟τυξης σε 
συνθήκες ̟αγκοσµιο̟οίησης. Μετά α̟ό σχετική ̟ρόσκληση της Περιφέρειας Provence-Alpes-Côte d’Azur, η 
CRPM θα διοργανώσει, στις 5, 6 και 7 Μαρτίου 2007, σε συνεργασία µε το Πρόγραµµα των Ηνωµένων 
Εθνών για την Ανά̟τυξη, την ̟ρώτη Παγκόσµια Ολοµέλεια χωρικής ανά̟τυξης, ̟ροκειµένου να φωτιστούν 
οι όροι της ισότιµης χωρικής ανά̟τυξης, χωρίς ανταγωνισµούς. 
 
22. Κατά την ε̟όµενη γενική της Συνέλευση στη Ρώµη, τις ̟αραµονές της συνάντησης του 2008-2009, η 
CRPM θα ̟ροβεί σε µια συνολική σύνθεση αυτών των ̟ροσεγγίσεων, ̟ροκειµένου να διατυ̟ώσει τις 
̟ροτάσεις της για µια ενισχυµένη συµµετοχή των Περιφερειών µελών της στις µελλοντικές ε̟ιτυχίες των 
̟ολιτικών της Ένωσης. 
 
Η θάλασσα στο ε̟ίκεντρο του ευρω̟αϊκού η̟ειρωτικού οράµατος  
 
23. Η γενική Συνέλευση α̟ευθύνει τα συγχαρητήρια και τις θερµότερες ευχαριστίες της στον Πρόεδρο της 
ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, κ. José Manuel Durao Barroso, στον αρµόδιο για την Αλιεία και τις Ναυτιλιακές 
Υ̟οθέσεις Ε̟ίτρο̟ο, κ. Joe Borg, στον ∆ιευθυντή της Task-Force « Ναυτιλιακές Υ̟οθέσεις», κ. John 
Richardson, και τις υ̟ηρεσίες τους, για την ̟οιότητα της εργασίας ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε σε όλη τη 
διάρκεια της ̟ρο̟αρασκευαστικής φάσης σύνταξης της Πράσινης Βίβλου για τη ναυτιλιακή διάσταση της 
Ευρώ̟ης. Ε̟ιθυµεί οµοίως να ευχαριστήσει θερµά τις 50 Περιφέρειες µέλη της και τους δήµους ̟ου 
συνεργάστηκαν στο έργο « Ευρώ̟η των Θαλασσών », καθώς και το Ε̟ιστηµονικό της Συµβούλιο, ̟ου 
εµ̟λούτισαν την Πράσινη Βίβλο µε τόσες ̟ροτάσεις της CRPM. Ευχαριστεί ακόµη τον Υ̟ουργό 
Ευρω̟αϊκών Υ̟οθέσεων του Schleswig-Hölstein, κ. Döring, ̟ου υ̟ήρξε εισηγητής στην Ε̟ιτρο̟ή των 
Περιφερειών σ’ αυτό το θέµα. Η σηµαντική αυτή κινητο̟οίηση ε̟έτρεψε να σηµειωθούν οι ̟ρώτες ̟ρόοδοι 
σ’ ένα ζήτηµα ̟ου α̟ασχολεί α̟ό χρόνια τη ∆ιάσκεψή µας. 
 
24. Εκτός α̟ό τη φάση της διαβούλευσης, στην ο̟οία η CRPM θα αναλάβει ενεργό µέρος, οι Περιφέρειες 
µέλη υ̟ογραµµίζουν την ευχή τους για µετάφραση στην ̟ράξη της φιλοδοξίας ̟ου έχει ̟ροταθεί, ώστε να 
καταστεί ένας α̟ό τους µείζονες άξονες των µελλοντικών στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών της 
Ένωσης. ∆ιερωτώνται όµως σχετικά, για το βάθος της δέσµευσης του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου. Μόνο µια ̟ραγµατική συνειδητο̟οίηση του ατού και της δύναµης ̟ου αντι̟ροσω̟εύει η 
Θάλασσα στην εσωτερική ανά̟τυξη της Ένωσης, καθώς και στη διεθνή ̟αρουσία της στον κόσµο του 21ου 
αιώνα, µ̟ορεί να εγγυηθεί ̟ως η ̟ροσέγγιση ̟ου ξεκίνησε µέσα α̟’ την Πράσινη Βίβλο δεν θα καταλήξει σε 
µια εφήµερη κι α̟ογοητευτική αυτα̟άτη. Το θέµα αυτό ̟ρέ̟ει να α̟οτελέσει τον κινητήρα για την 
αναθέρµανση των φιλοδοξιών της Ένωσης, ό̟ως ακριβώς και οι χωροταξικές ̟ολιτικές της. 
 
25. Η Γενική Συνέλευση εκφράζει τη θερµή ευχή : 

- οι εξαµηνιαίες Προεδρίες της Φιλανδίας το 2006, και στη συνέχεια της Γερµανίας και της 
Πορτογαλίας το 2007, να αναδείξουν τη ναυτιλιακή διάσταση της Ένωσης σε µείζον κεντρικό θέµα, 
ό̟ως α̟αιτεί η διασφάλιση της θέσης της Ευρώ̟ης στον κόσµο, 

- το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει την ̟ροσήκουσα διαδικασία για τη µελέτη της Πράσινης 
Βίβλου και της συνέχειας ̟ου θα της δοθεί, µέσα α̟ό µια ̟ροσωρινή ειδική Ε̟ιτρο̟ή, ικανή να 
εµβαθύνει σε όλες τις ̟τυχές ενός θέµατος ̟ου διατρέχει εγκάρσια όλες τις αρµοδιότητες των 
Ε̟ιτρο̟ών της, 

- Να συγκλίνουν οι δύο αυτές διαδικασίες, α̟ό τα τέλη ήδη του 2007, στην υιοθέτηση µιας 
ευρω̟αϊκής στρατηγικής φιλοδοξίας, ικανής να α̟οτελέσει ένα α̟ό τα κρίσιµα στοιχεία ̟ου θα 
ληφθούν υ̟όψη κατά τη συνάντηση του 2008-2009. 

 
26. Παράλληλα, και υ̟ό την καθοδήγηση των Shetlands, ̟ου η CRPM ευχαριστεί για την κινητο̟οίησή 
τους, οι Περιφέρειες µέλη θα συνεχίσουν την ̟αρακολούθηση της δραστηριότητας του Ευρω̟αϊκού Ταµείου 
για την Αλιεία, και ιδιαίτερα του άξονά του 4 ̟ου αφορά τη βιώσιµη ανά̟τυξη των ̟αράκτιων ζωνών 
αλιείας και τα Περιφερειακά Γνωµοδοτικά Συµβούλια. Η CRPM θα συνεχίσει να οργανώνει και το 2007 τις 
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δια̟εριφερειακές συναντήσεις για την αλιεία, µε τη Γ∆ Αλιείας και Ναυτιλιακών Υ̟οθέσεων, ̟ου 
ε̟ιτρέ̟ουν την ανά̟τυξη άµεσου διαλόγου ανάµεσα στους εκ̟ροσώ̟ους των ̟αράκτιων Περιφερειών, τα 
Κράτη και την Ε̟ιτρο̟ή. 
 
27. Η εφαρµογή των ̟ακέτων Erika 1, 2 και 3 θα α̟οτελέσει το αντικείµενο, ό̟ως συµφωνήθηκε µε τις 
Περιφέρειες της Χώρας του Λίγηρα και της Κανταβρίας, µιας ηµερίδας αξιολόγησης και ̟αρακολούθησης 
των κανονισµών για την ασφάλεια της ναυσι̟λοΐας, ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στην Περιφέρεια της  
Κανταβρίας. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2007 θα µελετηθεί η υιοθέτηση ̟ολιτικής θέσης σχετικά µε 
τους κανονισµούς για τα σκάφη ̟ου µεταφέρουν κοντέινερς και τον κλάδο διάλυσης των ̟ρος α̟όσυρση 
σκαφών. 
 
Οι ̟ροϋ̟οθέσεις µιας ανά̟τυξης βιώσιµης 
 
28. Οι Περιφέρειες µέλη είναι ιδιαίτερα ευαισθητο̟οιηµένες στο ̟ρόβληµα των αναµενόµενων ε̟ι̟τώσεων 
α̟ό την κλιµατική αλλαγή. Συµµετέχουν ως εκ τούτου, µε τις α̟αντήσεις στο ειδικό ερωτηµατολόγιο ̟ου 
διακίνησε η CRPM, στις ̟ρο̟αρασκευαστικές εργασίες για τη σύνταξη της Πράσινης Βίβλου για την 
̟ροσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, ̟ου σχεδιάζει η ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή. 
Αναµένουν ε̟ι̟λέον τις ̟ροτάσεις της Ε̟ιτρο̟ής για τους όρους ε̟ιδίωξης µιας ολοκληρωµένης 
διαχείρισης των ̟αράκτιων ζωνών. Ε̟αναβεβαιώνουν δε την ̟ροθυµία τους να δραστηριο̟οιηθούν 
ενεργά στους δύο αυτούς τοµείς. Θα συµβάλουν µάλιστα ιδιαίτερα στην ̟ρωτοβουλία α̟ορρύ̟ανσης 
« Μεσόγειος 2020 ». 
Σε όλους αυτούς τους τοµείς, η CRPM θα εντο̟ίσει τα έργα συνεργασίας ̟ου είναι δυνατόν να υλο̟οιηθούν 
κατά τη διάρκεια της ̟ροσεχούς ̟ρογραµµατικής ̟εριόδου. 
 
