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ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

Ο Pedro MOYA MILANES υ̟οδέχεται τα µέλη του ̟ολιτικού Γραφείου στο όνοµα της κυβέρνησης της 
Ανδαλουσίας.  

Τα ̟ρακτικά του Πολιτικού Γραφείου της Φλωρεντίας ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2007 
υιοθετείται οµόφωνα.  

Το Πολιτικό Γραφείο εγκρίνει µία τρο̟ο̟οίηση του σχεδίου ηµερήσιας διάταξης της συνεδρίασης αυτής ̟ου 
̟ρότεινε ο Πρόεδρος MARTINI : σηµείο 1 : σχέδιο εργασίας για το 2008. σηµείο 2 : Το µέλλον της CRPM. 
σηµείο 3 : Οι εξωτερικές συνεργασίες.  

ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ CRPM ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 

Ο Xavier GIZARD ̟αρουσιάζει τα διάφορα σηµεία του ̟ρογράµµατος εργασίας για το έτος 20081 
αναφέροντας λε̟τοµερώς τη λήψη ̟ολιτικής θέσης (PPP) ̟ρος υιοθέτηση, τα σεµινάρια και τις 
συνδιασκέψεις ̟ου ̟ρέ̟ει να διοργανωθούν, καθώς και τις υ̟όλοι̟ες δραστηριότητες. 

∆ιευκρινίζει  ̟ως το ̟ρόγραµµα εργασίας αυτό εγγράφεται σε ένα σύνολο συγκεκριµένων ̟ροτάσεων ̟ρος 
̟αρουσίαση στα τέλη 2009, το ο̟οίο θα έχει ως στόχο την τροφοδότηση της συζήτησης γύρω α̟ό τις 
ευρω̟αϊκές ̟ολιτικές µετά το 2013. 

Ανακοινώνει ε̟ίσης την α̟οχώρησή του α̟ό την CRPM στα τέλη του 2009 το αργότερο. 

Ο Claudio MARTINI εγκαινιάζει τη συζήτηση ̟άνω στο ̟ρόγραµµα εργασίας διευκρινίζοντας ότι αυτή  
εγγράφεται σε ένα γενικό ̟λαίσιο ̟ου χαρακτηρίζεται α̟ό την ε̟ικύρωση της Συνθήκης της Λισσαβόνας 
ανοίγοντας νέα ̟εδία δράσης, ό̟ως την εδαφική συνοχή. Σηµειώνει ότι θα γίνει ̟αρουσίαση του σε νέους 
συνοµιλητές στους κόλ̟ους της ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, στο ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο και στην Ε̟ιτρο̟ή 
Περιφερειών. Κρίνεται ε̟οµένως σκό̟ιµη η ̟ροετοιµασία ενόψει της νέας αυτής δυναµικής και το σχέδιο 
εργασίας θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσαρµοστεί καταλλήλως στα νέα αυτά δεδοµένα.     

Η Christel LILJESTRÖM ευχαριστεί την γενική Γραµµατεία για τις εργασίες της ̟ου α̟οτυ̟ώνουν 
καταλλήλως τις διακυβεύσεις ̟ρος αντιµετώ̟ιση. Σηµειώνει ̟ως, όσον αφορά την ΚΑΠ, η Περιφέρεια του 
Itä-Uusimaa ε̟ιθυµεί να συµµετάσχει ενεργά στις εργασίες, ̟αρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει τα οικονοµικά 
µέσα για να στηρίξει τις δραστηριότητες αυτές.  

Ο Henning GJELLEROD ε̟ιµένει ̟άνω στη σηµασία των ζητηµάτων της ενέργειας και της ασφάλειας στη 
θάλασσα.  

Ο Kevan LIM διερωτάται γύρω α̟ό τον τρό̟ο λειτουργίας της οµάδας « Aquamarina » και σχετικά µε το 
̟οιες Περιφέρειες µ̟ορούν να συµµετάσχουν σε αυτήν. Συνηγορεί υ̟έρ µίας µεγαλύτερης διαφάνειας όσον 
αφορά τη σύνθεση των οµάδων εργασιών. 

Ο Xavier GIZARD α̟αντά στις ̟αρατηρήσεις αυτές υ̟ενθυµίζοντας ότι κάθε οµάδα εργασίας λειτουργεί µε 
βάση µία συγγραφή υ̟οχρεώσεων και αναφέρει ̟ως το ζήτηµα της συµµετοχής στην οµάδα « Aquamarina » 
θα α̟οτελέσει αντικείµενο συζήτησης στα τέλη της ηµέρας. Ζητά α̟ό τους κκ. Anvroin και Hache να 
̟αραθέσουν συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες γύρω α̟ό τα ζητήµατα της γεωργίας και της ενέργειας. 

Ο Patrick ANVROIN ̟ροτείνει το ζήτηµα «γεωργία» να µην αναληφθεί α̟ό µία τυ̟ική οµάδα εργασίας, 
αλλά να τεθεί στο ̟λαίσιο µίας ανοιχτής σε όλες τις Περιφέρειες συνεδρίασης ̟ου θα έχει ως στόχο την 
ετοιµασία µιας Λήψης Πολιτικής Θέσης ενόψει του Πολιτικού Γραφείου της Ρόδου στις 25 Ιουνίου 2008.   

Ο Jean-Didier HACHE σηµειώνει ότι οι εργασίες της οµάδας ενέργειας εξαρτώνται α̟ό το κοινοτικό 
χρονοδιάγραµµα και ̟ως θα γίνει αναλυτική συζήτηση γύρω α̟ό τη σύνδεση των αιτιών της κλιµατικής 
υ̟ερθέρµανσης και σχετικά µε την ̟ολιτική συνοχής στο ̟λαίσιο µιας συνόδου ̟ου έχει ̟ρογραµµατιστεί 
για το 2008 στο Aberdeen. 

Ο Claudio MARTINI διερωτάται αν τα µέλη του Πολιτικού Γραφείου συµµερίζονται την ̟ρόταση του 
Patrick Anvroin σχετικά µε τη γεωργία και σηµειώνει ότι η Ε̟ιτρο̟ή, έ̟ειτα α̟ό τη συνδιάσκεψη του Bali, 
θα ̟αρουσιάσει ένα νέο φάκελο (Λευκή Βίβλος) µε θέµα την ενέργεια και τις κλιµατικές αλλαγές.  



Πολιτικό Γραφείο της CRPM – Sevilla (Andalucía, Espagne) – 19 Ιανουαρίου 2008 

Πρακτικά – Αρ. πρωτ. CRPMPRV080007 A0 – σελ. 5 

Ο Xavier GIZARD υ̟ενθυµίζει ̟ως, µε εξαίρεση την οµάδα Intercom Αλιείας, η CRPM δεν καταρτίζει 
µόνιµες οµάδες εργασίας, αλλά οµάδες « ad hoc » µε χρονική διάρκεια ανάλογη της κοινοτικής 
̟ραγµατικότητας.  

Ο Gordon SUMMERS ε̟ιθυµεί να εµ̟λακεί στο ζήτηµα της γεωργίας και ζητά οι βρετανικές Περιφέρειες 
να είναι ̟αρούσες στην οµάδα « Aquamarina ».  

