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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ 2005-2006 
 
Προοίµιο : Ο απολογισµός δράσης 2005-2006 αποτυπώνει την ανάλυση, κάτω από ποιοτική οπτική γωνία, 
των σηµαντικότερων πολιτικών και τεχνικών θεµάτων που επεξεργάστηκε η Γενική Γραµµατεία της CRPM 
µεταξύ της γενικής Συνέλευσης της Μαδέρας, τον Οκτώβριο 2005, και της γενική Συνέλευση της Μούρθια, 
τον Οκτώβριο 2006. Αποτελεί τον απολογισµό των σηµαντικότερων ζητηµάτων που αντιµετωπίστηκαν στο 
πνεύµα των µεσοπρόθεσµων στρατηγικών κατευθύνσεων που υιοθέτησε η γενική Συνέλευση του Stavanger 
(2004). Συµπληρώνεται από δύο άλλα κείµενα : 

- ένα συνοπτικό πίνακα δραστηριοτήτων, ένα κατάλογο δηλαδή, κατά επιµέρους πολιτική, των 
βασικών δραστηριοτήτων της χρονιάς : Πολιτικές θέσεις, τεχνικά υποµνήµατα, ηµερίδες εργασίας 
και σηµαντικές συναντήσεις,  

- ένα πίνακα των συναντήσεων που καταγράφει εξαντλητικά όλες τις επαφές της Γενικής 
Γραµµατείας κατά τη διάρκεια της χρονιάς (µη συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών 
µηνυµάτων και των τηλεφωνικών συνεννοήσεων). 

Η θεµατολογία ακολουθεί την τάξη και λογική του δικτυακού ιστότοπου της CRPM (www.crpm.org). 

I. Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 

I.1. ΣΥΝΟΧΗ 

a) Απολογισµός 

Η περασµένη χρονιά σηµαδεύτηκε κυρίως από τη συµφωνία για τις δηµοσιονοµικές προοπτικές της 
περιόδου 2007-2013, που σηµειώθηκε στις 15/16 ∆εκεµβρίου 2005 υπό βρετανική προεδρία. Η 
δραστηριότητα της Γενικής Γραµµατείας εξαντλήθηκε έτσι στην παρακολούθηση των τελικών φάσεων της 
σχετικής διαπραγµάτευσης, µε την κινητοποίηση ιδίως των Περιφερειών µελών κατά περίπτωση, 
προκειµένου να επηρεαστούν στο µέγιστο δυνατό βαθµό οι τελικές διαπραγµατεύσεις. Η ίδια προσπάθεια 
καταβλήθηκε στη συνέχεια προς την κατεύθυνση του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειµένου να 
συµπληρωθεί όσο ήταν δυνατό καλύτερα η θεσµική συµφωνία. Τελικά, σε µια συγκυρία υποστολής των 
κοινοτικών φιλοδοξιών, η πολιτική για τη συνοχή ήταν εκείνη που διαφυλάχτηκε αποτελεσµατικότερα στις 
τελευταίες διαπραγµατεύσεις (βλ. το τεχνικό υπόµνηµα : « Επιπτώσεις των αποφάσεων του Συµβουλίου στην 
περιφερειακή πολιτική 2007-2013 » καθώς και τη γνωµοδότηση του πολιτικού Γραφείου : « ∆ηµοσιονοµική 
προοπτική και θεσµικό µέλλον της Ένωσης»).  

Εξάλλου, η CRPM συνέχισε να εργάζεται για την προετοιµασία της εφαρµογής της πολιτικής της περιόδου 
2007-2013 µέσα κυρίως από : 

- Μια γνωµοδότηση για την αστική διάσταση της πολιτικής για τη συνοχή, 
- Πολλές διαδοχικές γνωµοδοτήσεις και τη συστηµατική παρακολούθηση των διαπραγµατεύσεων 
για το περιεχόµενο των κοινοτικών στρατηγικών κατευθύνσεων, προκειµένου αυτές να αποκτήσουν 
περισσότερο εδαφική διάσταση. 

Οργανώθηκε τέλος, µια εµπεριστατωµένη προσέγγιση benchmarking µε αντικείµενο την εφαρµογή της 
περιφερειακής πολιτικής 2007-2013, µε κατάληξη µια γνωµοδότηση της Γενικής Γραµµατεία που θα 
υποβληθεί προς έγκριση στη γενική Συνέλευση : « Περιφέρειες και εδαφική συνοχή στην Ευρώπη : ένα βήµα 
µπροστά, δυο βήµατα πίσω ». Οι εργασίες αυτές αποδεικνύουν πως αν ορισµένα Κράτη µέλη δέχτηκαν τελικά 
να διατηρηθεί µια περιφερειακή πολιτική για το σύνολο των ευρωπαϊκών Περιφερειών, η αποδοχή αυτή 
µεταφράστηκε ενίοτε σε αντανακλαστικά επανεθνικοποίησης της εφαρµογής της. 
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b) Μεσοβραχυπρόθεσµες προοπτικές που θα πρέπει να συζητηθούν στα πολιτικά όργανα  

- Προετοιµασία της δηµόσιας συζήτησης 2008-2009 για τις µετά το 2013 δηµοσιονοµικές προοπτικές. 
Η CRPM πρέπει να είναι έτοιµη να διατυπώσει τους πρώτους προβληµατισµούς της ήδη στη γενική 
της Συνέλευση του 2007, στη Ρώµη, 

- Η προσεκτική παρακολούθηση της εφαρµογής της περιφερειακής πολιτικής 2007-2013 και κυρίως 
της προτεραιότητα που θα πρέπει να δοθεί στην καινοτοµία, 

- Η εκ νέου ανάληψη µιας διακυβερνητικής προσπάθειας για την εδαφική διάσταση των πολιτικών 
της Ένωσης στον ορίζοντα της γερµανικής προεδρίας, του δευτέρου εξαµήνου του 2007 (συνέχεια 
του SDEC και του προγράµµατος ORATE 2007-2013). 