29. Σε όλα αυτά τα θέµατα, οι ̟εριφέρειες θα συνε̟ικουρήσουν το ̟αγκόσµιο δίκτυό τους NRG4SD, να 
συνεχίσει τις εργασίες του γύρω α̟ό την κλιµατική αλλαγή και να ε̟εξεργαστεί τη δική του θεώρηση µιας 
ναυτιλιακής ̟ολιτικής σε ̟λανητική κλίµακα, καταθέτοντας συγκεκριµένες ̟ροτάσεις στο ∆ιεθνή 
Ναυτιλιακό Οργανισµό. Μετά α̟ό ̟ρόσκληση της Περιφέρειας Βρετάνης, το δίκτυο NRG4SD θα συγκαλέσει 
εκεί την ε̟όµενη Σύνοδο Κορυφής του, το Σε̟τέµβριο 2008. 
 
Προώθηση της θέσης των Περιφερειών στα διάφορα κλιµάκια ∆ιακυβέρνησης  
 
30. Οι διαθέσιµες ̟ληροφορίες για τους όρους συµµετοχής των Περιφερειών στην εφαρµογή της νέας γενιάς 
των ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών της ̟εριόδου 2007-2013, α̟οκαλύ̟τουν µεγάλες αντιφάσεις στις ̟ρακτικές των 
διάφορων Κρατών µελών, ό̟ως και στην εφαρµογή των διάφορων ̟ολιτικών. Είναι ̟ροφανές ̟ως οι 
διοικήσεις των 25 Κρατών µελών ̟ου συνυ̟έγραψαν το σχέδιο Συνθήκης, ό̟ως αυτό ̟ροέκυψε α̟ό τις 
εργασίες της Συντακτικής Συνέλευσης για το Μέλλον της Ευρώ̟ης, δεν ̟ροσάρµοσαν τις ενέργειές τους µε 
τις ̟ολιτικές ε̟ιλογές των Αρχηγών των Κρατών και Κυβερνήσεών τους, σε ότι αφορά : 

- τη συµµετοχή των ̟εριφερειακών και το̟ικών κλιµακίων στις ̟ολιτικές της Ένωσης, στα ̟εδία των 
αρµοδιοτήτων τους, 

- την υιοθέτηση της αρχής της εδαφικής συνοχής. 
 
31. Η CRPM εκφράζει σχετικά τη βαθύτατη λύ̟η της. Το θέµα αυτό θα βρεθεί στο ε̟ίκεντρο των συζητήσεων 
του 2008-2009. Οι Περιφέρειες µέλη της εννοούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία µέσα α̟ό τρεις 
̟ροσεγγίσεις : 

- Θα συνεχίσουν να ̟αρακολουθούν και να κεφαλαιο̟οιούν τις βέλτιστες ̟ρακτικές για τη 
διακυβέρνηση της εδαφικής ανά̟τυξης και της συµµετοχής των Περιφερειών στις ̟ολιτικές της 
Ένωσης. Η ̟ροσ̟άθεια αυτή θα καταβληθεί στο ̟λαίσιο του σχεδίου για το Παρατηρητήριο της 
∆ιακυβέρνησης, ̟ου σχεδιάζει να συστήσει η Ε̟ιτρο̟ή των Περιφερειών µαζί µε τη CRPM. Στη 
συγκυρία αυτή θα ̟ρέ̟ει να ̟ροωθηθεί, να δοκιµαστεί και να εφαρµοστεί η ̟ρόσφορη ιδέα των 
Τριµερών Συµβάσεων, ως µία α̟ό τις ενδεχόµενες µορφές εταιρικής συνεργασίας ΕE/Κρατών/ 
Περιφερειών. 

- Θα ̟αρακολουθήσουν ̟ροσεκτικά, µαζί µε την Ε̟ιτρο̟ή των Περιφερειών και τις άλλες οργανώσεις 
το̟ικών και ̟εριφερειακών αρχών ̟ου το ε̟ιθυµούν, τη συνεκτίµηση της ̟εριφερειακής διάστασης 
και της αρχής της εδαφικής συνοχής, όταν θα ε̟αναρχίσουν οι δια̟ραγµατεύσεις για την εξέλιξη 
της Συνθήκης.  

- Θα ̟ροσκαλέσουν τη γερµανική ̟ροεδρία να αναβαθµίσει τη δηµοκρατική ζωή της Ένωσης, 
εντάσσοντας σε κάθε ̟ολιτική δήλωση αναφορικά µε την 50η ε̟έτειο για τη Συνθήκη της Ρώµης το 
ρόλο των Περιφερειακών και Το̟ικών ευρω̟αϊκών Αρχών. Κι αυτό, µε στόχο να διευκολύνεται η 
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στήριξη των Περιφερειών στα Κράτη µέλη, στην ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή και στο ευρω̟αϊκό 
Κοινοβούλιο, τόσο στον καταρτισµό όσο και στην υλο̟οίηση της ευρω̟αϊκής ̟ολιτικής. 

 
32. Η ανάδυση κέντρων λήψης των α̟οφάσεων έξω α̟ό την Ένωση ̟εριορίζει όλο και ̟ερισσότερο το 
̟εριθώριο αυτονοµίας των Περιφερειών µελών. Για να α̟αντήσει στην ̟ρόκληση αυτή, η CRPM, στη βάση 
και των ̟ορισµάτων του σεµιναρίου των Αζορών, θα συνεχίσει τις ε̟αφές της µε τα άλλα η̟ειρωτικά και 
̟αγκόσµια δίκτυα των ̟εριφερειακών αρχών και τους ̟αγκόσµιους οργανισµούς, ώστε να διασφαλιστεί η 
συµµετοχή των Περιφερειών στα σηµαντικότερα για τις ̟εριφερειακές ̟ολιτικές διεθνή όργανα. 
 
33. Στο ίδιο αυτό ̟νεύµα, οι Περιφέρειες µέλη της CRPM και οι γεωγραφικές τους Ε̟ιτρο̟ές σκο̟εύουν να 
συµβάλουν ενεργά στην ένταξη των ̟εριοχών τους στις διάφορες γεωγραφικές ενότητες, διαµέσου και 
άλλων εγκάρσιων ναυτιλιακών δικτύων, ό̟ως το «Τόξο της Μάγχης», µέσα στις ο̟οίες ανα̟τύσσονται οι 
ανταλλαγές τους και ό̟ου κρίνονται οι ευκαιρίες τους για ανά̟τυξη. Εκτός α̟ό τις εσωτερικές συνεργασίες 
της Ένωσης (διασυνοριακές, διακρατικές και δια̟εριφερειακές) θεωρούν αναγκαία την ̟αρουσία τους και 
στο α̟οκεντρωµένο σκέλος :  
- των ̟ολιτικών γειτνίασης στη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και στο ̟λαίσιο της 
βόρειας διάστασης της Ένωσης, 
- των ̟ολιτικών της Ένωσης για τη συνεργασία της µε τις άλλες η̟είρους, και ιδιαίτερα της Λατινικής 
Αµερικής, της Καραϊβικής, της Αφρικής και του Ινδικού Ωκεανού. 
 
34. Για το θέµα αυτό έχει αρχίσει διάλογος µε τις αρµόδιες υ̟ηρεσίες της ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής και 
ορισµένων Κρατών µελών. Ο διάλογος αυτός εγγράφεται ε̟ίσης και στο ̟λαίσιο της γενικής συµφωνίας µε 
το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για την Ανά̟τυξη, ̟ροκειµένου να ενισχυθεί, σύµφωνα µε τους 
στόχους του Προγράµµατος, η α̟οτελεσµατικότητα των ̟ολλών διµερών συνεργασιών στις ο̟οίες 
συµµετέχουν οι Περιφέρειες µέλη. 5 µε 6 συγκεκριµένες σχετικές δράσεις θα ε̟ιτρέψουν, την ̟ερίοδο 2007-
2008, να αναδειχθούν α̟οτελεσµατικότερες µέθοδοι εργασίας. 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΝΑΜΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΑΣ  

 
35. Οι νέες µάχες ̟ου ̟εριµένουν την οργάνωσή µας αντιστοιχούν σε ̟ραγµατικές ̟ροκλήσεις. Καµιά 
ελ̟ίδα ή ̟ροσδοκία των Περιφερειών µελών µας και των ̟ληθυσµών τους δεν έχει σήµερα κριθεί εκ των 
̟ροτέρων. 
 
Εκτός α̟ό την ̟ροσαρµογή της γενικής Γραµµατείας σ’ αυτή την εξέλιξη των ̟ροτεραιοτήτων, η ∆ιάσκεψη 
̟ρέ̟ει να συνεχίσει να ̟ροβληµατίζεται σχετικά µε την ικανότητά της να συσ̟ειρώσει το σύνολο των 
Περιφερειών ̟ου ε̟ιδιώκουν : 

- µια ̟ερισσότερο ̟ολυκεντρική ανά̟τυξη της η̟είρου µας, 
- µια σφριγηλή ναυτιλιακή ανά̟τυξη. 