Ο Claudio MARTINI κλείνει τη συζήτηση γύρω α̟ό αυτό το θέµα και ζητά α̟ό το Πολιτικό Γραφείο να 
εγκρίνει το ̟ρόγραµµα εργασίας. Ελλείψει άλλων ̟αρατηρήσεων, το ̟ρόγραµµα εργασίας εγκρίνεται.  

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ CRPM 

Ο Jean-Didier HACHE ̟αρουσιάζει το τεχνικό υ̟όµνηµα σχετικά (Το µέλλον της CRPM2). Υ̟ογραµµίζει 
̟ως βρισκόµαστε ε̟ί του ̟αρόντος σε ένα σηµείο κλειδί ̟ου α̟αιτεί ̟ροβληµατισµό σε ̟οικίλες 
κατευθύνσεις ταυτόχρονα. Ποιο το είδος ηγέτη ̟ου χρειαζόµαστε για τη θέση του Γενικού Γραµµατέα ; 
Ποιος ο τρό̟ος αντιµετώ̟ισης της σηµαντικής εξέλιξης του « membership » της CRPM α̟ό την ηµέρα της 
δηµιουργίας της ; Ποιος ο τρό̟ος ένταξης των εξελίξεων όσον αφορά την αρχή της ̟εριφερειακότητας ; 
̟οιος ο τρό̟ος α̟όδειξης της ̟ροστιθέµενης αξίας µιας δια̟εριφερειακής οργάνωσης ;   

Ποιος ο τρό̟ος αντιµετώ̟ισης των εξελίξεων στον τοµέα της ̟ολιτικής συνοχής, τα οφέλη α̟ό τις ο̟οίες τα 
µέλη µας δεν καρ̟ώνονται και δεν θα καρ̟ώνονται ̟ια στον βαθµό ̟ου γινόταν κατά το ̟αρελθόν ; Ποιος 
ο τρό̟ος ένταξης των Περιφερειών µας στην ̟αγκοσµιο̟οίηση ;   

Εκτιµά ̟ως η ώρα για ̟ερισυλλογή γύρω α̟ό όλα αυτά τα ζητήµατα έχει έρθει και διευκρινίζει ̟ως η  
συζήτηση ̟ρέ̟ει να γίνει δίχως ̟εριορισµούς και λαµβάνοντας υ̟όψη όλες τις ̟αραµέτρους : statu quo, 
καταµερισµός, συγχώνευση, κτλ… . 

Σηµειώνει ̟ως µία συµβουλευτική διαδικασία θα εγκαινιαστεί το τρέχον έτος α̟ό τα µέλη της CRPM στο 
̟λαίσιο των γεωγραφικών Ε̟ιτρο̟ών και η εξέταση των ̟ρώτων α̟οτελεσµάτων θα ̟ραγµατο̟οιηθεί κατά 
το Πολιτικό Γραφείο της Ρόδου ( βλ. ̟ροτεινόµενο χρονοδιάγραµµα στο τεχνικό υ̟όµνηµα). Τα ̟ρώτα 
αυτά α̟οτελέσµατα θα συµ̟ληρωθούν και θα εµ̟λουτιστούν α̟ό ̟ροσω̟ικές συναντήσεις των µελών µε 
γνωστές ̟ροσω̟ικότητες και οι µελλοντικοί ̟ροσανατολισµοί της CRPM θα ̟αρουσιαστούν κατά την 
Γενική Συνέλευση της Bayonne τον Οκτώβριο 2008. 

Η Gunn Marit HELGESEN ευχαριστεί την γενική Γραµµατεία και διευκρινίζει ̟ως η α̟αραίτητη έναρξη 
µιας τέτοιας συζήτησης δεν ̟ρέ̟ει να είναι σε βάρος των υ̟όλοι̟ων εργασιών. Η CRPM οφείλει να 
συνεχίσει να ε̟ηρεάζει την ευρω̟αϊκή συζήτηση και ο δρόµος ̟ου θα ακολουθηθεί ̟ρέ̟ει κι αυτός µε τη 
σειρά του να στοχεύει στον ε̟ηρεασµό της συζήτησης. Ασφαλώς είναι θετικό το να ενηµερωθούν/ 
εκσυγχρονιστούν οι εργασίες µας, ωστόσο είναι ε̟ίσης α̟αραίτητη η διατήρηση ενός ορισµένου « statu 
quo » ̟ροκειµένου να συνεχιστεί η ̟αρουσία µας στις σηµαντικές συζητήσεις. Πέραν αυτού, δηλώνει εκ των 
̟ροτέρων αντίθετη µε την ένωση µε άλλες δια̟εριφερειακές οργανώσεις και ζητά να αναλυθούν ̟ροσεκτικά 
όλα τα ̟ιθανά σενάρια.  

Ο Jorma PITKÄLÄ θεωρεί ότι η ώρα είναι κατάλληλη για να εγκαινιαστεί ο ̟ροβληµατισµός αυτός. 

Ο Kevan LIM στηρίζει το φάκελο ̟ου ̟αρουσιάστηκε α̟ό την Γενική Γραµµατεία και θεωρεί ότι αυτό 
̟ρέ̟ει να α̟οτελέσει ̟ολιτική ̟ρωτοβουλία. Το Πολιτικό Γραφείο ̟ρέ̟ει να εµ̟λακεί ενεργά σε αυτήν την 
εργασία και ̟ροτείνει σε αυτήν την κατεύθυνση τη δηµιουργία µίας οµάδας εργασίας του Πολιτικού 
Γραφείου, η ο̟οία αναλάβει την ̟ρωτοβουλία αυτή ως το συνέδριο της Ρόδου. Συνηγορεί υ̟έρ µίας 
διαρθρωµένης ̟ολιτικής ̟ρωτοβουλίας, ̟ροκειµένου να εξεταστούν όλες οι ̟ιθανές ε̟ιλογές. 

Η Christel LILJESTRÖM συµφωνεί µε το ̟εριεχόµενο του φακέλου, ο ο̟οίος εγκαινιάζει τη συζήτηση την 
κατάλληλη ώρα. Αν είναι σηµαντική η διάθεση βάσεων για τον ̟ροβληµατισµό, άλλο τόσο σηµαντική είναι 
η διαµόρφωσή τους σε συνεργασία µε τις Περιφέρειες. Θεωρεί ότι η συζήτηση ̟ρέ̟ει να καθοδηγηθεί α̟ό το 
Πολιτικό Γραφείο και δεν θεωρεί α̟αραίτητη τη δηµιουργία µιας ειδικής οµάδας εργασίας για αυτό το 
σκο̟ό. 

Ο Henning GJELLEROD δηλώνει σύµφωνος µε το ̟εριεχόµενο του φακέλου, καθώς και µε τις 
̟αρατηρήσεις της Gunn Marit Helgesen σχετικά µε την αναγκαιότητα διάθεσης µιας ισχυρής και ενιαίας 
φωνής α̟ό ̟λευράς Περιφερειών. Θεωρεί εξάλλου ότι η χρονική στιγµή είναι η ενδεδειγµένη. 
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Ο Claudio MARTINI θεωρεί ̟ως ̟ρόκειται για έναν ελκυστικό φάκελο ̟ου έχει ήδη ̟ροκαλέσει θετικές 
αντιδράσεις. Σηµειώνει τη σηµασία της διατήρησης µιας ̟λούσιας ̟αρακαταθήκης εργασίας και µιας 
υψηλής αξιο̟ιστίας.  