I.2. ∆ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

a) Απολογισµός 

Στο πολιτικό επίπεδο, η δραστηριότητα της Γενικής Γραµµατείας αφορούσε κατά πρώτον τα διαβήµατα 
προς το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ενίσχυση των πόρων που θα διέθετε η εδαφική συνεργασία στο 
πλαίσιο της θεσµικής συµφωνίας. Η προσπάθεια αυτή κατέληξε σε αύξηση του σχετικού προϋπολογισµού 
κατά 300 εκατοµµύρια ευρώ. Κατά δεύτερον, και σε στενή συνεργασία µε κάθε µία από τις γεωγραφικές 
Επιτροπές, η δραστηριότητα είχε ως αντικείµενο τη συστηµατική παρακολούθηση των συζητήσεων για τις 
περιµέτρους και το περιεχόµενο των µελλοντικών προγραµµάτων διακρατικής συνεργασίας. 
Στο τεχνικό επίπεδο, η δραστηριότητα σηµαδεύτηκε από την ολοκλήρωση από πλευράς Γενικής Γραµµατείας 
ορισµένων έργων συνεργασίας και την υιοθέτηση νέων µεθόδων κατά την εξέταση των αιτήσεων για 
συµµετοχή της σε άλλα, µελλοντικά έργα συνεργασίας. 

b) Μεσοβραχυπρόθεσµες προοπτικές που θα πρέπει να συζητηθούν στα πολιτικά όργανα  

- Εµπλοκή της CRPM στα µελλοντικά θεµατικά προγράµµατα διαπεριφερειακής συνεργασίας (σε 
σχέση µε τις πολιτικές που θα κριθούν προτεραιότητας), 

- Εµπλοκή της Γενικής Γραµµατείας στην παρακολούθηση ορισµένων διακρατικών δράσεων. 

I.3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

a) Απολογισµός 

Το έτος 2006 εγκαινίασε την εφαρµογή των κυριότερων στοιχείων του προγράµµατος δράσης της Επιτροπής 
και κυρίως του κανονισµού για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για τον οποίο η CRPM 
τοποθετήθηκε εκ νέου, µετά τη ΓΣ της Μαδέρας. Η διατήρηση της διάκρισης σε ζώνες 87.3.c αποτέλεσε τη 
µεγαλύτερη δικαίωση της πολιτικής δράσης της CRPM. Θα πρέπει όµως επίσης να συνυπολογιστούν και 
άλλες σηµαντικές πρόοδοι για τις περιφέρειες : 

- Ενίσχυση της ικανότητας παρέµβασης υπέρ των ΜΜΕ στο περιφερειακό επίπεδο, µε την αύξηση των 
περί ελαχίστων ορίων (από τα 100.000 στα 200.000 ευρώ, σε διάστηµα τριών ετών), 
- Νέα µέτρα υπέρ του κεφαλαίου επιχειρηµατικού κινδύνου, που λαµβάνουν υπόψη και την εδαφική 
διάσταση, 
- Αποσαφήνιση των συνοδευτικών µέτρων για τις ενισχύσεις στην καινοτοµία, σε συσχετισµό µε τις 
προτεραιότητες της περιφερειακής πολιτικής 2007-2013. 

b) Μεσοβραχυπρόθεσµες προοπτικές που θα πρέπει να συζητηθούν στα πολιτικά όργανα 

- εφαρµογή, σε κάθε χώρα ξεχωριστά, του νέου κανονισµού για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού 
χαρακτήρα 2007-2013 : θα πρέπει να γίνει ένας πανευρωπαϊκός απολογισµός από την άποψη του 
σεβασµού της αρχής της εδαφικής συνοχής, 

- Αναµονή των µελλοντικών συνοδευτικών διατάξεων για τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις. 

I.4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

a) Απολογισµός 

Ο φάκελος αυτός δεν απασχόλησε τη Γενική Γραµµατεία της CRPM, λόγω των προτεραιοτήτων εργασίας 
που καθορίστηκαν µετά το Stavanger. Ωστόσο, µετά τις διαδοχικές δηµοσιεύσεις της Πράσινης και Λευκής 
Βίβλου, δεν σηµειώθηκαν αξιόλογες πολιτικές πρόοδοι στο ζήτηµα. 

 



Απολογισµός δράσης της CRPM – Σεπτέµβριος 2006 
Σχετ. CRPMNTP060049 A0  – σελ. 3 

II. ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

II.1. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ / ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

a) Απολογισµός 

Η δραστηριότητα της Γενικής Γραµµατείας κατά τη διάρκεια του 2006 επικεντρώθηκε στην ολοκλήρωση του 
έργου διαπεριφερειακής συνεργασίας « Η συµβολή των περιφερειών στους στόχους απασχόλησης και 
κατάρτισης της Ατζέντας της Λισσαβώνας», που ανέλαβαν δώδεκα Περιφέρειες µέλη µετά από πρωτοβουλία 
των περιφερειών Στοκχόλµης και Αστουρίας και µε το συντονισµό της CPPM. Η τελική έκθεση του έργου 
ανέδειξε ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών και εµπειριών ορισµένων ευρωπαϊκών περιφερειών στους τοµείς 
της απασχόλησης, της κατάρτισης και της κοινωνικής ένταξης. Οι εµπειρίες αυτές αντιπροσωπεύουν 
κεκτηµένα και πολύτιµες τεχνογνωσίες για τη χάραξη και την εφαρµογή των πολιτικών απασχόλησης και 
κατάρτισης. Η προσπάθεια αυτή αποδεικνύει επίσης τη βούληση των Περιφερειών να συµβάλουν 
ενεργητικότερα στους στόχους της Λισσαβώνας και να προσδώσουν προστιθέµενη αξία στη διαδικασία 
χάραξης και εφαρµογής αυτών των πολιτικών. Η Γενική Γραµµατεία της CRPM αναπτύσσει ήδη επαφές µε 
τις υπηρεσίες της Γ∆ απασχόλησης/κατάρτισης για να τους υποβάλει τα πορίσµατα του συγκεκριµένου 
έργου. Η τελική σύσκεψη παρουσίας αυτών των αποτελεσµάτων θα πραγµατοποιηθεί στην περιφέρεια της 
Αστουρίας τον ερχόµενο Μάρτιο. 

b) Μεσοβραχυπρόθεσµες προοπτικές που θα πρέπει να συζητηθούν στα πολιτικά όργανα 

- Συνέχιση των εργασιών της οµάδας εργασίας «απασχόληση και κατάρτιση» : διεύρυνση της οµάδας 
και µε άλλες ενδιαφερόµενες περιφέρειες ; Περισσότερο επικεντρωµένη εµβάθυνση στη θεµατολογία 
και τις εµπειρίες ; 

- ∆ιαπεριφερειακό benchmarking στους κόλπους της CRPM, στο θέµα της απασχόλησης και 
κατάρτισης, 

- Ενίσχυση της παρουσίας και των θέσεων της CRPM  έναντι των κοινοτικών οργάνων που είναι 
αρµόδια για το θέµα. Ένα πρόγραµµα επαφών έχει ήδη καταρτιστεί για τα τέλη του 2006, 

- Προσεκτική παρακολούθηση της ευρωπαϊκής δυναµικής στον τοµέα της απασχόλησης και 
κατάρτισης.  