 
36. Η CRPM θα έ̟ρε̟ε ιδιαίτερα να αντιµετω̟ίσει α̟οτελεσµατικά τον κίνδυνο για χωριστές ̟ορείες των 
Περιφερειών της Ευρώ̟ης µε 15 Κράτη µέλη και της Ευρώ̟ης µε τα 25 και αύριο 27 µέλη. Η έκφραση των µη 
κεντρικών Περιφερειών θα ενισχυθεί έτσι στο διάλογο και τις δια̟ραγµατεύσεις µε την Ε̟ιτρο̟ή και το 
Συµβούλιο. Τα χρόνια 2007 και 2008 ̟ρέ̟ει να αξιο̟οιηθούν για την ̟ροαγωγή του εσωτερικού 
̟ροβληµατισµού γύρω α̟ό το α̟οφασιστικής σηµασίας για το µέλλον αυτό θέµα. Ό̟ως έγινε και το 2003, το 
̟ολιτικό Γραφείο θα α̟ευθύνει την άνοιξη του 2007 σε όλες τις Περιφέρειες µέλη, καθώς και σε άλλες 
Περιφέρειες, ένα εµ̟εριστατωµένο ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τις ̟ροσδοκίες τους α̟ό µια 
δια̟εριφερειακή οργάνωση ̟ου µάχεται για την ̟ολυκεντρική ανά̟τυξη της Ευρώ̟ης. Η γενική Συνέλευση 
του 2007, στην Περιφέρεια του Λατίου, θα έχει το καθήκον να µελετήσει τις α̟αντήσεις ̟ου θα έχουν στο 
µεταξύ ληφθεί. 
 
Η γενική Συνέλευση καλεί το Πολιτικό Γραφείο και τη γενική Γραµµατεία να εφαρµόσουν τις γενικές 
κατευθύνσεις ̟ου ̟εριγράφονται σ’ αυτό το κείµενο. 
 

υιοθετηµένο παµψηφεί 

 

∴∴∴∴ 
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≈ II ≈ 
ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 

 

 

 

II.1 - Ψήφισµα για την Αλιεία (προστατευόµενες ζώνες αλιείας) 

(Παρουσιαση από την επιτροπη της βορειασ θαλασσασ) 

 

  

 

ΙΙ. 2 - Ψήφισµα για τα διακυβεύµατα της Ναυτιλιακής Πολιτικής στις 

Περιφέρειες της Βαλτικής  και της Βόρειας Θάλασσας  

 (Παρουσίαση από τις Επιτροπές Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας) 

 

 

 

II.3 - Ψήφισµα για την Πολιτική της βόρειας διάστασης για το 2007 και µετά 

 (Παρουσίαση από τις Επιτροπές Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας) 
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- II - 
ΨΗΦΙΣΜΑΤA ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
 
 
 

- II.1 – 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ  

 «ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ» 
Παρουσίαση από την Επιτροπή της Βόρειας Θάλασσας 

 
 
Η Οριζόντια Οµάδα Εργασίας Αλιείας της CRPM (FIG) αναγνωρίζει την ανάγκη ̟ροστασίας των 
οικοσυστηµάτων, των κατοικιών, καθώς και των ζωνών µε ιδιαίτερη αξία (εφαρµογή των Οδηγιών 
Κατοικιών, Πτηνών και Natura 2000). 
 
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου µια ζώνη αλιείας κριθεί ̟ροστατευόµενη, είτε µε σκο̟ό την ̟ροστασία διαφόρων ειδών 
̟τηνών, είτε µε σκο̟ό την ̟ροστασία κατοικιών ή α̟οθεµάτων ψαριών, ε̟όµενο είναι η οριοθέτηση µιας 
τέτοιας ζώνης, καθώς και οι α̟αιτούµενοι µηχανισµοί διαχείρισής της να α̟οτελούν ένα ̟ερί̟λοκο ζήτηµα. 
 
Το τελευταίο έχει α̟οτελέσει αντικείµενο εµ̟εριστατωµένων µελετών, η ̟λειοψηφία των ο̟οίων καταλήγει 
στο συµ̟έρασµα ̟ως η ε̟ιτυχία των ̟ροστατευόµενων ζωνών αλιείας ουσιαστικά εξαρτάται α̟ό τη στενή 
συνεργασία των εταίρων και των κοινοτήτων, σε ότι αφορά στις εν λόγω ζώνες, στους αντικειµενικούς 
σκο̟ούς και λειτουργικούς µηχανισµούς.  
 
Κάθε ̟ροστατευόµενη ζώνη αλιείας ή ̟αράκτια γενικότερα, θα ̟ρέ̟ει :  

- Να ̟εριέχει σαφείς σκο̟ούς και στόχους  
- Να είναι ̟ροσωρινή  
- Να τυγχάνει α̟οτελεσµατικού τρό̟ου διαχείρισης  
- Να τυγχάνει αξιολόγησης στα µέσα της διαδροµής της 
- Να βοηθείται α̟ό µια στρατηγική ̟ου να ευνοεί την έξοδό της α̟ό αυτή τη θέση 
- Να σέβεται τον ̟ολιτισµό και τις ανάγκες των το̟ικών ̟ληθυσµών 

 
. Όλα τα ̟αρα̟άνω σηµεία οφείλουν να α̟οτελέσουν το αντικείµενο µιας έρευνας σε βάθος, µε α̟αραίτητη 
̟ροϋ̟όθεση τη στήριξη τόσο των εταίρων και των συµβαλλόµενων κοινοτήτων, όσο και των ̟εριφερειακών 
και το̟ικών αρχών. 

 

Υιοθετηµένο παµψηφεί 
 

∴∴∴∴ 
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- II.2 – 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΑΚΥΒΕΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
 Παρουσίαση από τις Επιτροπές Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας 

1. Οι Ε̟ιτρο̟ές της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας χαιρετίζουν την ευκαιρία ̟ου τους ̟ροσφέρεται 
να σχολιάσουν την Πράσινη Βίβλο της Ευρω̟αϊκής Ενωσης (ΕΕ) για τη ναυτιλιακή ̟ολιτική. Οι 
Ε̟ιτρο̟ές της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας θεωρούν ̟ράγµατι ̟ως το δυναµικό µελλοντικής 
οικονοµικής ανά̟τυξης των ̟αράκτιων ̟εριοχών είναι τεράστιο, αρκεί οι ̟όροι να αξιο̟οιούνται 
συντονισµένα, κατά καινοτόµο και βιώσιµο τρό̟ο. Είναι ε̟οµένως α̟αραίτητος ένας ̟ροβληµατισµός σε 
βάθος χρόνου γύρω α̟ό τις οικονοµικές, όσο και τις ̟εριβαλλοντικές, ̟αγκόσµιες εξελίξεις. 

2. Ο ευρω̟αϊκός χώρος ̟ερικλείεται α̟ό θάλασσες κι α̟ό οικοσυστήµατα ̟ου αψηφούν τα σύνορα της ΕΕ. Η 
µελλοντική ευρω̟αϊκή ναυτιλιακή ̟ολιτική θα ̟ρέ̟ει να λάβει σοβαρά υ̟όψη της τη στενή συνεργασία µε 
τις χώρες εκτός ΕΕ. Είναι λοι̟όν θετικό το γεγονός ότι κι άλλες χώρες –ό̟ως η Νορβηγία ̟αραδείγµατος 
χάριν- συνέβαλαν στην εκ̟όνηση της Πράσινης Βίβλου.  

3. Οι κοινοί µας θαλάσσιοι ̟όροι θα ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιηθούν µε τρό̟ο ανταγωνιστικό, καινοτόµο και 
βιώσιµο. Οι θαλάσσιες µεταφορές, οι αλιευτικές εκµεταλλεύσεις, η ιχθυοκαλλιέργεια, η ̟αραγωγή ενέργειας, 
κτλ., θα ̟ρέ̟ει να αξιο̟οιούνται σε αρµονία µε το θαλάσσιο ̟εριβάλλον και να υ̟οστηριχθούν α̟ό 
καινοτόµες ερευνητικές µεθόδους. Ο σωστός σχεδιασµός στη χρησιµο̟οίηση των ωκεανών θα µ̟ορούσε να 
λειτουργήσει α̟οτρε̟τικά στην εκδήλωση συγκρούσεων και να α̟οδειχθεί χρήσιµος στις υ̟εράκτιες ζώνες 
εντατικής εκµετάλλευσης. Η εκ̟όνηση χωροταξικών σχεδίων για τις υ̟εράκτιες ζώνες -ο̟οτεδή̟οτε αυτό 
κριθεί αναγκαίο- και µια διακλαδική αξιολόγηση των εξειδικευµένων υ̟εράκτιων δράσεων, θα µ̟ορούσαν 
να συµβάλουν σε αυτήν την κατεύθυνση. Μια κοινή ναυτιλιακή ̟ολιτική θα α̟οδεικνυόταν, µ΄ αυτόν τον 
τρό̟ο, ένα α̟οτελεσµατικό εργαλείο για την ε̟ίτευξη των στόχων της ατζέντας τόσο της Λισσαβώνας, όσο και 
του Γκέτεµ̟οργκ.      