∆ύο είναι οι ̟ερι̟τώσεις ̟ου µ̟ορούν να συµβούν σε µία τέτοια κατάσταση : 
i) ο µηχανισµός καταρρέει ε̟οµένως χρειάζεται αλλαγή 
ii) ο µηχανισµός λειτουργεί κανονικά και α̟αιτείται εξέλιξη για την ̟ροσαρµογή.  

Η CRPM ̟ροφανώς βρίσκεται στην δεύτερη ̟ερί̟τωση, γεγονός ̟ου α̟αιτεί θάρρος και ̟ροσοχή.  
Ο Πρόεδρος Martini αναφέρεται στη συνέχεια στις συµ̟ληρωµατικές ̟τυχές ̟ου αφορούν τα ̟ρόσω̟α και 
ειδικότερα την ̟ροεδρία της CRPM. 
Οι ισχύοντες κανόνες στην Ιταλία δεν του ε̟ιτρέ̟ουν να ε̟ιδιώξει µία τρίτη θητεία στην ηγεσία της 
Περιφέρειάς τους. Τον Α̟ρίλιο του 2010, δεν θα είναι ̟λέον εκλεγµένος ̟εριφερειακός εκ̟ρόσω̟ος και  
̟έραν αυτού, η θητεία του ως Πρόεδρος της CRPM ολοκληρώνεται µε την Γενική Συνέλευση της Bayonne 
τον Οκτώβριο του 2008. en octobre 2008. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, ε̟οµένως, τον Α̟ρίλιο του 2010 θα υ̟άρχει 
ένας νέος Πρόεδρος και ένας νέος Γενικός Γραµµατέας. 
Αναφορικά µε τις εργασίες ̟ρος υλο̟οίηση, δηλώνει σύµφωνος ως ̟ρος την εξέταση όλων των ε̟ιλογών στο 
̟νεύµα της αναζήτησης ισορρο̟ίας. Η χρονική στιγµή είναι κατάλληλη για την ̟ροώθηση µιας τέτοιας 
εργασίας, χωρίς ωστόσο αυτό να ̟ρέ̟ει να µας α̟οσ̟άσει την ̟ροσοχή α̟ό το υ̟άρχον ̟ρόγραµµα 
εργασιών µας. ∆ηλώνει σύµφωνος στο να δοθεί εντολή στον Γενικό Γραµµατέα στο ̟λαίσιο της 
̟ροτεινόµενης α̟ό το τεχνικό υ̟όµνηµα διαδικασίας.  
Ο οριστικός φάκελος για τον ο̟οίο γίνεται αναφορά στην διαδικασία θα ̟ρέ̟ει να αφήνει ανοιχτό το 
ενδεχόµενο δηµιουργίας µίας οµάδας εργασίας του Πολιτικού Γραφείου. Ο φάκελος θα ̟ρέ̟ει να είναι 
ανοιχτός όχι µόνο στις σηµαντικές ε̟ιλογές ̟ου βασίζονται στις ιδέες και τις διακυβεύσεις, αλλά και στις 
συγκεκριµένες ανάγκες των Περιφερειών. Το ζητούµενο δεν είναι µόνο να ̟ροταθούν κά̟οιες 
«οργανωτικές» ε̟ιλογές, αλλά και κά̟οιες «φιλοσοφικές» (η CRPM ως εργαλείο ̟ολιτικής ε̟ιρροής). 
Πρόκειται στην ουσία, ε̟οµένως, για ένα ̟εδίο ̟ροβληµατισµού ̟ου έχει ως στόχο την εκτίµηση του τρό̟ου 
συµφιλίωσης των διαφόρων αναγκαιοτήτων.  

Ο Jean-Yves LE DRIAN τονίζει την αναγκαιότητα να διερωτηθούµε σε αυτές τις εργασίες γύρω α̟ό τις 
βασικές αρχές της CRPM, ό̟ως τον ναυτιλιακό χαρακτήρα και την ̟εριφερειακότητα, διότι οφείλουµε να 
̟ροσαρµοστούµε χωρία να α̟αρνηθούµε τα ̟ιστεύω µας. Όσον αφορά  τη µέθοδο, δηλώνει σύµφωνος µε 
την ̟ρόταση ̟ου έγινε, ωστόσο ε̟ιθυµεί να συµ̟ληρώσει την ανάλυση µε τη συνδροµή γνωστών 
̟ροσω̟ικοτήτων ̟ου γνωρίζουν την CRPM. 

Ο Χαράλαµ̟ος ΚΟΚΚΙΝΟΣ ζητά την κινητο̟οίηση του συνόλου των µελών του Πολιτικού Γραφείου 
ενόψει του Πολιτικού Γραφείου της Ρόδου, ̟ροκειµένου να συµµετάσχουν στην ̟ρωτοβουλία αυτή.  

Ο Leslie ANGUS στηρίζει την ̟ρόταση ̟ου ̟αρουσιάστηκε, υ̟ογραµµίζει τη σηµασία της δράσης της 
CRPM για τις µικρές Περιφέρειες και ε̟ιθυµεί την ε̟ανεξέταση των βάσεων της δράσης της δίχως να χαθούν 
τα θεµελιώδη στοιχεία της. 

Ο Vicente Alberto ÁLVAREZ ARECES στηρίζει την ̟ρωτοβουλία εγκαινίασης µιας σχετικής συζήτησης και 
σηµειώνει ότι κάτι τέτοιο ̟ρέ̟ει να γίνει στο ̟λαίσιο της ̟αγκοσµιο̟οίησης διότι οι ευρω̟αϊκές ̟ολιτικές 
µ̟ορούν να γίνουν α̟οτελεσµατικές µόνο αν εγγραφούν στην διάσταση αυτή. Εφιστά την ̟ροσοχή αφενός 
σε αυτά ̟ου µας ενώνουν, ό̟ως την θαλάσσια διάσταση, αλλά και στην α̟οφυγή της δηµιουργίας µίας 
«Ε̟ιτρο̟ής των Περιφερειών β’» αφετέρου. Η CRPM ̟ρέ̟ει να συνεχίσει να είναι ταυτόχρονα ̟ιο ευέλικτη 
και ̟ιο ανοιχτή όσον αφορά την λειτουργία του lobbying και ̟ιο α̟οτελεσµατική ενώ̟ιον των ευρω̟αϊκών 
οργανισµών, χωρίς να ̟αραµελεί την ίδια στιγµή τις υ̟άρχουσες διακυβεύσεις. 

Η Josefina MORENO BOLARÍN διευκρινίζει ̟ως οι Περιφέρειες είναι αυτές ̟ου ̟ρώτες α̟’ όλους 
γνωρίζουν αυτά ̟ου χρειάζονται και δηλώνει υ̟έρ µίας ̟ιο «̟ολλα̟λής» κατεύθυνσης της CRPM µε την 
ενίσχυση του ρόλου των Περιφερειών στους κόλ̟ους της Γενικής Γραµµατείας.  