II.2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

a) Απολογισµός 

 Η δραστηριότητα του 2006 αποτέλεσε συνέχεια εκείνης που αναπτύχθηκε από το 2001, χρονιά δηµοσίευσης 
της Λευκής Βίβλου της ευρωπαϊκής Επιτροπής για το µέλλον των µεταφορών στον ορίζοντα του 2010 : 
προώθηση των αυτοκινητόδροµων της θάλασσας και αποτελεσµατικότερη συµβολή του ∆ιευρωπαϊκού 
∆ικτύου Μεταφορών στη χωροταξική εξισορρόπηση. Μετά τις περικοπές στον προϋπολογισµό του ∆∆-Μ για 
την περίοδο 2007-2013, και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αυτοκινητόδροµων της θάλασσας, η 
CRPM : 

- Σήµανε συναγερµό στις κοινοτικές αρχές για την ανάγκη να δοθεί άµεση προτεραιότητα στα ∆∆-Μ και 
να βελτιωθεί χωρίς άλλες καθυστερήσεις η προσπελασιµότητα, 
- Επέµεινε για τη δυνατότητα παρέµβασης αυτού του προϋπολογισµού συµπληρωµατικά µε το FEDER, 
ακόµη και στις επιλέξιµες στο στόχο της σύγκλισης περιφέρειες, 
- Ζήτησε τη βελτίωση της συµµετοχής των Περιφερειών στον πολυετή σχεδιασµό, 
- Οργάνωσε, µε την Περιφέρεια της Ανδαλουσίας και τη Γ∆ TREN ηµερίδα εργασίας για την χωροταξικά 
ισόρροπη εφαρµογή στην πράξη των αυτοκινητόδροµων της θάλασσας. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα κείµενα της ευρωπαϊκής Επιτροπής, και κυρίως το σχέδιο του νέου 
χρηµατοδοτικού κανονισµού των ∆∆-Μ, διαπιστώνουµε πως τα αποτελέσµατα της δράσης µας δεν ήταν 
ανάλογα της κινητοποίησής µας, ιδίως λόγω της µη αναγνώρισης προτεραιότητας για τις θαλάσσιες 
µεταφορές. 

b) Μεσοβραχυπρόθεσµες προοπτικές που θα πρέπει να συζητηθούν στα πολιτικά όργανα 

Η θέση των Περιφερειών στο τοπίο των ευρωπαϊκών αεροπορικών µεταφορών αξίζει να προσεχθεί 
περισσότερο από τη CRPM : προσδιορισµός µιας βάσης κοινών αρχών που θα επιτρέψει τη βελτίωση της 
συµβολής των αεροπορικών µεταφορών στην περιφερειακή ανάπτυξη, και στη συνέχεια επεξεργασία και 
υιοθέτηση ενός προγράµµατος δράσης. Μόνο έτσι θα µπορούν να αναληφθούν προσπάθειες ικανές να 
επηρεάσουν την κοινοτική νοµοθεσία και τους κανονισµούς : παραχώρηση ωραρίων πτήσεων (« slots »), 
δηµόσιες ενισχύσεις και υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας, απελευθέρωση. 
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Μετά από πολλά πηγαινέλα στα κοινοτικά όργανα, η Οδηγία Eurovignette υιοθετήθηκε τελικά το 2006. ∆εν 
αποτελεί όµως κανενός είδους ενθάρρυνση των θαλάσσιων µεταφορών. Το 2008, η ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
δηµοσιοποιήσει µια γενική πρόταση για τoν καταλογισµό του κόστους των υποδοµών, διευρυµένη σε όλα τα 
µεταφορικά µέσα (η σηµερινή Οδηγία αφορά µόνο τα διόδια ξηράς). Η CRPM θα πρέπει να προσέξει τον 
κίνδυνο µιας ενδεχόµενης πρόσθετης επιβάρυνσης των θαλάσσιων µεταφορών. 

Σε συνεργασία µε τις γεωγραφικές της Επιτροπές, η CRPM θα συνεχίσει την ενασχόλησή της µε τους 
αυτοκινητόδροµους της θάλασσας : πρόταση για επιλέξιµες θαλάσσιες συνδέσεις και συµµετοχή των 
Περιφερειών στις διενεργούµενες επιλογές. 

Σε ότι αφορά το ∆∆-Μ, τέλη του 2006 θα έχει εγκριθεί ο χρηµατοδοτικός του κανονισµός όπως και το 
Πολυετές ενδεικτικό Πρόγραµµα της περιόδου 2007-2013. Η CRPM και οι Περιφέρειες θα πρέπει να 
κινητοποιηθούν για να επιβάλουν τη συνεκτίµηση των προτεραιοτήτων τους. 

II.3. ΕΡΕΥΝΑ 

a) Απολογισµός 

Η δραστηριότητα της Γενικής Γραµµατείας επικεντρώθηκε κυρίως στην επεξεργασία του νέου 
προγράµµατος πλαισίου για τη στήριξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των δράσεων για την 
ανάπτυξη και την καινοτοµία στην ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιλοτικό πρόγραµµα « Περιφέρειες της Γνώσης» 
αποτελεί πλέον αναπόσπαστο µέρος του νέου σχεδιασµού για την περίοδο 2007-2013. Τα σηµαντικότερα 
στοιχεία του έβδοµου προγράµµατος πλαισίου για τις Περιφέρειες αναλύθηκαν σε ένα τεχνικό υπόµνηµα 
που επεξεργάστηκε η Γενική Γραµµατεία και απέστειλε στις Περιφέρειες µέλη το Μάρτιο του 2006.  