4. Μελλοντικά, θα είναι ε̟ίσης αναγκαίο –εκτός των άλλων- να εντατικο̟οιηθεί η ̟ροσ̟άθεια ̟ου γίνεται για 
̟ιο καθαρές θάλασσες. Η Ε̟ιτρο̟ή της Βόρειας Θάλασσας, ̟αραδείγµατος χάριν, έχει κατ’ ε̟ανάληψη 
εκφράσει τις ανησυχίες της για τη ρύ̟ανση των θαλασσών α̟ό ̟υρηνικά α̟όβλητα, και ειδικότερα α̟ό 
εκείνα ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό τα εργοστάσια δευτερογενούς ε̟εξεργασίας του Sellafield. Η βρετανική 
κυβέρνηση οφείλει το συντοµότερο δυνατόν να τηρήσει την υ̟όσχεσή της για υιοθέτηση ενός µορατόριουµ 
στη διάθεση των α̟οβλήτων. Το εργοστάσιο THORP, ̟ου υ̟οχρεώθηκε να κλείσει ̟έρυσι λόγω 
ε̟ανειληµµένων διαρροών, δεν ̟ρέ̟ει να µ̟ει σε λειτουργία εκ νέου. Οι διαρροές του Sellafield 
ταξινοµήθηκαν ως ε̟ικίνδυνες α̟ό τη διεθνή κλίµακα ̟υρηνικών συµβάντων (INES). Η δε Ιρλανδία έφερε το 
θέµα του Sellafield ενώ̟ιον του ευρω̟αϊκού ∆ικαστηρίου. 

5. Οι Ε̟ιτρο̟ές της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας ε̟ιδοκιµάζουν τις δεσµεύσεις ̟ου αναλήφθηκαν κατά 
τη συνάντηση των υ̟ουργών Περιβάλλοντος των ̟αράκτιων χωρών της Βόρειας Θάλασσας, ̟ου 
̟ραγµατο̟οιήθηκε στο Γκέτεµ̟οργκ, µε στόχο τη συνέχιση εφαρµογής της «̟ρωτοβουλίας καθαρά καράβια». 
Ε̟ιµένουν ε̟ίσης στην αναγκαιότητα να αναγνωριστούν ως ̟ροτεραιότητα οι µελλοντικές ̟ροδιαγραφές για 
τη µείωση των ̟εριβαλλοντικών ε̟ι̟τώσεων των θαλάσσιων µεταφορών. Το γεγονός ότι τα καύσιµα των 
̟λοίων δεν υ̟όκεινται σε κανένα έλεγχο ̟αραµένει σηµαντική ̟ηγή ανησυχίας και ζητάµε α̟ό την ΕΕ να 
̟ροσανατολιστεί στη σύνταξη µιας νέας οδηγίας για την ̟οιότητα των ναυτιλιακών καυσίµων.  

6. Γενικότερα, οι ̟ρωτοβουλίες για τον ̟εριορισµό της ρύ̟ανσης ̟ου ̟ροξενούν οι θαλάσσιες µεταφορές και τα 
καύσιµα των ̟λοίων, συµβάλλουν στην ̟ροσ̟άθεια για ̟ιο καθαρούς ωκεανούς.  

7. Βιώσιµες ̟ρακτικές σηµαίνει ε̟ίσης αξιο̟ρε̟ή εισοδήµατα και ̟ροστασία των µέσων συντήρησης του 
̟αράκτιου ̟ληθυσµού. Είναι σηµαντικό να συνεχιστεί η ανά̟τυξη των ναυτιλιακών clusters – και να 
ε̟ιτευχθεί η σύνδεση της εµ̟ορικής δραστηριότητας α̟ό τη µία, µε την έρευνα και κατάρτιση α̟ό την άλλη.  

8. Πρόσφορη ναυτιλιακή ̟ολιτική είναι αυτή ̟ου αναγνωρίζει τον ̟ολιτισµό, την κληρονοµιά και την το̟ική 
ταυτότητα ως βασικά στοιχεία για την ενίσχυση της τουριστικής βιοµηχανίας, της ̟ολιτικής για την 
̟εριφερειακή ανά̟τυξη και για εµ̟ορικές δραστηριότητες των ̟αράκτιων κοινοτήτων βιώσιµου κι 
ανταγωνιστικού χαρακτήρα.  

9. Η συζήτηση για την Πράσινη Βίβλο θα δώσει την ευκαιρία να ε̟ανεξεταστούν ορισµένες κλαδικές ̟ολιτικές. 
Α̟ό ̟εριφερειακή και δηµοκρατική σκο̟ιά, σηµαντικό είναι οι το̟ικές κοινότητες, και ειδικότερα οι 
̟ληθυσµοί ̟ου ζουν στις ̟αράκτιες ζώνες και τα νησιά, να συµµετάσχουν ενεργά στη διαδικασία 
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διαβούλευσης κι ε̟εξεργασίας των ̟ολιτικών. Καλό θα είναι ε̟ίσης, οι Περιφέρειες να ̟αίζουν ̟ιο ενεργό 
ρόλο στη λήψη των α̟οφάσεων.   

10. Οι ̟ολιτικές, εντούτοις, δεν θα ̟ρέ̟ει να χαράσσονται σύµφωνα µε µια καθαρά κλαδική λογική. Τοµείς ό̟ως 
οι µεταφορές και το ̟εριβάλλον είναι αλληλένδετοι. Η ναυτιλιακή ̟ολιτική θα ̟ρέ̟ει να καθορίζεται σε 
σχέση ̟άντα µε τη δυναµική των συνεργιών µεταξύ των διάφορων κλαδικών ̟ολιτικών. Η εφαρµογή µιας 
ελαστικότερης ̟ροσέγγισης στη διαχείριση των ωκεανών, ̟ου θα ̟ροβλέ̟ει τη συµµετοχή και των 
̟εριφερειακών φορέων, είναι α̟αραίτητη  για την ε̟ιτυχία αυτής της  ̟ολιτικής. 

11. Η αναµενόµενη ανά̟τυξη της βορειοδυτικής Ρωσίας θα ε̟ηρεάσει ε̟ίσης καθοριστικά τις ̟εριοχές της 
Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας. Ριζικές αλλαγές αναµένονται και στο ε̟ί̟εδο του ανεφοδιασµού. Η 
υλο̟οίηση ενός θαλάσσιου βόρειου διαδρόµου είναι ̟ολύ σηµαντική, ό̟ως ε̟ίσης και η ενίσχυση της 
ανά̟τυξης των διαδρόµων ανατολής-δύσης, ανάµεσα στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα αφενός, και 
αφετέρου των διαδρόµων συνδυασµένων µεταφορών, ̟ου ̟ρότεινε η οµάδα ανώτατου ε̟ι̟έδου : 
αυτοκινητόδροµοι της θάλασσας και βόρειος άξονας για τις ζώνες εκτός Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας. 

 Οι Ε̟ιτρο̟ές της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας ̟εριµένουν α̟ό τις κυβερνήσεις των Κρατών µελών να 
θέσουν αυτά τα ζητήµατα στην Ευρω̟αϊκή Ένωση και να συµβάλουν στην ανά̟τυξη αυτών των διαδρόµων 
στις αντίστοιχες ̟εριοχές τους. 

 Για να ̟ροσελκύσουµε την κίνηση των αλυσίδων ανεφοδιασµού συνδυασµένων µεταφορών, και ειδικότερα 
του συνδυασµού σιδηρόδροµου - θάλασσας, ̟ρέ̟ει να εξασφαλίσουµε την κατάλληλη αντιστοίχιση των 
αυτοκινητόδροµων της θάλασσας µε τους διαδρόµους του ∆ιευρω̟αϊκού ∆ικτύου Μεταφορών (∆∆-Μ). Ένα 
δίκτυο ̟αγοθραυστικών θα είναι ε̟ίσης καθοριστικής σηµασίας για τις θαλάσσιες µεταφορές στη Βόρεια 
Θάλασσα.   

12. Εν όψει της ̟ροάσ̟ισης και ανά̟τυξης της ασφάλειας της ναυσι̟λοΐας, ̟ροτείνεται να ληφθούν άµεσα τα 
κατάλληλα µέτρα για την υιοθέτηση του συστήµατος αυτόµατης ταυτο̟οίησης (AIS) για όλη τη ζώνη της 
Βόρειας Θάλασσας και τον υ̟ό σχεδιασµό βόρειο θαλάσσιο διάδροµο. Προτείνεται ε̟ίσης να υιοθετηθεί ως 
βάση του όλου συστήµατος το µοντέλο ̟ου δοκιµάζεται αυτή τη στιγµή στις θάλασσες της Νορβηγίας. 