Ο Xavier GIZARD υ̟ενθυµίζει την ικανότητα µακρο̟ρόθεσµης θεώρησης ̟ου ανέκαθεν α̟οτελούσε ένα 
α̟ό  τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της CRPM, καθώς και τον α̟αραίτητο χρόνο ̟ου µεσολαβεί µεταξύ 
της διατύ̟ωσης µιας ιδέας και της ̟ολιτικής και έ̟ειτα ε̟ιχειρησιακής της συγκεκριµενο̟οίησης. Όσον 
αφορά την Γενική Γραµµατεία, ε̟ιλέχθηκε για την καθοδήγηση της ̟ρωτοβουλίας ο Jean-Didier Hache, 
Εκτελεστικός Γραµµατέας της Ε̟ιτρο̟ής Νησιών α̟ό το 1981, ο ο̟οίος ήταν ε̟ικεφαλής στην α̟όλυτα  
δεοντολογική διαδικασία ε̟ιλογής της σηµερινής Γενικής Γραµµατείας. 
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Ολοκληρώνοντας την συζήτηση αυτή, το Πολιτικό Γραφείο δίνει εντολή στην Γενική Γραµµατεία για την 
ετοιµασία ενός οριστικού φακέλου για τα τέλη Φεβρουαρίου 2008, και δέχεται την διαδικασία ̟ου 
̟ροτείνεται στο φάκελο «Το µέλλον της CRPM ». 

ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ CRPM 

Ο Claudio MARTINI εγκαινιάζει τη σύνοδο υ̟ενθυµίζοντας ότι είχε α̟οφασίσει να ανοίξει µία συζήτηση 
σχετικά µε αυτά τα ζητήµατα στο Πολιτικό Γραφείο κατά την Γενική Συνέλευση της Φλωρεντίας, στις 18-19 
Οκτωβρίου 2007. 

Η Marie-Ange ORIHUELA ̟αρουσιάζει το έγγραφο εργασίας «Αναφορά στις εξωτερικές συνεργασίες στους 
κόλ̟ους της CRPM »3 υ̟ενθυµίζοντας τα διάφορα στάδια εµ̟λοκής της CRPM στην ̟αγκόσµια διάσταση 
υ̟ογραµµίζοντας την υ̟εροχή της κοινοτικής δράσης σε αυτόν τον τοµέα. Υ̟ογραµµίζει τους στόχους ̟ου 
ανα̟τύχθηκαν και ειδικότερα την ̟ροώθηση της ανά̟τυξης µέσω των εδαφών, µία ̟ροσέγγιση ̟ολλών 
ε̟ι̟έδων στην ο̟οία εντάσσονταν οι Περιφέρειες και την αναγνώριση του ρόλου των Περιφερειών α̟ό τις 
διεθνείς αρχές. Ολοκληρώνει την ̟αρουσίασή της ̟ροτείνοντας την κατάρτιση µίας οµάδας εργασίας της 
CRPM για τις εξωτερικές συνεργασίες.  

Η Christel LILJESTRÖM σηµειώνει ότι η ̟ρωτοβουλία σε σχέση µε το FOGAR α̟οτελεί ένα ιδιαίτερα 
ευαίσθητο θέµα για την CRPM. Κατά την Γενική Συνέλευση της Φλωρεντίας, διατυ̟ώθηκαν υ̟οσχέσεις για 
µία έκθεση ε̟ί του θέµατος για τα τέλη Νοεµβρίου 2007. Τα ενηµερωτικά στοιχεία έφτασαν ωστόσο µε 
µεγάλη καθυστέρηση και ως εκ τούτου δεν µ̟όρεσαν να αναλυθούν στον α̟αιτούµενο βαθµό. Υ̟άρχει 
ε̟οµένως α̟αίτηση για µια ̟ιο εκτεταµένη συζήτηση. Στις ̟ληροφορίες ̟ου ̟αρασχέθηκαν δεν γίνεται 
καµία συσχέτιση µε τις διακυβεύσεις µετά το 2013, γεγονός για το ο̟οίο λυ̟ούµαστε ιδιαίτερα. Η συζήτηση 
οφείλει ε̟ίσης να στηριχτεί στις ανάγκες και τα συµφέροντα των Περιφερειών. Πέραν αυτών, ένας 
σηµαντικός αριθµός ανήκει ε̟ίσης στη CGLU. Ποιος ο λόγος ε̟οµένως να ανήκουν σε δύο ̟αρόµοια δίκτυα 
; Θεωρεί ότι η  CRPM θα ̟ρέ̟ει να ̟ιο ̟ροσεκτική όσον αφορά το συµφέρον των Περιφερειών σε αυτόν τον 
φάκελο. 

Προσθέτει ότι η ε̟ιτρο̟ή Βαλτικής Θάλασσας έχει ανάγκη µιας συζήτησης σχετικά µε το FOGAR και ζητά 
να µην ̟αρθεί καµία α̟όφαση α̟ό το ̟αρόν Πολιτικό Γραφείο. Ολοκληρώνει υ̟ογραµµίζοντας ότι αν το  
FOGAR αντι̟ροσω̟εύει µόνο ένα µικρό ̟οσοστό της δράσης της CRPM, δεν ισχύει το ίδιο στο ̟λαίσιο της 
συµβουλευτικής διαδικασίας αναφορικά µε τις µελλοντικές εξελίξεις και ζητά ε̟ίµονα την διάθεση 
ξεχωριστών ̟όρων για την ̟ρωτοβουλία αυτή. 

Η Josefina MORENO BOLARÍN υ̟ογραµµίζει ̟ως το υ̟οσχεθέν κατά την Γενική Συνέλευση ̟όρισµα δεν 
α̟οστάλθηκε στις Περιφέρειες και σηµειώνει ότι οι Περιφέρειες εργάζονται ήδη ̟άνω στο ζήτηµα των 
εξωτερικών συνεργασιών.  

Η Rinske KRUISINGA σηµειώνει ότι αναµένει το υ̟οσχεθέν ̟όρισµα και διευκρινίζει ότι τα ζητήµατα ̟ου 
είναι σηµαντικά για την CRPM είναι αυτά ̟ου είναι σηµαντικά στο ̟λαίσιο της ΕΕ. 

Η Inger LINGE σηµειώνει ότι κατό̟ιν εσωτερικής συζήτησης, η θέση της είναι ότι το δυνατό σηµείο της 
CRPM έγκειται στην ικανότητά της να ε̟ηρεάζει τις ̟ολιτικές της ΕΕ και γι’ αυτό το λόγο δεν θεωρεί 
συµφέρουσα τη διαίρεση της δράσης της σε ̟ολλές διαστάσεις, διότι ότι οι Περιφέρειες έχουν ανάγκη α̟ό 
µία ισχυρή κι ενιαία φωνή της CRPM. Αναφορικά µε τις εξωτερικές συνεργασίες, τις θεωρεί ιδιαίτερα 
σηµαντικές για τον ̟ροσανατολισµό των ̟ολιτικών της ΕΕ σχετικά, και ειδικότερα για την Βαλτική, τη 
σχέση µε τη Ρωσία και τις ̟ρώην δηµοκρατίες της ΕΣΣ∆.  

Αναφορικά µε το FOGAR, διερωτάται αν µία τέτοια ̟ρωτοβουλία δεν είναι ̟έραν των δυνάµεών µας και 
ζητά την εξεύρεση εναλλακτικών ε̟ιλογών, συµ̟εριλαµβανοµένου του τρό̟ου χρηµατοδότησης. Ζητά να 
µην ̟αρθεί καµία α̟όφαση α̟ό το ̟αρόν Πολιτικό Γραφείο, και χωρίς αυτό να σηµαίνει εκ των ̟ροτέρων 
ότι είναι αντίθετη µε το FOGAR, δηλώνει ότι ε̟ιθυµεί την εµβάθυνση του ̟ροβληµατισµού σχετικά.  