Πιο πρόσφατα, η Γραµµατεία της CRPM κινητοποιήθηκε για να διασφαλίσει τη διατήρηση της θέσης των 
επιστηµών και τεχνολογιών της θάλασσας στο έβδοµο πρόγραµµα-πλαίσιο, πράγµα που το ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο δεν αποδέχθηκε δυστυχώς στην έκθεσή του.  Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η CRPM 
άσκησε συντονισµένες πιέσεις στα γραφεία της ευρωπαϊκής Επιτροπής και της φιλανδικής προεδρίας για να 
επισηµάνει τη σηµασία αυτής της διατήρησης και να προωθήσει µια µελλοντική ναυτιλιακή πολιτική της 
ευρωπαϊκής Ένωσης. 

b) Μεσοβραχυπρόθεσµες προοπτικές που θα πρέπει να συζητηθούν στα πολιτικά όργανα 

- Τρόποι συνέχισης µιας πολιτικής για τη σύνδεση της έρευνας µε τις περιφερειακές αρχές 
(διακυβέρνηση των περιφερειακών πολιτικών για την έρευνα), 

- Σύνδεση έρευνας/καινοτοµίας στο πλαίσιο της µελλοντικής περιφερειακής πολιτικής, 
- Σκοπιµότητα µιας προσέγγισης « έρευνας » στο ναυτιλιακό τοµέα. 

III. Η ΘΑΛΑΣΣΑ 

III.1. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

a) Απολογισµός 

Το 2006 είναι µια αποφασιστική χρονιά για την πορεία προς µια ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή ναυτιλιακή 
πολιτική. Μέσα από τις ακόλουθες δράσεις, η CRPM αναδείχθηκε σαφώς ως η αιχµή του δόρατος για τη 
συµµετοχή των Περιφερειών στη συγκεκριµένη πολιτική, και γενικότερα ως απαράκαµπτος συνοµιλητής της 
ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της  Επιτροπής των Περιφερειών : 

- Ηµερίδα εργασίας στις 17 Φεβρουαρίου 2006 στη Brest (Βρετάνη), 
- Συνεδριάσεις του επιστηµονικού Συµβουλίου, 
- Έργο διαπεριφερειακής συνεργασίας : ανακοίνωση των αποτελεσµάτων στη ΓΣ της Μούρθια. 

Η CRPM τροφοδότησε έτσι τον κοινοτικό προβληµατισµό στα ανάντη και κατάντη της δηµοσίευσης από την 
ευρωπαϊκή Επιτροπή της Πράσινης Βίβλου της.   

b) Μεσοβραχυπρόθεσµες προοπτικές που θα πρέπει να συζητηθούν στα πολιτικά όργανα 

Η περίοδος διαβούλευσης για την Πράσινη Βίβλο κλείνει τέλη Ιουνίου 2007. Μέχρι τότε, η CRPM και οι 
Περιφέρειες θα πρέπει να διευκρινίσουν τις προσδοκίες τους από το περιεχόµενο και τα µέσα της 
µελλοντικής ναυτιλιακής πολιτικής. Γι αυτό και οργανώνονται ηµερίδες εργασίας, κυρίως : 

- Στις 6 Νοεµβρίου 2006 στο Λιβόρνο (Τοσκάνη) για τη διακυβέρνηση , 
- Αρχές του 2007 στο Gijón (Αστουρία) για τη λιµενική πολιτική και τις θαλάσσιες µεταφορές στην ΕΕ. 
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Οι προτεινόµενες από τη Γενική Γραµµατεία προτεραιότητες στον τοµέα αναφέρονται κυρίως : 
- Στην κοινωνική διάσταση : συνθήκες ζωής κι εργασίας στα πλοία, διατήρηση της απασχόλησης στη 
ναυσιπλοΐα,… 
- Στην προώθηση της θαλάσσιας λεκάνης ως επιπέδου διακυβέρνησης, 
- Στην ανάπτυξη εµπειριών ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράλιων ζωνών, 
- Στην προσφυγή σε τριµερείς συµβάσεις ΕE/Κράτους/Περιφέρειας για την εφαρµογή της πολιτικής 
αυτής σε περιφερειακό επίπεδο. 

Πρέπει εξάλλου να ενθαρρυνθεί ο προβληµατισµός των κοινοτικών αρχών και ιδίως του ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, που καθυστερεί να ασχοληθεί µε το θέµα, καθώς και του Συµβουλίου : της φιλανδικής, και 
στη συνέχεια της γερµανικής και πορτογαλικής προεδρίας. 

III.2. ΑΛΙΕΙΑ 

a) Απολογισµός 

Η δραστηριότητα  που αναπτύχθηκε στον τοµέα της αλιευτικής πολιτικής προσέλαβε βασικά δύο µορφές : 
i) Συνέχιση της σύµβασης που υπογράφηκε από τη Γενική Γραµµατεία και τη Γ∆ Αλιείας και 

Ναυτιλιακών Υποθέσεων για τη διοργάνωση διαπεριφερειακών διασκέψεων, 
ii) Εργασίες της Μικτής Οµάδας εργασίας για την Αλιεία, µε συντονιστή τα νησιά Shetland. 

Σε ότι αφορά το πρώτο σηµείο, οργανώθηκαν ή προβλέπονται για το 2006 τρεις συναντήσεις : η πρώτη 
πραγµατοποιήθηκε τέλη Ιουνίου στο Porto (P) µε θέµα την εφαρµογή του άξονα 4 του Ευρωπαϊκού Ταµείου 
για την Αλιεία, που αναφέρεται στη « Βιώσιµη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών αλιείας» , η δεύτερη 
πραγµατοποιήθηκε τέλη Σεπτεµβρίου στη Vaasa (FI) µε αντικείµενο τις καινοτόµες δράσεις που 
αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του  ΧΜΠΑ (IFOP), ενώ η τρίτη θα πραγµατοποιηθεί στη Σεβίλλη, αρχές 
∆εκεµβρίου και θα έχει επίσης θέµα τους τρόπους εφαρµογής του άξονα 4 του ΕΤΑ.  
Τα πρακτικά των διασκέψεων αυτών διατίθενται από την ιστοσελίδα της Γ∆ Αλιείας. 
Στις συναντήσεις αυτές συµµετέχουν οι εθνικοί αρµόδιοι από τις 25+2 Χώρες µέλη της Ένωσης καθώς και 
εκπρόσωποι των οµάδων εργασίας « αλιεία » των γεωγραφικών Επιτροπών της CRPM. Η εκπροσώπηση των 
Περιφερειών ποικίλει, ανάλογα µε το θέµα, αλλά είναι οπωσδήποτε ικανοποιητική. 