13. Να σηµειωθεί εδώ ̟ως η ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή έχει ̟ροτείνει, στο ̟λαίσιο των ∆∆-Μ, τη δηµιουργία σε 
διάφορες ζώνες ενός δικτύου θαλάσσιων αυτοκινητόδροµων, ̟ου δεν καλύ̟τει, όµως, ̟ρος το ̟αρόν, τις 
εκτός ΕΕ ̟εριοχές. Η Ε̟ιτρο̟ή της Βόρειας Θάλασσας θα καλέσει τις κυβερνήσεις των Κρατών µελών της ΕΕ 
να συζητήσουν για αυτά τα ζητήµατα, µε ̟ροο̟τική την ε̟έκταση ενός διαδρόµου µέχρι τη Θάλασσα του 
Μ̟άρεντς, ό̟ως ̟ροτάθηκε στην έκθεση της Οµάδας ανώτατου ε̟ι̟έδου για την ε̟έκταση του ∆∆-Μ στις 
γειτονικές ̟εριοχές και χώρες. Μελλοντικά, και µε δεδοµένη την αύξηση του όγκου των µεταφερόµενων 
εµ̟ορευµάτων, θα ̟ρέ̟ει να δοθεί µεγαλύτερη βαρύτητα στις συνδυασµένες µεταφορές. Η κατασκευή 
α̟οτελεσµατικών λιµανιών και κατάλληλων συνδέσεων µε την ενδοχώρα, είναι α̟αραίτητη ̟ροϋ̟όθεση για 
την ανά̟τυξη αλυσίδων συνδυασµένων µεταφορών.  

14. Πρέ̟ει ε̟ίσης να χαραχθεί µια ολοκληρωµένη και α̟οτελεσµατική ̟ολιτική για τη βελτίωση της ασφάλειας 
της ναυσι̟λοΐας. 

15. Ως τώρα, τα ̟ρογράµµατα INTERREG α̟οδείχτηκαν ένα χρήσιµο εργαλείο για την υ̟οστήριξη της 
ναυτιλιακής ̟ολιτικής στη ζώνη της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας, και ̟ροσέφεραν τη βάση ̟ολλών 
σηµαντικών ̟ροτάσεων και έργων. Στο ̟λαίσιο του νέου στόχου 3, θα ̟ρέ̟ει να αναδειχθεί ̟ερισσότερο η 
θαλάσσια διάσταση των ̟ρογραµµάτων της Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας (2007-2013). Η Ε̟ιχείρηση 
οµ̟ρέλα για την ασφάλεια της ναυσι̟λοΐας (MSUO), ̟ου εφαρµόστηκε α̟ό το ̟ρόγραµµα  INTERREG Βόρειας 
Θάλασσας, θα ̟ρέ̟ει λογικά να καταλήξει στη δηµιουργία ενός ̟ανευρω̟αϊκού µέσου, σε συνεργασία µε την 
Ε̟ιτρο̟ή του Ελσίνκι (HELCOM). Ο διακυβερνητικός αυτός οργανισµός, ιδιαίτερα δραστήριος στη ζώνη της 
Βαλτικής, ̟ροσκάλεσε εκ̟ροσώ̟ους α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Βαλτικής της CRPM να ̟άρουν µέρος στις εργασίες 
του. Ο ρόλος της HELCOM αφορά στην ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος της Βαλτικής α̟ό όλες τις ̟ηγές 
µόλυνσης, σε συνεργασία ̟άντα µε τις χώρες ̟ου βρέχονται α̟’ αυτήν (µία εκ των ο̟οίων είναι η Ρωσία) και 
την ΕΕ. Η ε̟εξεργασία «κατάλληλων ̟ροστατευτικών µέτρων» για την ιδιαίτερα ευαίσθητη ζώνη της Βόρειας 
Θάλασσας διενεργείται ε̟ίσης σε στενή συνεργασία µε τις χώρες της ̟εριοχής.  

16.  Η ̟ραγµατο̟οίηση των στόχων της ναυτιλιακής ̟ολιτικής συνδέεται µε  την εφαρµογή της ατζέντας της 
Λισσαβώνας και του Γκέτεµ̟οργκ. Α̟αραίτητος είναι εξάλλου ο κατάλληλος συντονισµός µε άλλες 
̟ρωτοβουλίες της ΕΕ, ό̟ως είναι οι θαλάσσιοι αυτοκινητόδροµοι, οι θαλάσσιες µεταφορές µικρών 
α̟οστάσεων, τα ̟ακέτα µέτρων για την ασφάλεια της ναυσι̟λοΐας και η ̟εριβαλλοντική ναυτιλιακή 
̟ολιτική. Τέλος, ̟ροκειµένου να διασφαλιστεί µια βιώσιµη ανά̟τυξη της Βαλτικής και της Βόρειας 
Θάλασσας, ̟ρέ̟ει ακόµη να δροµολογηθούν κοινές δράσεις σε όλα τα διοικητικά ε̟ί̟εδα. 

Υιοθετηµένο παµψηφεί 

∴∴∴∴ 
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΟ 2007 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
Παρουσίαση από τις Επιτροπές Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας 

Γενικός στόχος της ̟ολιτικής της Βόρειας ∆ιάστασης είναι η ενίσχυση της ειρήνης µέσα α̟ό τη διασυνοριακή 
συνεργασία και την οικονοµική ανά̟τυξη κι ολοκλήρωση ̟ου θα συµβάλουν στη βελτίωση της ̟οιότητας 
ζωής σ’ ολόκληρη τη ζώνη ̟ου καλύ̟τει η Βόρεια ∆ιάσταση καθώς και στο ε̟ί̟εδο συνολικά της 
ευρω̟αϊκής Ένωσης (ΕE). Η διαδικασία της ̟ολιτικής της Βόρειας ∆ιάστασης έγκειται λοι̟όν στην 
εντατικο̟οίηση των διασυνοριακών ε̟αφών. Η  διασυνοριακή συνεργασία γύρω α̟ό τη Βαλτική υ̟άρχει 
ήδη, αλλά η ε̟ιδίωξη της ανά̟τυξης της ̟ολιτικής της Βόρειας ∆ιάστασης και του Προγράµµατος ∆ράσης 
της θα συνεισφέρουν στο συντονισµό των ̟ροσ̟αθειών ̟ου καταβάλλονται. 

Μετά τη µεταβατική ιστορική ̟ερίοδο ̟ου γνώρισε η Βαλτική, συνεχίζονται οι αναταράξεις κι ανατρο̟ές. Η 
διεύρυνση της Ευρώ̟ης, η διαδικασία της ευρω̟αϊκής ολοκλήρωσης, η ̟αγκοσµιο̟οίηση, αλλά και η 
̟εριφερειακή ̟ολιτική – ανε̟αρκώς ̟ροσαρµοσµένη στις ανάγκες της ̟εριφέρειας – έχουν ̟ροφανείς 
ε̟ι̟τώσεις στην ̟εριοχή της Βαλτικής. 

Το ̟ολιτικό ̟λαίσιο της βόρειας Ευρώ̟ης έχει αλλάξει. Η Βόρεια ∆ιάσταση καλύ̟τει µια ευρεία γεωγραφική 
ζώνη ̟ου εκτείνεται α̟ό το βορειοδυτικό τµήµα της Ρωσίας, ανατολικά, µέχρι την Ισλανδία και τη 
Γροιλανδία δυτικά, κι α̟ό την Αρκτική και την υ̟οαρκτική ζώνη µέχρι τις ακραίες νότιες ακτές της 
Βαλτικής. Η ευρω̟αϊκή Ένωση διευρύνθηκε µε την Εσθονία, Λιθουανία, Λετονία και Πολωνία, ̟ου 
βρέχονται α̟ό τη Βαλτική και ενδιαφέρονται άµεσα για την ̟ολιτική της Βόρειας ∆ιάστασης. Το σύνολο 
σχεδόν των χωρών ̟ου ̟εριβάλλουν τη Βαλτική καλύ̟τεται έτσι α̟ό τις εσωτερικές ̟ολιτικές και τα 
δηµοσιονοµικά µέσα της ευρω̟αϊκής Ένωση. Η διεύρυνση της ευρω̟αϊκής Ένωσης στις ̟αράκτιες χώρες της 
Βαλτικής δεν ενίσχυσε α̟λώς τη συγκεκριµένη γεωγραφική ̟εριοχή. Προσέφερε νέες ̟ροο̟τικές 
οικονοµικής ανά̟τυξης και άνοιξε νέους δρόµους για τις ̟εριφέρειες µε την ̟ρονοµιακή γεωγραφική τους 
θέση.  

Το Μάιο του 2005 ̟ραγµατο̟οιήθηκε ένα σηµαντικό βήµα στη συνεργασία ανάµεσα στην ευρω̟αϊκή 
Ένωση και τη Ρωσία. Τα δύο µέρη συµφώνησαν, στο ̟λαίσιο της στρατηγικής εταιρικής τους σχέσης, να 
ακολουθήσουν συντονισµένη ̟ορεία για την υλο̟οίηση τεσσάρων κοινών χώρων : έναν κοινό οικονοµικό 
χώρο,  έναν κοινό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, έναν κοινό χώρο έρευνας, ̟αιδείας και 
̟ολιτισµού, και έναν κοινό χώρο για την εξωτερική ασφάλεια.   