Ο Javier VELASCO MANCEBO, µιλώντας στο όνοµα του Προέδρου Vicente Alberto Álvarez Areces, 
εκτιµά ότι η Ε̟ιτρο̟ή Ατλαντικού Τόξου δεν έχει ανάγκη α̟ό ένα ε̟ι̟ρόσθετο φάκελο. Θεωρεί ότι έχει 
ανακύψει ε̟ί του ̟αρόντος ένα σηµαντικότατο ζήτηµα, ̟ου δεν είναι άλλο α̟ό τις κλιµατικές αλλαγές, και 
̟ως υ̟άρχει ανάγκη δηµιουργίας διαύλων µε τα ανα̟τυσσόµενα κράτη. Υ̟ογραµµίζει τη σηµασία της 
σχέσης µεταξύ εξωτερικών συνεργασιών και την ίδια την ανά̟τυξη των ευρω̟αϊκών Περιφερειών και 
αναφέρει το ̟αράδειγµα των µεταναστευτικών ρευµάτων ̟ου δηµιουργούν κά̟οιες α̟αιτήσεις, για την 
εκ̟λήρωση των ο̟οίων οι Περιφέρειες έχουν φτάσει ε̟ί του ̟αρόντος στα όρια τους. Είναι ε̟οµένως 
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σκό̟ιµο να διευρύνουµε τους ορίζοντές µας διαµορφώνοντας ευρύτερες συνεργασίες και έναν µόνιµο 
διάλογο, για ένα καλύτερο έλεγχο των ε̟ι̟τώσεων των κλιµατικών αλλαγών. 

Ο Gérard BODINIER, µιλώντας στο όνοµα του Προέδρου Michel Vauzelle, σηµειώνει ότι η Περιφέρεια 
Προβηγκίας- Άλ̟εων- Κυανής Ακτής, έχοντας διοργανώσει την ̟ρώτη συνδιάσκεψη στη Μασσαλία στις 
αρχές του 2007, είναι υ̟έρ του FOGAR. Υ̟ενθυµίζει αυτά ̟ου έχουν γίνει στη Μεσόγειο ειδικότερα, χάρη 
στο ̟ρόγραµµα Art Gold, και δηλώνει υ̟έρ µίας ̟ροσέγγισης ̟ολλών ε̟ι̟έδων µίας ̟ροσέγγισης µέσω των 
εδαφών. Η θαλάσσια ̟τυχή ταυτίζεται µε το άνοιγµα της Ευρώ̟ης ̟ρος τον κόσµο, και είναι ως εκ τούτου 
ιδιαίτερα σηµαντικός ο διάλογος µε άλλα δίκτυα Περιφερειών. Σε αυτό το γενικό ̟λαίσιο, εκτιµά ότι η 
CGLU (Ηνωµένες Πόλεις) δεν αναγνωρίζει στο βαθµό ̟ου αρµόζει τον ρόλο των Περιφερειών και ότι ο 
διάλογος ̟αραµένει δύσκολος.  

Ο Kevan LIM τονίζει ότι ο αντίκτυ̟ος της ̟αγκοσµιο̟οίησης στις Περιφέρειες Μέλη µας είναι 
αδιαµφισβήτητος, ωστόσο είναι ε̟ίσης ̟ροφανές ότι και οι ̟όροι της CRPM δεν είναι ανεξάντλητοι. Το 
FOGAR ̟ιθανόν να α̟αιτήσει υ̟ερβολικό αριθµό ̟όρων. ∆ηλώνει ε̟οµένως αντίθετος στην κινητο̟οίηση 
̟όρων της CRPM για εξωτερικές συνεργασίες και εκτιµά ότι είναι η χρηµατοδότηση τέτοιων δράσεων 
α̟οτελεί αρµοδιότητα της ΕΕ. Οι Περιφέρειες Μέλη µ̟ορούν να χρηµατοδοτούν αυτές τις ̟ρωτοβουλίες 
εθελοντικά. 

Ο Claudio  MARTINI α̟αντά στις ̟αρατηρήσεις ̟ου διατυ̟ώθηκαν κατά την συζήτηση. 

Όσον αφορά τα αιτήµατα για την υ̟οσχεθείσα για τα τέλη Νοεµβρίου ενηµέρωση και ̟ληροφόρηση, 
̟αρατηρεί ότι, ̟αρ’ ότι µεταδόθηκαν µε εµφανή καθυστέρηση, διαθέτουµε ε̟ί του ̟αρόντος στοιχεία του 
̟ορίσµατος  (̟ρβ. τεχνικό υ̟όµνηµα «Αναφορά στις εξωτερικές συνεργασίες στους κόλ̟ους της CRPM») 
καθώς και οικονοµικά στοιχεία (τεχνικό υ̟όµνηµα «Εκτίµηση της θέσης των εξωτερικών συνεργασιών στις 
δραστηριότητες της CRPM 4»).  

Ένα ̟ρώτο ερώτηµα έχει να κάνει µε το αν οι φάκελοι αυτοί είναι αρκετοί ή όχι. Ως συµ̟ληρωµατικό 
έγγραφο σε σχέση µε τα δύο αυτά στοιχεία, ̟ροτείνει ένα ̟ολιτικό υ̟όµνηµα του Προέδρου της CRPM µε 
στόχο την κατάδειξη της σχέσης ̟ου υ̟άρχει µεταξύ της νέας αυτής διάστασης και των βασικών αρχών της 
CRPM. 

Ένα δεύτερο ερώτηµα αφορά την Γραµµατεία και την Προεδρία του FOGAR. Η σηµερινή κατάσταση 
α̟οτελεί ̟ροσωρινή λύση.   

Ένα τρίτο ερώτηµα αφορά τον κίνδυνο ̟ου υ̟άρχει το FOGAR να α̟αιτήσει τη διάθεση υ̟ερβολικού 
χρόνου α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή µας, γεγονός το ο̟οίο θα ̟αρεµ̟όδιζε την εκ̟λήρωση των α̟οστολών της 
Εκτελεστικής Γραµµατείας. Για το σκο̟ό αυτό, το ̟ρόγραµµα εργασίας για το 2008 έχει σχεδιάσει την 
διεξαγωγή δύο συνεδριάσεων του Πολιτικού Γραφείου και την διοργάνωση µίας συνόδου στο Tanger-
Tétouan.  Σε ̟ερί̟τωση ανάκυψης αρνητικών ε̟ι̟τώσεων στις εργασίες της Εκτελεστικής Γραµµατείας, τότε 
θα κριθεί σκό̟ιµη και η αναστολή του υ̟άρχοντος µηχανισµού. 

Όσον αφορά το ζήτηµα της ευρω̟αϊκής χρηµατοδότησης των εξωτερικών συνεργασιών, ο Πρόεδρος Martini 
δηλώνει σύµφωνος ̟αρατηρώντας ωστόσο ότι η Ε̟ιτρο̟ή λειτουργεί κυρίως χάρη στην δράση της CRPM. 