Ως προς το δεύτερο σηµείο, η  Μικτή Οµάδας εργασίας για την Αλιεία της CRPM συνεδρίασε τρεις φορές 
κατά τη διάρκεια του 2006. Τα κυριότερα θέµατα που την απασχόλησαν ήταν : η µελέτη των διατάξεων του 
ΕΤΑ, η προετοιµασία των δράσεων συνεργασίας στον τοµέα της αλιείας και η συγκρότηση των 
Περιφερειακών Γνωµοδοτικών Συµβουλίων, που προβλέπει η αναθεώρηση της ΚΑλΠ. Η Οµάδα είχε επίσης 
τακτικές επαφές µε τη Γ∆ Αλιείας. 
Ας σηµειωθεί ότι κατά το 2006 επαναλειτούργησε µια οµάδα εργασίας για την αλιεία στη Μεσόγειο, µε 
προσωρινό συντονιστή την περιφέρεια Marche. 

b) Μεσοβραχυπρόθεσµες προοπτικές που θα πρέπει να συζητηθούν στα πολιτικά όργανα. 

- Το έτος 2007 θα συνεχιστεί η οργάνωση διαπεριφερειακών συναντήσεων στο πλαίσιο της σύµβασης µε τη 
Γ∆ Αλιείας (προβλέπονται 4 τέτοιες διασκέψεις) , 
- Η  Μικτή Οµάδας εργασίας θα συνεχίσει να ασχολείται µε τους όρους εφαρµογής του ΕΤΑ, τα 
Γνωµοδοτικά Συµβούλια και τις δράσεις διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του Στόχου 3. Θα 
επεξεργαστεί συγκεκριµένη πολιτική τοποθέτηση στα θέµατα αυτά και θα την καταθέσει προς έγκριση στο 
ΠΓ και στη συνέχεια στη ΓΣ της Ρώµης, 
- Η Γενική Γραµµατεία θα προετοιµάσει από την πλευρά της προσφορά ανταπόκρισης στην επιθυµία της 
Γ∆ Αλιείας να συγκροτήσει ένα φορέα συντονισµού και παρακολούθησης των παράκτιων ζωνών αλιείας 
που θα ενταχθούν στον άξονα 4 του ΕΤΑ. 

III.3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 

a) Απολογισµός 

Η δραστηριότητα του 2006, είχε κυρίως ως χαρακτηριστικό τη συνέχιση εφαρµογής της στρατηγικής που έχει 
υιοθετήσει στον τοµέα η CRPM, δηλαδή : 

- Προώθηση της συνεργασίας µε τους αρµόδιους για την πολιτική αυτή οργανισµούς, 
- Προώθηση της ναυτιλιακής διάστασης της Ένωσης ως βάσης για την αυστηρότερη εφαρµογή των 

κανονισµών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (βλ. ανωτέρω κεφ. « ΘΑΛΑΣΣΑ »), 
- Ανάπτυξη της διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας στον τοµέα. 
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Στο πρώτο σηµείο, η CRPM, µε την ιδιότητα του παρατηρητή στο FIPOL, όρισε ως εκπρόσωπό της στον 
οργανισµό των πρώτο Αντιπρόεδρο της περιφέρειας Poitou-Charentes. Οι όροι εκπροσώπησής της θα πρέπει 
ωστόσο να επανεξεταστούν, προκειµένου να εξασφαλιστεί µελλοντικά η πραγµατική παρουσία της  CRPM 
στους οργανισµούς όπου ζητά να εκπροσωπηθεί. 
Για το δεύτερο σηµείο καταβλήθηκαν προσπάθειες στο πλαίσιο του έργου συνεργασίας « Ευρώπη των 
Θαλασσών », µιας πραγµατογνωµοσύνης στον τοµέα των µεταφορών. 
Στο τρίτο σηµείο, πραγµατοποιήθηκαν εργασίες διάχυσης και αξιοποίησης των πορισµάτων της 
πραγµατογνωµοσύνης « Οι δράσεις διακρατικής συνεργασίας στον τοµέα της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας » 
σε συνεργασία µε τη Γραµµατεία του Interreg.3.B. Χώρος Ατλαντικού. 

Η Γενική Γραµµατεία ξεκίνησε άλλωστε µια προσπάθεια προβληµατισµού γύρω από δύο νέα θέµατα που 
σχετίζονται µε την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας : i) τη σύνταξη ειδικών κανονισµών για τα πλοία που 
µεταφέρουν κοντέινερς, ii) τη δηµιουργία ενός βιοµηχανικού κλάδου για τη διάλυση των αποσυρόµενων 
πλοίων. 

b) Μεσοβραχυπρόθεσµες προοπτικές που θα πρέπει να συζητηθούν στα πολιτικά όργανα. 

- Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν κατά το σεµινάριο της Νάντης, η Γενική Γραµµατεία θα 
προχωρήσει εντός του 2007 σε ένα απολογισµό της εφαρµογής των κανονισµών για την ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας. Ειδική ηµερίδα θα διοργανωθεί προς τούτο στην Cantabrique (ES), 
- Θα µελετηθούν οι όροι συµµετοχής της CRPM στους αρµόδιους για την ασφάλεια της 
ναυσιπλοΐας οργανισµούς, προκειµένου η εκπροσώπησή της να καταστεί αποτελεσµατικότερη, 
- Για τα δύο νέα θέµατα των πλοίων που µεταφέρουν κοντέινερς και του κλάδου διάλυσης αποσυρόµενων 
πλοίων, θα κατατεθεί αναλυτική πρόταση στο ΠΓ και τη ΓΣ του 2007, 
- Αίτηση για αναγνώριση καθεστώτος παρατηρητή θα κατατεθεί και στο ∆ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό εκ 
µέρους του δικτύου « nrg4SD ». 