Μετά το 2006, όταν θα έχει ενεργο̟οιηθεί ο νέος ευρω̟αϊκός δηµοσιονοµικός µηχανισµός για την εγγύτητα 
και τη συνεργασία και θα λειτουργούν τα νέα διαρθρωτικά ταµεία, µε την εισαγωγή των νέων 
δηµοσιονοµικών µέσων θα αλλάξουν και οι όροι της διασυνοριακής και διακρατικής συνεργασίας στους 
κόλ̟ους της Βόρειας ∆ιάστασης. Και η εξέλιξη αυτή θα ε̟ηρεάσει φυσικά τη συνέχεια της ανά̟τυξης της 
Βόρειας ∆ιάστασης και της συνεργασίας στην ̟εριοχή της Βαλτικής. 

 Η Βόρεια ∆ιάσταση καθορίζει ένα ευρύ ̟λαίσιο για την κοινή ̟ροσ̟άθεια ανά̟τυξης των ε̟ιχειρήσεων και 
οικονοµιών της βόρειας Ευρώ̟ης. Η Βόρεια ∆ιάσταση είναι ήδη βαθύτατα ε̟ηρεασµένη α̟ό µια 
ισχυρότατη ̟αράδοση διασυνοριακής συνεργασίας µεταξύ ̟εριφερειακών φορέων στην κλίµακα ολόκληρης 
της βόρειας Ευρώ̟ης. Η ένταξη της Ρωσίας στους µηχανισµούς της ευρω̟αϊκής συνεργασίας, η ε̟έκταση της 
ζώνης σταθερότητας κι ευηµερίας στο ανατολικό τµήµα της Ευρώ̟ης και η ε̟ιδίωξη της ανά̟τυξης της 
βόρειας Ευρώ̟ης συνολικά, είναι στόχοι θεµελιώδους σηµασίας. Οι στόχοι αυτοί δεν υ̟ηρετούν α̟λώς τα 
συµφέροντα των χωρών της ̟εριοχής. Πρέ̟ει να ωφελήσουν ολόκληρη την Ευρώ̟η και χρειάζονται κατά 
συνέ̟εια την ενεργό υ̟οστήριξη όλων των ευρω̟αϊκών φορέων. Η Βόρεια ∆ιάσταση δεν είναι α̟λώς 
υ̟όθεση ̟ρογραµµάτων και δράσεων, φιλοδοξεί να εξελιχθεί ε̟ίσης σε βήµα διαλόγου και ̟ρέ̟ει ως εκ 
τούτου να κινητο̟οιήσει ενεργά, κατά τρό̟ο συνεκτικό και εµφανή, το σύνολο των ̟εριφερειακών και 
το̟ικών ̟αραγόντων και των δικτύων τους. 

Γενικά σχόλια 

Οι Ε̟ιτρο̟ές Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας της CRPM στηρίζουν την ̟ολιτική της Βόρειας ∆ιάστασης και 
ενθαρρύνουν τη µελλοντική ε̟εξεργασία εργαλείων στρατηγικού ̟ροσανατολισµού, ό̟ως είναι το τρίτο 
σχέδιο δράσης για τη Βόρεια ∆ιάσταση.  
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Ο ̟ροσδιορισµός ενός νέου ̟ρογράµµατος δράσης είναι ουσιαστικής σηµασίας για την ενίσχυση της 
υ̟οστήριξης της Βόρειας ∆ιάστασης και γι αυτό είναι σηµαντικό να υ̟άρξει συνεννόηση µεταξύ ευρω̟αϊκής 
Ένωσης, Ισλανδίας, Νορβηγίας και Ρωσίας για κείµενα στρατηγικών κατευθυντήριων γραµµών και 
δέσµευση για κοινή ̟ροσ̟άθεια ̟ροκειµένου να ε̟ιτευχθεί η εφαρµογή και υλο̟οίησή τους. Οι συµφωνίες 
λοι̟όν της ΕΕ µε τη Νορβηγία, την Ισλανδία (AELE) και, ιδίως, µε τη Ρωσία (συµφωνία εταιρικής 
συνεργασίας και οδικοί χάρτες) ̟ρέ̟ει ο̟ωσδή̟οτε να α̟οτυ̟ώνονται µέσα στη Βόρεια ∆ιάσταση και να 
̟ροωθούνται α̟ό τις δράσεις της. Κάθε νέα διατύ̟ωση ή αναµόρφωση του Σχεδίου δράσης ̟ρέ̟ει να 
̟ροωθεί τα ενδιαφέροντα ολόκληρης της ζώνης ̟ου καλύ̟τεται α̟’ τη Βόρεια ∆ιάσταση, ακόµη κι αν 
α̟οδίδει ιδιαίτερη ̟ροσοχή στους κοινούς χώρους ΕE-Ρωσίας. 

Η εµ̟ειρία, στον τοµέα των Σχεδίων δράσης της Βόρειας ∆ιάστασης, έχει α̟οδείξει ̟ως η εφαρµογή τους δεν 
είναι δυνατή χωρίς την ενεργό εµ̟λοκή και συµβολή των ̟εριφερειακών και το̟ικών ̟αραγόντων και 
χωρίς τη λειτουργία α̟οτελεσµατικών και ευρέως διαρθρωµένων δικτύων συνεργασίας. Θεωρούµε 
ουσιαστικό να στηριχθούµε σ’ αυτή την εµ̟ειρία κατά την εφαρµογή του Σχεδίου δράσης της Βόρειας 
∆ιάστασης. Οι ̟ολυάριθµες ̟ροτάσεις έργων ̟ου έχουν ήδη κατατεθεί, ό̟ως και κατά την ε̟οχή του 
̟ρογράµµατος Interreg III B για τη ζώνη της Βαλτικής, α̟οδεικνύουν τις δυνατότητες ̟ου υ̟άρχουν στο 
̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο και ̟ρέ̟ει να αντιµετω̟ιστούν ως ε̟οικοδοµητική και σηµαντική συνεισφορά στην 
εφαρµογή της Βόρειας ∆ιάστασης. 

Οι το̟ικοί και ̟εριφερειακοί συντελεστές α̟οτελούν τη βάση της Βόρειας ∆ιάστασης, η ο̟οία δεν είναι 
δυνατόν να ε̟ιτύχει χωρίς την ενεργό τους συµµετοχή. Οι Ε̟ιτρο̟ές Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας της 
CRPM αναγνωρίζουν ωστόσο τον θεµελιώδους σηµασίας χαρακτήρα ̟ου ̟ροσλαµβάνει η δέσµευση της 
ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής και η ενεργός συµµετοχή της, ως ̟όλου αναφοράς, στον συντονισµό των δράσεων. Ο 
ρόλος της ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής είναι, κατά συνέ̟εια, ουσιαστικής σηµασίας στη διαδικασία της 
ανά̟τυξης, εφαρµογής και ̟αρακολούθησης κάθε δράσης στο ̟λαίσιο της Βόρειας ∆ιάστασης. Και έτσι 
̟ρέ̟ει φυσικά να διατηρηθεί. 

Στο σηµερινό Σχέδιο δράσης της Βόρειας ∆ιάστασης αντιστοιχεί ένα χρονοδιάγραµµα ̟ου καλύ̟τει δύο 
χρόνια. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, η ̟ολιτική ̟ροσδιορίζει α̟ό τη µια ̟λευρά το όραµα, ενώ α̟ό την άλλη τα 
σχέδια δράσης διευκρινίζουν τους κατευθυντήριους άξονες στη βάση των ο̟οίων ̟ρογραµµατίζονται οι 
ειδικές δράσεις ̟ου ̟ρέ̟ει να αναληφθούν στο ̟λαίσιο της Βόρειας ∆ιάστασης. Οι Ε̟ιτρο̟ές Βαλτικής και 
Βόρειας Θάλασσας της CRPM θεωρούν ότι ένας µακρο̟ρόθεσµος ̟ρογραµµατισµός θα ̟ροσέδιδε στη 
Βόρεια ∆ιάσταση ̟ερισσότερο βιώσιµο χαρακτήρα. Και θα µ̟ορούσε έτσι να διασφαλιστεί 
α̟οτελεσµατικότερος συντονισµός ανάµεσα στο νέο Σχέδιο δράσης και το νέο δηµοσιονοµικό µέσο ̟ου 
̟ροβλέ̟εται στη νέα διάταξη των διαρθρωτικών ταµείων (ο µελλοντικός στόχος 3 – ̟ρόγραµµα διακρατικής 
συνεργασίας) για τις ̟εριοχές της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας αφενός,  και το ευρω̟αϊκό µέσο για 
τη γειτνίαση και την εταιρική συνεργασία αφετέρου, ̟ου θα εφαρµοστούν στο ̟λαίσιο των νέων 
δηµοσιονοµικών ̟ροο̟τικών της ̟εριόδου 2007-2013. 

Παρά το γεγονός ότι οι Ε̟ιτρο̟ές Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας της CRPM θα ̟ροτιµούσαν την 
̟ρόβλεψη ιδιαίτερου κωδικού του ̟ροϋ̟ολογισµού για τη Βόρεια ∆ιάσταση, είµαστε ̟ε̟εισµένοι ότι η 
διάθεση ενός ικανο̟οιητικού ̟ροϋ̟ολογισµού στο ̟λαίσιο χρηµατοδοτικών µέσων ό̟ως τα INTERREG 
Βόρειας Περιφέρειας, INTERREG Περιοχή της Βαλτικής και INTERREG Περιοχή της Βόρειας Θάλασσας, θα 
εξασφάλιζε στις Περιφέρειες ικανο̟οιητική ̟ρόσβαση στις α̟αραίτητες για την α̟οτελεσµατική ανά̟τυξη 
των δραστηριοτήτων της Βόρειας ∆ιάστασης χρηµατοδοτήσεις.  