Ε̟ικροτεί την συζήτηση όµως ζητά να δοθούν συγκεκριµένες α̟αντήσεις στα ερωτήµατα ̟ου µόλις έθεσε και 
̟ροτείνει την συνέχιση της συζήτησης στο ε̟όµενο Πολιτικό Γραφείο της Ρόδου.  

Η Christel LILJESTRÖM εκτιµά ότι οι σηµερινοί φάκελοι είναι καλοί, ωστόσο στάλθηκαν µε µεγάλη 
καθυστέρηση ώστε να καταστεί δυνατή η ανάλυσή τους και να α̟οτελέσουν αντικείµενο συζήτησης στις 
τάξεις της Ε̟ιτρο̟ής της Βαλτικής Θάλασσας. Εκτιµά ότι το FOGAR έχει ήδη αρχίσει να δηµιουργεί 
̟ροβλήµατα χρηµατοδότησης στις Περιφέρειες όσον αφορά τη συµµετοχή τους σε διάφορες δραστηριότητες. 
Υφίσταται ήδη ε̟ί του ̟αρόντος ̟ρόβληµα χρηµατοδότησης των οµάδων εργασίας και το FOGAR 
δυσχεραίνει ακόµη ̟ερισσότερο την κατάσταση αυτή. Κατά την ίδια, η συζήτηση αυτή ̟ρέ̟ει να εγγραφεί 
στο ευρύτερο ̟λαίσιο του µέλλοντος της CRPM.  

Οι Περιφέρειες µ̟ορούν να ε̟ιλέξουν να συνεχίσουν µε το FOGAR, ωστόσο αν αυτό ̟ροϋ̟οθέτει την 
α̟όρριψη διαφόρων ευκαιριών, τότε δηλώνει αντίθετη.  

Α̟ό την άλλη ̟λευρά δηλώνει υ̟έρµαχη της ύ̟αρξης ενός FOGAR στο ̟λάι της CRPM και της ελεύθερης 
ε̟ιλογής των Περιφερειών για ένταξη ή µη σε αυτό. Μία τέτοια συζήτηση ̟ρέ̟ει να συνεχιστεί και δεν είναι 
σκό̟ιµη η λήψη οιασδή̟οτε α̟όφασης σήµερα. Ολοκληρώνει υ̟ογραµµίζοντας την ̟οιότητα των 
εγγράφων ̟ου ̟αρουσιάστηκαν και ̟ου θα αναλυθούν σε βάθος µέσα στις ε̟όµενες ηµέρες και εβδοµάδες.  
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Kevan LIM θεωρεί ότι δεν έχει ανάγκη α̟ό νέους φακέλους µε οικονοµικά στοιχεία, αλλά α̟ό ε̟ι̟ρόσθετες 
̟ληροφορίες όσον αφορά το ̟όρισµα. Ζητά εδραίωση της δραστηριότητας αυτής στις κοινοτικές ̟ολιτικές. 
Όσον αφορά την χρηµατοδότηση, δεν θεωρεί ότι µ̟ορεί να υ̟άρξει έλλειµµα του FOGAR. 

Η Josefina MORENO BOLARÍN υ̟ογραµµίζει τις αλλαγές ̟ου θα γίνουν τόσο στους κόλ̟ους της CRPM, 
όσο και σε ζητήµατα ̟ρογράµµατος εξωτερικών συνεργασιών της ΕΕ. Παρ’ ότι αναγνωρίζει τη σηµασία των 
εξωτερικών συνεργασιών, εκτιµά ότι ̟ρέ̟ει να ε̟ικεντρωθούµε εκ νέου ̟άνω στις ευρω̟αϊκές Περιφέρειες, 
οι ο̟οίες γνωρίζουν τις ανάγκες τους και εµ̟λέκονται ήδη σε µεγάλο βαθµό σε συνεργασίες.  

Ε̟ιθυµεί ε̟οµένως να έχει στην κατοχή της ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες για τις ατζέντες, τις χρηµατοδοτήσεις, 
τους στόχους των εξωτερικών συνεργασιών της CRPM, έτσι ώστε να µ̟ορεί να συζητήσει µε άλλες 
Περιφέρειες στις γεωγραφικές Ε̟ιτρο̟ές και να α̟οµονώσει ορισµένες κοινές θέσεις στη Ρόδο και κατά την 
διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Bayonne. 

Ο Pedro MOYA MILANES εκτιµά α̟ό την ̟λευρά του ότι α̟οτελεί καθήκον της CRPM η εγκαινίαση ενός 
τέτοιου ̟ροβληµατισµού σε ̟αγκόσµια κλίµακα και ̟ως θα ήταν ασυγχώρητη η α̟ουσία α̟ό µία τέτοια 
συζήτηση ακόµη και αν η ̟αγκοσµιο̟οίηση δύσκολα αντιµετω̟ίζεται –η ανδαλουσιανή εµ̟ειρία µ̟ορεί να 
̟ιστο̟οιήσει του λόγου το αληθές-. 

Ο Jorma PITKÄLÄ εκτιµά κι αυτός µε τη σειρά του ότι η CRPM οφείλει να αντιµετω̟ίσει α̟ευθείας την 
̟αγκοσµιο̟οίηση και καλεί το Πολιτικό Γραφείο να µελετήσει την διάσταση αυτή. 

Η Gunn Marit HELGESEN εκτιµά ότι η συζήτηση αυτή είναι αναγκαία και ότι η CRPM είναι ήδη ̟αρούσε 
αυτήν. Το ερώτηµα ̟ου ̟αραµένει ανα̟άντητο αφορά τον ̟ροϋ̟ολογισµό. Είναι σηµαντικό για το µέλλον 
της CRPM να ενισχύσει έναν ηγετικό ρόλο στην ̟αγκόσµια σκηνή και να στηρίξει τον Πρόεδρο σε µια 
τέτοια ̟ρωτοβουλία ̟ου οφείλει ωστόσο να είναι ̟ροσαρµοσµένη στις δηµοσιονοµικές ̟ραγµατικότητες και 
δυνατότητες. Οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ξεκάθαρα ότι έχουµε ανάγκη α̟ό χρόνο και α̟ό εξωτερικές 
χρηµατοδοτήσεις ̟ροκειµένου να συνεχίσουµε και βασίζεται σε αυτόν τον τοµέα ̟άνω στην Ε̟ίτρο̟ο 
Commissaire Hübner.  

Σε αυτό το σηµείο της συζήτησης ο Πρόεδρος Martini καλεί τον Jacques Boulau, Ταµία του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, να ̟αρουσιάσει τα δηµοσιονοµικά έγγραφα ̟ου αφορούν τις εξωτερικές συνεργασίες.  

Οι Jacques BOULAU και Xavier GIZARD ̟αρουσιάζουν τα έγγραφα ̟ου έχουν ως στόχο την εκτίµηση του 
αντίκτυ̟ου των εξωτερικών συνεργασιών ̟άνω στον ̟ροϋ̟ολογισµό και τις δραστηριότητες της Γενικής 
Γραµµατείας µε βάση τους ̟ίνακες ̟ου ̟αρασχέθηκαν στο Πολιτικό Γραφείο. Η εκµετάλλευση των 
διαθέσιµων δεδοµένων σχετικά µε τον ̟ροϋ̟ολογισµό χρόνου και τα έξοδα µετακινήσεων της Γενικής 
Γραµµατείας καταδεικνύουν ότι ακόµη και αν σηµειώθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών κά̟οια 
αύξηση στους ̟όρους για τις εξωτερικές συνεργασίες, η αύξηση αυτή ̟αραµένει αναλογικά ̟ολύ 
̟εριορισµένη σε σχέση µε τους υ̟άρχοντες διαθέσιµους ̟όρους.  