IV. ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

a) Απολογισµός 

Μετά το γαλλικό και ολλανδικό « όχι » στο Σχέδιο Συνταγµατικής Συνθήκης, η δραστηριότητά µας στο θέµα 
της διακυβέρνησης έµεινε µετέωρη. Σε αναµονή σοβαρής αναθέρµανσης των συζητήσεων, η δράση της 
CRPM επικεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της χρονιάς : 

- Στον « εδαφικό διάλογο » που οργανώνεται πλέον συστηµατικά µεταξύ της ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(Πρόεδρος και Επίτροποι), της Επιτροπής των Περιφερειών και των κυριότερων αντιπροσωπευτικών 
οργανώσεων τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, 

- Στην ενίσχυση της εταιρικής συνεργασίας µε την Επιτροπή των Περιφερειών (βλ. συνηµµένο πρωτόκολλο 
συνεργασίας CRPM-ΕτΠ) , 

- Στη λεπτοµερέστερη εξέταση της συµµετοχής των Περιφερειών στην εφαρµογή ορισµένων 
κοινοτικών πολιτικών (περιφερειακή πολιτική, ανταγωνισµός, ανάπτυξη της υπαίθρου) 
προκειµένου να προετοιµαστούν προτάσεις για την επόµενη προγραµµατική περίοδο. 

b) Μεσοβραχυπρόθεσµες προοπτικές που θα πρέπει να συζητηθούν στα πολιτικά όργανα 

- Αναθέρµανση του διαλόγου για την εδαφική συνοχή και τη θέση των Περιφερειών στις πολιτικές της 
Ένωσης (αναθέρµανση των συζητήσεων για το µέλλον της Συνταγµατικής Συνθήκης) , 

- Συνέχιση των προσεγγίσεων benchmarking για τη συµµετοχή των Περιφερειών στις πολιτικές της 
Ένωσης (µορφές και διαδικασίες) , 

- Προώθηση ενός οργάνου κεφαλαιοποίησης των βέλτιστων πρακτικών περιφερειακής διακυβέρνησης 
και τοπικής ανάπτυξης σε κοινοτικό επίπεδο.  

V. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

V.1. ΓΕΩΡΓΙΑ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

a) Απολογισµός 

Μετά τη συνεδρίαση του ΠΓ στο Galati, τον Ιούνιο 2005, η Γραµµατεία κατέθεσε στο πολιτικό Γραφείο της 
Μάλτας (2006) ένα πρόγραµµα εργασίας σχετικά µε την επικείµενη αναµόρφωση της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής και τις επιπτώσεις της στις Περιφέρειαs και ξεκίνησε ένα πρώτο κύκλο διαβουλεύσεων µε τους 
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κυριότερους παράγοντες αυτής της πολιτικής, πριν από την έναρξη της εντατικότερης φάσης εργασιών κατά 
τη διάρκεια του 2007. Τα διακυβεύµατα είναι όντως ποικίλα : 

- Πρέπει να εκτιµηθούν οι ενδεχόµενες εξελίξεις της ΚΑΠ, σε σχέση µε τις συζητήσεις κατά την 
περίοδο 2008-2009 για τον µετά το 2013 προϋπολογισµό και τις πιθανές συνέπειες τους στους 
περιφερειακούς ιστούς, 

- Να µελετηθούν σε βάθος οι σχέσεις ανάµεσα στον πρώτο και το δεύτερο πυλώνα και η θέση των 
πολιτικών για την ανάπτυξη της υπαίθρου. 

Στην οπτική αυτή η CRPM οργάνωσε το 2006 µια προσέγγιση benchmarking για την εφαρµογή των 
πολιτικών ανάπτυξης της υπαίθρου και τις πλευρές της περιφερειακής διακυβέρνησης και εδαφικής συνοχής 
που συνδέονται µ’ αυτές. Τα αποτελέσµατα επέτρεψαν να επισηµανθεί η ποικιλοµορφία που παρατηρείται 
στη συµµετοχή των Περιφερειών σ’ αυτές τις πολιτικές, χωρίς όµως να µπορεί να διευκρινιστεί κάποια 
συγκεκριµένη σχέση µε το ισχύον σε κάθε περίσταση θεσµικό σύστηµα. Αναδεικνύονται έτσι ήδη πολλοί 
δρόµοι για τη βελτίωση της µελλοντικής ρύθµισης. 

b) Μεσοβραχυπρόθεσµες προοπτικές που θα πρέπει να συζητηθούν στα πολιτικά όργανα 

- Εφαρµογή του προγράµµατος εργασίας που εγκρίθηκε από το πολιτικό Γραφείο στη Μάλτα το 2006 

V.2. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

a) Απολογισµός. 

Οι εργασίες στον τοµέα της βιώσιµης ανάπτυξης αφορούσαν τα εξής σηµεία : 
- Προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, 
- Ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, 
- Πρωτοβουλία « Μεσόγειος 2020 », 
- Κατάσταση του παράκτιου περιβάλλοντος στην Ευρώπη, 
- Συµµετοχή στο δίκτυο nrg4SD. 

Στο πρώτο σηµείο : διοργανώθηκε ηµερίδα εργασίας στη Μασσαλία το Φεβρουάριο 2006 για να 
καταγραφούν οι επιπτώσεις από την κλιµατική αλλαγή στις Περιφέρειες. Τα πρακτικά της συνάντησης 
διατίθενται από τον ιστότοπο της CRPM.  
Μετά από την εκδήλωση αυτή, η CRPM συµµετείχε στις εργασίες της Επιτροπής µε στόχο την επεξεργασία 
για τα τέλη του 2006 µιας σχετικής Πράσινης Βίβλου (δεύτερο σκέλος της πάλης κατά της κλιµατικής 
αλλαγής). Προς το σκοπό αυτόν συντάχθηκε και διανεµήθηκε στις Περιφέρειες σχετικό ερωτηµατολόγιο. Η 
σύνθεση των απαντήσεων αποτελεί τη  συµβολή της CRPM στις εργασίες της Επιτροπής. 