Για να αξιο̟οιηθούν στο µέγιστο βαθµό τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά µέσα για τη συνεργασία µε τις 
̟εριφέρειες ̟ου θα ανήκουν ή όχι στην ευρω̟αϊκή Ένωση µετά το 2006, ̟ρέ̟ει να εξασφαλιστεί ο 
διε̟ιχειρησιακός χαρακτήρας του ευρω̟αϊκού µέσου για τη γειτνίαση και εταιρική συνεργασία, ό̟ως και 
των χρηµατοδοτικών µέσων ̟ου θα λειτουργήσουν στο ̟λαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων. 

Τα δηµοσιονοµικά µέσα άλλων θεσµών – τύ̟ου G8 – στα ο̟οία βασίζονται ορισµένα ̟ολυεθνικά έργα της 
̟εριοχής, στον τοµέα ιδίως της ̟υρηνικής ασφάλειας και του ̟εριβάλλοντος, θα θεωρηθούν ε̟ίσης ως 
εργαλεία ικανά να συνεισφέρουν στην ε̟ίτευξη των κοινών στόχων. 

Οι Ε̟ιτρο̟ές Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας της CRPM θεωρούν ε̟ίσης ότι η εισαγωγή των « τριµερών 
συµβάσεων » θα µ̟ορούσε να διευκολύνει τις συνεργασίες διασυνοριακής και διακρατικής φύσης σε 
αρκετούς τοµείς ̟ροτεραιότητας για την ̟ολιτική της Βόρειας ∆ιάστασης. 
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Θεµατικές συνεισφορές 

Ως ̟ρος τους τοµείς ̟ροτεραιότητας των γενικών κατευθυντήριων αρχών, θα ε̟ιθυµούσαµε να 
υ̟ογραµµίσουµε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον µας για µια ενισχυµένη συνεργασία στους εξής τοµείς : 

Οικονοµία, ανταλλαγές και υ̟οδοµή  

Οι Ε̟ιτρο̟ές Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας της CRPM χαιρετίζουν την ̟ρόταση της ευρω̟αϊκής 
Ε̟ιτρο̟ής για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραµµών του διευρω̟αϊκού δικτύου µεταφορών (∆∆-
Μ), κεφαλαιώδους σηµασίας για την ̟ολιτική της Βόρειας ∆ιάστασης. Η υλο̟οίηση των 
« αυτοκινητοδρόµων της θάλασσας », ̟ου ̟εριλαµβάνεται ̟λέον στον κατάλογο των έργων 
̟ροτεραιότητας, α̟οτελεί στόχος ρεαλιστικό για την ενθάρρυνση των συνδυασµένων µεταφορών και την 
καλύτερη σύνδεση, µε νέες διεθνείς θαλάσσιες γραµµές, των γεωγραφικά α̟οµονωµένων ̟εριφερειών Οι 
Ε̟ιτρο̟ές Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας της CRPM αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα για συγκρότηση 
α̟οτελεσµατικών µεταφορικών συστηµάτων ̟ροκειµένου να αντιµετω̟ιστεί ο µελλοντικός µεταφορικός 
φόρτος ̟ου θα ̟ροκύψει α̟ό την αύξηση των ανταλλαγών µεταξύ Ρωσίας και Κίνας αφενός και δυτικής 
Ευρώ̟ης και ΗΠΑ αφετέρου. Πρέ̟ει ε̟ίσης να εξασφαλιστεί ικανο̟οιητική χρηµατοδότηση για την έρευνα 
και ανά̟τυξη, µε δεδοµένες και τις δυσµενείς φυσικές συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούν στη Βαλτική, ̟ροκειµένου 
να διασφαλιστεί η λειτουργική αξιο̟ιστία των µεταφορικών συστηµάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
Πιστεύουµε ότι είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η ανά̟τυξη ολόκληρης της ̟εριοχής µε την οικοδόµηση 
α̟οτελεσµατικών και οικολογικά βιώσιµων µεταφορικών συστηµάτων ̟ου θα στηρίζονται κυρίως στο 
συνδυασµό σιδηροδρόµου και θάλασσας. Μια σηµαντική ̟τυχή της δράσης θα αφορά την αντιστοίχιση των 
αυτοκινητοδρόµων της θάλασσας µε τους υφιστάµενους ή ̟ροβλε̟όµενους διαδρόµους του ∆∆-Μ, ώστε να 
̟ροσελκυστούν στις συνδυασµένες µεταφορές οι ροές των διεθνών τροφοδοτικών αλυσίδων. Τα ήδη 
εγκεκριµένα και υλο̟οιούµενα έργα INTERREG, ό̟ως το έργο « Baltic Gateway », του βόρειου θαλάσσιου 
διαδρόµου ή το έργο NETA (North European Trade Axis), θα ̟ρέ̟ει να ληφθούν ο̟ωσδή̟οτε υ̟όψη. Μια 
άλλη ιδιαίτερα σηµαντική ̟ρόταση αφορά τον διάδροµο βορρά – ανατολής – δύσης (N.E.W. Corridor), ένα 
« ̟ολλα̟λό » δηλαδή διάδροµο, για την ενθάρρυνση των ανταλλαγών ανατολής - δύσης  µέσω των λιγότερο 
βεβαρηµένων και ̟ολιτικά σταθερών ̟εριφερειών της βόρειας Ευρώ̟ης. 

Σηµαντικότατοι φυσικοί και ορυκτοί ̟όροι έχουν εντο̟ιστεί στην ̟εριοχή της Φενοσκανδίας, µιας αρκτικής 
̟εριοχής µε ιδιαίτερα εύθραυστο φυσικό ̟εριβάλλον. Η ευρω̟αϊκή Ένωση εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό α̟ό 
τους φυσικούς και ορυκτούς ̟όρους ̟ου υ̟άρχουν ̟έρα α̟ό τα εξωτερικά της σύνορα. Η Βόρεια ∆ιάσταση 
είναι λοι̟όν ουσιαστική για την ̟ολιτική της συνεργασίας, και της στήριξης των τεχνολογιών ̟αραγωγής 
και εξόρυξης ̟ου σέβονται το ̟εριβάλλον (στη βορειοδυτική Ρωσία ̟.χ.). Προστατεύοντας, άλλωστε, το 
φυσικό ̟εριβάλλον της ζώνης ̟ου καλύ̟τεται α̟ό τη Βόρεια ∆ιάσταση, η ευρω̟αϊκή Ένωση θα ενισχύσει 
ε̟ίσης και την αυτάρκεια της στον τοµέα. 

Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη  

Οι Ε̟ιτρο̟ές Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας της CRPM στηρίζουν τα µέτρα ̟ου έχουν ληφθεί στο ̟λαίσιο 
της Βόρειας ∆ιάστασης µε στόχο την ̟ροώθηση µιας ασφαλούς κι α̟οτελεσµατικής διαχείρισης των 
συνόρων ανάµεσα στην ευρω̟αϊκή Ένωση και τη Ρωσία, και την α̟οτρο̟ή των ̟αράνοµων µετακινήσεων. 
Τα µέτρα αυτά ̟ρέ̟ει ̟αράλληλα να εγγυώνται την άνετη διακίνηση των εµ̟ορευµάτων και των νόµιµων 
διαβάσεων, να ε̟ιτρέ̟ουν τη µείωση των χρόνων αναµονής, να οδηγούν σε βελτίωση των υ̟οδοµών, να 
ενισχύουν τη συνεργασία µεταξύ των ενδιαφερόµενων τελωνειακών αρχών και να εναρµονίζουν, τέλος, τις 
διάφορες διατυ̟ώσεις και διαδικασίες. 