Ο Jacques BOULAU ̟αρουσιάζει τους λογαριασµούς του ̟ροϋ̟ολογισµού 2007 –σε ισορρο̟ία- καθώς και 
τις ̟ροο̟τικές δα̟ανών για το έτος 2008 σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές συνεργασίες. Σηµειώνει ότι έχει 
̟ροβλεφθεί ένα έλλειµµα της τάξης των 28 000 € ̟ερί̟ου στην άσκηση 2008 κυρίως λόγω της α̟οχώρησης 
της Σκοτίας α̟ό τις τάξεις της CRPM.  

Ο Xavier GIZARD σηµειώνει ότι το 2008 οι εξωτερικές συνεργασίες µε στόχο τη στήριξη των υ̟αρχόντων 
δικτύων (nrg4SD και FOGAR) θα α̟οτελούντο 2% ̟ερί̟ου του ̟ροϋ̟ολογισµού και ̟ως η Γενική 
Γραµµατεία βρίσκεται σε συζητήσεις µε την ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή ̟ροκειµένου αυτή να µονιµο̟οιήσει την 
χρηµατοδότηση του FOGAR. 

Ο Kevan LIM σηµειώνει ότι το FOGAR θα ̟ρέ̟ει να χρηµατοδοτείται µέσω εξωτερικών συνδροµών και δεν 
θα ̟ρέ̟ει να ̟αρουσιάζει έλλειµµα. 

Η Christel LILJESTRÖM ρωτά τι ακριβώς είναι το FOGAR και ̟οιες είναι οι δραστηριότητές του. 

Ο Claudio MARTINI α̟αντά ότι ̟ρόκειται για ένα δίκτυο υ̟ό κατασκευή α̟ό το συνέδριο της Μασσαλίας 
των αρχών του 2007. Όσον αφορά το 2008, οι δραστηριότητές του ε̟ικεντρώνονται σε δύο άξονες : στις 
̟ολιτικές συζητήσεις σχετικά µε το ρόλο των Περιφερειών στο ̟λαίσιο της ̟αγκοσµιο̟οίησης, µε την 
σύνοδο του Tanger-Tétouan και τη συνδιάσκεψη του Saint Malo µε θέµα το ρόλο των Περιφερειών στην 
κατα̟ολέµηση των κλιµατικών αλλαγών (̟ου διοργανώθηκε α̟ό το nrg4SD, µέλος και θησαυροφύλακας 
του ο̟οίου είναι η CRPM α̟ό το 2003) αφενός, και στην ̟αρουσίαση του δικτύου στους υ̟όλοι̟ους 
συνοµιλητές αφετέρου.   
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Η Christel LILJESTRÖM ζητά να της ̟αρασχεθεί ένα τεχνικό έγγραφο σχετικά µε τον χαρακτήρα του 
FOGAR και σηµειώνει ότι οι Περιφέρειες θα έχουν λόγο στους ̟ροσανατολισµούς.  

Ο Xavier GIZARD διευκρινίζει ότι ̟ρόκειται για ένα δίκτυο δικτύων και όχι για ένα δίκτυο Περιφερειών.  

Ο Kevan LIM διερωτάται αν το Πολιτικό Γραφείο είναι σύµφωνο µε τον ̟ροϋ̟ολογισµό ώστε να µην 
δέχεται έλλειµµα του FOGAR. 

Ο Xavier GIZARD α̟αντά ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα ε̟ιληφθεί του ερωτήµατος αυτού τον ερχόµενο 
Α̟ρίλιο και ̟ως το Πολιτικό Γραφείο θα ̟ρέ̟ει να α̟οφανθεί αναφορικά µε έναν τρο̟ο̟οιητικό 
̟ροϋ̟ολογισµό 2008 λαµβάνοντας υ̟όψη την ε̟ιθυµία αυτή κατά το συνέδριο της Ρόδου.  

Ο Claudio MARTINI κλείνει τη συζήτηση µε θέµα τις εξωτερικές συνεργασίες.  

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ  

Ο Jean-Yves LE DRIAN ̟αρουσιάζει το υ̟όµνηµα «Ε̟εξεργασία του ζητήµατος ‘’ναυτιλιακή ̟ολιτική’’ 
α̟ό την Βρετάνη»5 ̟ου εµ̟εριέχεται στους φακέλους ̟ου διαµοιράστηκαν στα µέλη του Γραφείου, 
υ̟ενθυµίζοντας ̟ρώτα α̟’ όλα ̟ως στο ̟λαίσιο των συζητήσεων αναφορικά µε το µέλλον της CRPM, η 
ναυτιλιακή ̟ολιτική έχει κεντρική θέση και α̟οτελεί µέρος του «ιστορικού» των εργασιών του δικτύου ̟ου 
συνετέλεσαν στο να έχει το τελευταίο τον ιδιαίτερα ενεργό ρόλο ̟ου είχε στις φάσεις της ετοιµασίας της 
Πράσινης και στη συνέχεια της Γαλάζιας Βίβλου σχετικά µε το θέµα αυτό.  
Αναφέρει καταρχήν τους λόγους α̟ογοήτευσης και τις ελ̟ίδες ̟ου διαψεύστηκαν αναφορικά µε την 
Γαλάζια Βίβλο του Οκτωβρίου 2007 :  

� Η ευρω̟αϊκή Σηµαία δεν υιοθετήθηκε. 
� Η ολοκληρωµένη ναυτιλιακή ̟ολιτική δεν αντικατο̟τρίζεται στην οργάνωση της ευρω̟αϊκής 

Ε̟ιτρο̟ής, µε ειδικές υ̟ηρεσίες αφιερωµένες στο ζήτηµα αυτό. 
� Καµία συγκεκριµένη δέσµευση δεν αναλήφθηκε, ̟έραν ενός χρονοδιαγράµµατος ̟ου 

̟αρουσιάστηκε για την ̟ερίοδο 2008-2009. 
� Είχε ̟ροβλεφθεί ένας ̟ιο σηµαντικός ρόλος των Περιφερειών στον καταρτισµό µίας ευρω̟αϊκής 

ναυτιλιακής ̟ολιτικής, ειδικά σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες λεκάνες, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν 
ε̟ικυρώθηκε.  

Υ̟ογραµµίζει ωστόσο κά̟οια θετικά στοιχεία ̟ου ̟ρέ̟ει να αναγνωριστούν : 
� Η συζήτηση ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε ευρεία συµµετοχή των φορέων και µε υψηλότατο αριθµό 

συνδροµών.   
� Η βασική ιδέα ενός ευρω̟αϊκού θαλάσσιου χώρου έτυχε α̟οδοχής, ̟αρ’ ό,τι τα γενικά 

χαρακτηριστικά του ̟αραµένουν ασαφή.    
� Η κοινωνική διάσταση της ναυτιλιακής ̟ολιτικής είναι ̟αρούσα. 
� Η έρευνα, οι καινοτοµίες, τα ναυτιλιακά clusters λαµβάνονται υ̟όψη. 
� Το ίδιο ισχύει και για την ανά̟τυξη των θαλάσσιων µεταφορών. 