Στο θέµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών, η Γενική Γραµµατεία συµµετείχε στις 
εργασίες αξιολόγησης που ξεκίνησε η Επιτροπή για την εφαρµογή της Σύστασης του Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου µε στόχο µια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη διευθέτηση των παράκτιων ζωνών. Η αξιολόγηση 
αυτή θα µεταφραστεί σε προτάσεις της Επιτροπής κατά τα τέλη 2006/αρχές 2007 όσον αφορά τους τρόπους 
συνέχισης αυτής της στρατηγικής και κυρίως τη σκοπιµότητα υιοθέτησης κάποιου µέσου υποχρεωτικού 
χαρακτήρα. 

Με την πρωτοβουλία « Μεσόγειος 2020 »  η Επιτροπή εννοεί, στο πλαίσιο της εταιρικής συνεργασίας 
« Euromed », να εφαρµόσει συγκεκριµένα µέσα για την απορρύπανση της Μεσογείου στον ορίζοντα του 
2020. Για να το επιτύχει, εξασφάλισε τις προϋποθέσεις µιας ευρύτατης εταιρικής συνεργασίας µε τη 
συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων φορέων της περιοχής. Η CRPM εκπροσωπεί σ’ αυτήν τους 
περιφερειακούς ΟΤΑ και υπό την ιδιότητα αυτήν, η Γενική Γραµµατεία συµµετείχε στην εκπόνηση της θέσης 
των Περιφερειών (σε συνεργασία µε την Καταλωνία) και την παρακολούθηση των εργασιών της οµάδας. 

Η κατάσταση του παράκτιου περιβάλλοντος στην Ευρώπη αποτέλεσε το αντικείµενο µιας πρώτης έκθεσης 
που δηµοσιεύτηκε τέλη Ιουνίου 2006 από τον ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος. Η CRPM έλαβε µέρος 
στις εργασίες επεξεργασίας του κειµένου στο πλαίσιο της συνεργασίας της µε τον εν λόγω Οργανισµό και 
ανέλαβε τη διακίνηση της έκθεσής του στις Περιφέρειες µέλη.  

Η CRPM ανταποκρίθηκε στα καθήκοντά της ως ταµίας του δικτύου nrg4SD « network of regional 
governments for Sustainable Development » και συµµετέχει στις συνεδριάσεις της ∆ιοικούσας Επιτροπής και 
την προετοιµασία της γενικής Συνέλευσης του δικτύου, που πρόκειται να πραγµατοποιηθεί στη Βρετάνη το 
Σεπτέµβριο του 2008. 
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b) Μεσοβραχυπρόθεσµες προοπτικές που θα πρέπει να συζητηθούν στα πολιτικά όργανα. 

- Υιοθέτηση πολιτικής θέσης για την Πράσινη Βίβλο της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, 
- Υιοθέτηση πολιτικής θέσης επί των προτάσεων συνέχισης της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, 
- Προετοιµασία δράσεων συνεργασίας στα δύο ως άνω θέµατα, 
- Συνέχιση των εργασιών για την πρωτοβουλία 2020 και τα στοιχεία που αφορούν το παράκτιο 
περιβάλλον, 
- Επεξεργασία πολιτικής θέσης για τη ναυτιλιακή πολιτική από πλευράς δικτύου « nrg4SD ». 

V.3. ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

a) Απολογισµός 

Η Γενική Γραµµατεία συνέχισε να υποβοηθάει  την οµάδα εργασίας « ενέργεια » και κατά το 2006 µε τη 
διοργάνωση δύο ηµερίδων εργασίας (στα Western Isles και το Leeuwarden), που αποτέλεσαν τη βάση για 
την προετοιµασία µιας µεγάλης διάσκεψης στη Ναβάρα µε θέµα « Ενέργεια για την Περιφέρεια». 
Η CRPM, που είχε αποφασίσει τη σύσταση µιας οµάδας εργασίας « Ενέργεια », ανταποκρινόµενη σε 
αιτήµατα που είχαν διατυπωθεί κατά την ετήσια γενική της Συνέλευση στο Stavanger το 2004, θεωρείται 
πλέον ως πλήρως αξιόπιστος συνοµιλητής επί του θέµατος από τις κοινοτικές αρχές. Έτσι, µετά τη 
δηµοσίευση της Πράσινης Βίβλου για « Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για ασφαλή, ανταγωνιστική και 
βιώσιµη ενέργεια», η οργάνωσή µας προσκλήθηκε από την ευρωπαϊκή Επιτροπή να συµµετάσχει, στις 
Βρυξέλλες, σε µια δηµόσια διαβούλευση που είχε στόχο να προετοιµάσει την αναθεώρηση της ενεργειακής 
στρατηγικής της Ένωσης. Το γραφείο του Επιτρόπου Piebalgs µας πληροφόρησε για το ζωηρό ενδιαφέρον 
που τρέφει ο Επίτροπος για την ανάπτυξη των ανανεώσιµων µορφών ενέργειαs στις Παράκτιες Περιφέρειες 
και µας ενηµέρωσε ότι προετοιµάζει συνάντηση µιας αντιπροσωπείας της CRPM µαζί του. Η CRPM 
σκοπεύει να εκµεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία για να θέσει στον Επίτροπο σειρά ζητηµάτων που 
παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον για τις Περιφέρειές µας. Από τις εξελίξεις στα θέµατα αυτά θα 
εξαρτηθεί και η συνέχεια της δράσης µας στον τοµέα. 

b) Μεσοβραχυπρόθεσµες προοπτικές που θα πρέπει να συζητηθούν στα πολιτικά όργανα 

- Η κατάλληλη ανάπτυξη των ∆∆-Ενέργειας στις παράκτιες περιφέρειες, δεδοµένου του σηµαντικού 
σχετικού δυναµικού τους, 

- Μεγαλύτερη ευλυγισία της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η αναγκαία 
ανάπτυξη των ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, 

- Η εξέλιξη του καθεστώτος που διέπει τις κρατικές περιβαλλοντικές ενισχύσεις. 