Έρευνα, ̟αιδεία και ̟ολιτισµός  

Οι Ε̟ιτρο̟ές Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας της CRPM ε̟ιθυµούν να υ̟ογραµµίσουν τη σηµασία και την 
̟οικιλία του ̟ολιτιστικού ̟λούτου ̟ου χαρακτηρίζει το χώρο της Βόρειας ∆ιάστασης. Θεωρούν, και 
ε̟ιµένουν σ’ αυτό, ότι οι ̟εριφέρειες θα ̟ρέ̟ει να έχουν τη δυνατότητα να ανα̟τύξουν ̟εραιτέρω την 
ιδιαίτερη ταυτότητά τους και να α̟αντούν κατάλληλα στις ̟ροκλήσεις ̟ου αντιµετω̟ίζουν. Οι ̟ροτάσεις 
για ενίσχυση της ̟ολιτιστικής ταυτότητας της ̟εριοχής της Βόρειας ∆ιάστασης θα ̟ρέ̟ει ̟άντα να έχουν 
̟ροτεραιότητα, ̟ροκειµένου, κυρίως, να ενισχυθούν ταυτόχρονα και οι σχέσεις µεταξύ ̟ροσώ̟ων, 
̟εριφερειών και το̟ικών γεωγραφικών διαµερισµάτων. Μια α̟ό τις όψεις της Βόρειας ∆ιάστασης αφορά 
την ανά̟τυξη των µελλοντικών κοινωνιών και των νέων γενεών. Είναι λοι̟όν α̟αραίτητο να δίδεται 
ιδιαίτερη ̟ροσοχή στη συµµετοχή, τη δραστηριο̟οίηση, τα ενδιαφέροντα και τις ιδέες των νέων, όταν 
σχεδιάζονται δράσεις και ενέργειες στο ̟λαίσιο, µεταξύ άλλων, της υλο̟οίησης του Σχεδίου δράσης της 
Βόρειας ∆ιάστασης. 
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Αναγκαίο είναι ε̟ίσης να ̟ροωθηθεί η έρευνα και ανά̟τυξη σε κάθε τοµέα συνεργασίας. Οι Ε̟ιτρο̟ές 
Βαλτικής και Βόρειας Θάλασσας της CRPM υ̟οστηρίζουν ότι ̟ρέ̟ει να συνεχιστεί η ανά̟τυξη των δικτύων 
µετασυνεργασίας, ό̟ως είναι η ̟ρωτοβουλία ScanBalt, ̟ου έχει στόχο να δικτυώσει µεταξύ τους τα 
υφιστάµενα δίκτυα στον τοµέα των ε̟ιστηµών της ζωής στη Βόρεια Ευρώ̟η και να αναδείξει τη 
συγκεκριµένη ̟εριοχή σε ̟ρωταγωνιστή της ευρω̟αϊκής και ̟αγκόσµιας βιοτεχνολογικής σκηνής. 

Περιβάλλον, ̟υρηνική ασφάλεια και φυσικοί ̟όροι  

Οι ̟αράκτιες ̟εριφέρειες ̟λήττονται ιδιαίτερα α̟ό τις καταστροφικές ε̟ι̟τώσεις της ρύ̟ανσης των 
θαλασσών. Οι ̟ολίτες και οι ̟εριφέρειες αυτές ̟άσχουν α̟ό τις συνέ̟ειες των ελλείψεων στην ασφάλεια της 
ναυσι̟λοΐας. Οι ̟εριφέρειες καλούν λοι̟όν τις εθνικές τους κυβερνήσεις να υιοθετήσουν ̟ρολη̟τικές 
̟ολιτικές στον τοµέα της ασφάλειας της ναυσι̟λοΐας και να ανα̟τύξουν, κατά την εφαρµογή τους, µια 
κουλτούρα ασφάλειας. Η στάση αυτή αναφέρεται τόσο στις ̟ρολη̟τικές δράσεις όσο και στα συστήµατα 
αντιµετώ̟ισης των ̟ραγµατικών γεγονότων. Οι ̟εριφερειακές αρχές ̟ροτείνουν τη συνεργασία τους στις 
εθνικές κυβερνήσεις ακόµη και ̟έρα α̟ό τα εθνικά και ̟εριφερειακά σύνορα. 

Η ανά̟τυξη µεγάλων λιµανιών για ̟ετρελαιοφόρα στη Ρωσία – στο βορρά, καθώς και στις ̟αράκτιες 
̟εριφέρειες του κόλ̟ου της Φιλανδίας, κοντά στην Αγία Πετρού̟ολη – θα έχει ως συνέ̟εια την αύξηση της 
κυκλοφορίας των δεξαµενό̟λοιων κατά µήκος των νορβηγικών ακτών, στη Βαλτική και στο Σκαγεράκη και 
Κατεγάτη, µε κατεύθυνση τη Βόρεια Θάλασσα. Ο̟οιαδή̟οτε λοι̟όν ̟ετρελαϊκή καταστροφή στην ̟εριοχή 
της Βόρειας ∆ιάστασης θα είχε ανυ̟ολόγιστες ε̟ι̟τώσεις. Συνιστούµε κατά συνέ̟εια εντελώς ιδιαίτερη 
̟ροσοχή σ’ αυτό το ζήτηµα κατά την εφαρµογή του Σχεδίου δράσης της Βόρειας ∆ιάστασης.  

Η εφαρµογή της ευρω̟αϊκής Οδηγίας ̟λαίσιο για το νερό, ̟ου, λόγω της συµφωνίας για τον ευρω̟αϊκό 
οικονοµικό Χώρο, έχει υ̟οχρεωτική ισχύ και για τη Νορβηγία, αφορά σηµαντικά διακυβεύµατα για τις 
̟εριφέρειες και τους δήµους της ̟εριοχής της Βόρειας ∆ιάστασης. Πολλά νέα Κράτη µέλη της ΕΕ 
αντιµετω̟ίζουν, ό̟ως και η Ρωσία, σοβαρά ̟εριβαλλοντικά ̟ροβλήµατα σχετικά µε το νερό και τη 
διαχείρισή του. 

Οι ̟εριφερειακές και το̟ικές αρχές της ̟εριοχής της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας διαθέτουν την 
εµ̟ειρία και τις δυνατότητες ̟ου α̟αιτεί ο τοµέας. Είναι, ιδίως, σε θέση να εκθέσουν µια ̟ληρέστερη 
συνολική εικόνα της κατάστασης σε θέµατα ρύ̟ανσης των ̟οταµών και λιµνών, των ̟ρογραµµάτων 
διαχείρισης και ̟οιότητας του νερού, της τροφοδοσίας σε ̟όσιµο νερό, της µεταφοράς γνώσης και της 
ανά̟τυξης νέων δυνατοτήτων. Η διαχείριση της ̟οιότητας του νερού και η α̟ορρύ̟ανση των ̟εριοχών ̟ου 
βρέχονται α̟ό ̟οταµούς και λίµνες ̟ρέ̟ει ε̟ίσης, κατά την ά̟οψή µας, να ̟ροβλέ̟ονται και να 
εντάσσονται στην εκ̟όνηση και εφαρµογή κάθε νέου σχεδίου δράσης της Βόρειας ∆ιάστασης. 

Ο ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός (ΙΜΟ) έχει κηρύξει τη Βαλτική ως « ιδιαίτερα ευαίσθητη θαλάσσια 
ζώνη». Σε ότι αφορά τα ̟ροβλήµατα ρύ̟ανσης, ζητήµατα ό̟ως η ανίχνευση τοξικών ουσιών στα ψάρια, για 
̟αράδειγµα – σε ̟οταµούς, λίµνες και θάλασσα – ̟ρέ̟ει να συµ̟εριληφθούν στις µελλοντικές εργασίες µας. 
Η Ε̟ιτρο̟ή του Ελσίνκι (HELCOM) µεριµνά για την ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος της Βαλτικής α̟ό κάθε 
̟ηγή ρύ̟ανσης, µέσα α̟ό τη διακυβερνητική συνεργασία µεταξύ των Χωρών ̟ου την ̟εριβάλλουν 
(̟εριλαµβανόµενης και της Ρωσίας) και της ευρω̟αϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη ̟ροσοχή ̟ρέ̟ει να δοθεί σ’ αυτό 
τον τύ̟ο δράσεων κατά την υλο̟οίηση κάθε νέου σχεδίου δράσης της Βόρειας ∆ιάστασης. 

Κοινωνική και ιατρική κάλυψη  

Η οικοδόµηση ικανο̟οιητικών συστηµάτων κοινωνικής µέριµνας είναι κεφαλαιώδους σηµασίας για την 
υλο̟οίηση µιας ισόρρο̟ης ανά̟τυξης, ιδίως στη Ρωσία, γιατί η χώρα αυτή ̟άσχει ̟άντα α̟ό τη βίαιη 
µετάβαση α̟ό ένα σύστηµα κεντρικού σχεδιασµού σε µια οικονοµία της αγοράς. Πολλές είναι οι ̟εριφέρειες 
̟ου δεν διαθέτουν τα εργαλεία, τους µηχανισµούς και τους ̟όρους ̟ου χρειάζονται για την ̟ροώθηση των 
̟ολιτικών και της ανά̟τυξής τους. Τα νέα κράτη µέλη της ΕE ̟ου ανήκουν στη ζώνη της Βαλτικής θα 
χρειαστούν ε̟ίσης α̟οτελεσµατικά εργαλεία, κατάλληλες µεθόδους και α̟οδοτικά δηµοσιονοµικά µέσα για 
την ε̟εξεργασία και εφαρµογή των γενικών κατευθύνσεων της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής της ΕΕ. Η 
ανταλλαγή µοντέλων και εµ̟ειριών µεταξύ της ανατολικής και δυτικής ̟λευράς του Βορρά της Ευρώ̟ης θα 
έχει τεράστια σηµασία για τον ̟εριφερειακό σχεδιασµό και την ανά̟τυξη κέντρων δυναµισµού στις 
συγκεκριµένες ̟εριφέρειες. Η συνεργασία και οι διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις µε τις ̟εριφέρειες της 
βόρειας Ρωσίας θα ̟ρέ̟ει κατά συνέ̟εια να τύχουν ̟λήρους υ̟οστήριξης στο ̟λαίσιο της εφαρµογής ενός 
νέου σχεδίου δράσης για τη Βόρεια ∆ιάσταση. 

Υιοθετηµένο παµψηφεί 

∴∴∴∴ 