VI. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΙΤΝΙΑΣΗ  

a) Απολογισµός 

Εκτός από τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του δικτύου NRG4SD για τη βιώσιµη 
ανάπτυξη, τρεις άλλοι τύποι δράσεων κινητοποίησαν τη Γενική Γραµµατεία της CRPM : 

1°) Οι τρόποι εφαρµογής της  πολιτική για τη γειτνίαση   
Μετά από 7 χρόνια πλήρους σχεδόν απουσίας µόνιµων µέσων συνεργασίας των ευρωπαϊκών περιφερειακών 
ΟΤΑ µε τους πλησιέστερους µας γείτονες, το έτος 2006 επιβεβαίωσε οριστικά την εφαρµογή ενός νέου 
εργαλείου συνεργασίας « τη συνεργασία ανά θαλάσσια λεκάνη » για τη Βαλτική, τη Μαύρη Θάλασσα και τη 
Μεσόγειο. Η Γενική Γραµµατεία, σε συντονισµό µε τις ενδιαφερόµενες γεωγραφικές Επιτροπές, συµµετείχε 
έτσι στη φάση προβληµατισµού γύρω από την εφαρµογή των µελλοντικών µέσων συνεργασίας, στη 
Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα ιδίως, όπου οι τρόποι συγκεκριµένης εφαρµογής αποδεικνύονται 
ιδιαίτερα πολύπλοκοι. Το ∆εκέµβριο του 2005, η CRPM βοήθησε ιδιαίτερα την Περιφέρεια Καταλωνίας στη 
διοργάνωση µιας περιφερειακής ηµερίδας για τον εορτασµό των 10 χρόνων της διακήρυξης της Βαρκελώνης 
για την ευρωµεσογειακή εταιρική συνεργασία. Η CRPM µελετά αυτή την εποχή την τεχνική δυνατότητα για 
να εγγυηθεί αποτελεσµατικότερα τη συνέχιση αυτών των  προγραµµάτων. 

2°) Η σχέση Περιφερειών και παγκοσµιοποίησης 
Η έρευνα που πραγµατοποίησε η Γενική Γραµµατεία γύρω από τις διαθέσιµες διερευνητικές εργασίες για το 
µέλλον της Ευρώπης αποδεικνύει, σε όλους τους τοµείς, και ιδιαίτερα τον οικονοµικό, χαρακτηριστική 
επιτάχυνση του φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης. Το θέµα αυτό βρίσκεται επίσης στο επίκεντρο των 
συζητήσεων της Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής « 2025 : Europe beyond Lisbon » στην οποία η CRPM 
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συµµετέχει τακτικά. Αποτελεί επίσης τη διαπίστωση της έκθεσης της Γ∆ ECOFIN για τη θέση της Ευρώπης 
στην παγκοσµιοποίηση. Οι Περιφέρειες δεν µπορούν να παραβλέψουν αυτή την πραγµατικότητα και τις 
επιπτώσεις της στο χώρο τους, επιπτώσεις που µπορούν να εκφραστούν µε όρους τόσο οικονοµικούς όσο και 
δηµογραφικούς ή κοινωνικούς. Στην οπτική λοιπόν αυτή ακριβώς, η Γενική Γραµµατεία οργάνωσε τον 
περασµένο Ιούνιο στις Αζόρες µια διεθνή συνάντηση εργασίας µε θέµα τη θέση των περιφερειών στην 
παγκοσµιοποίηση, µε συµµετοχή εκπροσώπων και από τις 5 ηπείρους (βλ. πρακτικά της συνάντησης και 
σχετικό τεχνικό υπόµνηµα στην ιστοσελίδα της CRPM). 

3°) Συνεργασία CRPM / PNUD 
Στη βάση της διαπιστωµένης αυξανόµενης εµπλοκής των ευρωπαϊκών περιφερειών στη διεθνή σκηνή, η 
CRPM αποδέχθηκε πρόσκληση των υπηρεσιών του PNUD (Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για την 
Ανάπτυξη) να εξετάσουν από κοινού τη δυνατότητα για την προώθηση της χρησιµοποίησης εδαφικών 
στρατηγικών στις αποκεντρωµένες πολιτικές για τη στήριξη της ανάπτυξης. Η CRPM επιλέχτηκε για την 
πρόσκληση λόγω της αποτελεσµατικότητας του δικτύου της σε θέµατα τοπικής ανάπτυξης, λόγω της 
εµπειρίας της σε παρεµβάσεις υπέρ των περιοχών που παρουσιάζουν υστέρηση, αλλά και λόγω της εµπειρίας 
ορισµένων από τις Περιφέρειες µέλη της σε δράσεις στενής συνεργασίας µε το PNUD. Στη βάση αυτή 
υπογράφηκε σύµφωνο συνεργασίας µε το PNUD και απολύτως συγκεκριµένες δράσεις συνεργασίας 
µελετώνται ήδη, προκειµένου να χρησιµεύσουν ως πιλοτικές εφαρµογές για το σύνολο των µελών µας. Ένα 
σεµινάριο προβληµατισµού και ανταλλαγής εµπειριών γύρω από την εδαφική διάσταση της 
αποκεντρωµένης συνεργασίας µεταξύ περιφερειακών αρχών θα οργανωθεί το Μάρτιο του 2007 στη 
Μασσαλία από την Περιφέρεια Provence-Alpes-Côte d’Azur, το PNUD και τη CRPM. 

b) Μεσοβραχυπρόθεσµες προοπτικές που θα πρέπει να συζητηθούν στα πολιτικά όργανα 

- Συνέχιση των προσπαθειών διαπραγµάτευσης για την ανάπτυξη των εργαλείων εξωτερικής 
συνεργασίας της Ένωσης µέσω των περιφερειακών αρχών (κυρίως λατινική Αµερική, Ασία, 
Καραϊβική και ενδεχοµένως ΑΚΕ) , 

- Προώθηση πιλοτικών δράσεων µέσω 5 ή 6 σχεδίων, στο πλαίσιο του συµφώνου µε το PNUD , 
- Οργάνωση της ολοµέλειας της αυτοδιοίκησης, το Μάρτιο 2007 στη Μασσαλία , 
- Στήριξη της εφαρµογής της πολιτικής για την εγγύτητα, 
- ∆ιοργάνωση µιας συνάντησης των προέδρων των ηπειρωτικών οργανώσεων των Περιφερειών στη 

Φλωρεντία, το Νοέµβριο του 2006, 
- Ανάπτυξη προβληµατισµού για τη διοργάνωση µιας νέας παγκόσµιας συνάντησης το 2008. 