Η ολοκληρωµένη ναυτιλιακή ̟ολιτική ε̟ικυρώθηκε στη Λισσαβόνα και η Γαλάζια Βίβλος ̟αρουσιάζει ένα 
σχέδιο δράσης 29 µέτρων αναφορικά µε 7 ζητήµατα, συµ̟εριλαµβανοµένης της κατάρτισης ενός φύλλου 
̟ορείας ̟ου ̟εριλαµβάνει µια σειρά α̟ό ̟αρεµβάσεις και γνωµοδοτήσεις.   

Η α̟όφαση για την δηµιουργία µιας οµάδας εργασίας « Aquamarina » ̟άρθηκε κατά την Γενική Συνέλευση 
της Φλωρεντίας τον Οκτώβριο του 2007, µε την καθοδήγηση της οµάδας να αναλαµβάνεται α̟ό την 
Βρετάνη. Αυτό ̟ου α̟οµένει να α̟οφασιστεί ε̟ί του ̟αρόντος είναι η οργάνωσή της και οι ̟ροτεραιότητές 
της : ακολούθηση του σχεδίου δράσης της Γαλάζιας Βίβλου και ε̟αλήθευση της εφικτότητας της εφαρµογής 
της.   

Ο Jean-Yves LE DRIAN ̟ροτείνει η οµάδα να συνεδριάζει τρεις φορές ανά έτος. Η συµµετοχή είναι ανοιχτή 
σε όσες Περιφέρειες το ε̟ιθυµούν, αρκεί αυτές να συµφωνήσουν για την χρονική διάρκεια αυτής. Είναι 
ε̟ίσης ανοιχτή στους Εκτελεστικούς Γραµµατείς των γεωγραφικών Ε̟ιτρο̟ών της CRPM. Η 1η συνεδρίαση 
θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις Βρυξέλλες στις 26 του ̟ροσεχούς Μαρτίου, µε την οργάνωση να αναλαµβάνεται 
α̟ό την Βρετάνη και µε υ̟οστήριξη της Τοσκάνης. 

Ο Jean-Yves LE DRIAN ̟ροσθέτει ότι θα ήταν ευκταίο η γραµµή εργασιών σε θέµατα ασφάλειας στη 
θάλασσα να ενταχθεί στο σχέδιο εργασίας ναυτιλιακής ̟ολιτικής. Ειδικά τώρα ̟ου η νοµολογία ERIKA 
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ε̟ικύρωσε την αρχή των οικονοµικών α̟οζηµιώσεων για τις ̟ερι̟τώσεις οικολογικών καταστροφών, είναι 
σηµαντικό να ακολουθηθεί το θέµα του Πακέτου ERIKA III ̟ου δεν έχει ε̟ικυρωθεί ακόµη.  

Ο Patrick ANVROIN ̟ροσκοµίζει κά̟οια συµ̟ληρωµατικά στοιχεία στο γενικό ̟λαίσιο. Το ευρω̟αϊκό 
Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου ζήτησε α̟ό την ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή να κάνει έναν α̟ολογισµό των εργασιών 
̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν στο ̟λαίσιο της Γαλάζιας Βίβλου στα τέλη 2009. Ε̟ί του ̟αρόντος αγνοούµε τις 
ενέργειες ̟ου θα γίνουν α̟ό την σλοβενική Προεδρία σε αυτό το ̟λαίσιο. Η γαλλική Προεδρία έχει 
̟ροβλέψει µία συνάντηση των υ̟ουργών τον Ιούλιο 2008 για το ζήτηµα της θάλασσας. Η ∆ηµοκρατία της 
Τσεχίας, α̟ό την ̟λευρά της, έδωσε εντολή στην Σουηδία για τα ναυτιλιακά ζητήµατα, κάτι ̟ου σηµαίνει 
ότι η χώρα θα έχει έναν ρόλο κλειδί όσο αφορά το ζήτηµα αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια του 2009 (η Σουηδία θα 
αναλάβει την Προεδρία της Ένωσης το 2ο εξάµηνο του 2009). Α̟ό την ̟λευρά της, η Ε̟ιτρο̟ή Περιφερειών 
ετοιµάζει µία έκθεση µε θέµα την Γαλάζια Βίβλο, και η CRPM βρίσκεται σε ε̟ικοινωνία µε την εισηγήτρια 
Εσθονία ̟ου το ̟αρακολουθεί.  

Αναφορικά µε το « Aquamarina », ο Patrick Anvroin διευκρινίζει ̟ως η ηµερήσια διάταξη των διαφόρων 
συναντήσεων ̟ου έχουν ̟ροβλεφθεί θα είναι βασισµένη κάθε φορά ̟άνω στην ίδια ̟ερί̟ου αρχή : 
αναφορά στην ̟αρακολούθηση και την κατάσταση εργασιών της Γαλάζιας Βίβλου, αναφορά α̟ό τις 
γεωγραφικές Ε̟ιτρο̟ές της κατάστασης εργασιών και της ̟ορείας των ̟ροβληµατισµών, δυναµικές των 
εργασιών ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται στις διάφορες ε̟ιτρο̟ές και τέλος ένα εξειδικευµένο ζήτηµα ̟ου θα 
̟ροσεγγίζεται στις συνεδριάσεις. Η κλιµάκωση των ζητηµάτων αυτών θα α̟οφασιστεί κατά την 1η 
συνεδρίαση. Τα ζητήµατα ̟ου έχουν ̟ροαχθεί είναι : ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός γύρω α̟ό την 
ολοκληρωµένη διαχείριση των ̟αράκτιων ζωνών (ICZM), η συνεργασία µε τις Περιφερειακές 
Συµβουλευτικές Ε̟ιτρο̟ές Αλιείας, τα ναυτιλιακά clusters, η εστίαση στο ̟ακέτο ERIKA III και η ασφάλεια 
στη θάλασσα.  

Μία ειδική συνεδρίαση θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µε θέµα τις θαλάσσιες µεταφορές, έ̟ειτα α̟ό το σεµινάριο του 
Gijón, σε συνεργασία µε την Γ∆ Μεταφορών, γύρω α̟ό το ζήτηµα των θαλάσσιων αρτηριών, µε την 
̟αρουσία του κ. Valente de Oliveira, µε σκο̟ό να ληφθούν ̟ερισσότερο υ̟όψη οι θαλάσσιες µεταφορές στα 
RTE-T (διευρω̟αϊκά δίκτυα µεταφορών) α̟ό το 2010.    

Συζήτηση 

Ο Leslie ANGUS ενηµερώνει το Γραφείο ότι η κυβέρνηση της Σκοτίας δεσµεύτηκε να δηµιουργήσει µία 
υ̟ηρεσία ̟ου θα ασχολείται µε τα ναυτιλιακά ζητήµατα και θα ̟αρουσιάζει µία εθνική ναυτιλιακή 
στρατηγική ̟ου θα λαµβάνει υ̟όψη την ICZM. Μία συζήτηση θα οργανωθεί σύντοµα στη Σκοτία µε θέµα 
ένα νόµο για τη θάλασσα ̟ου θα λαµβάνει υ̟όψη την ̟εριβαλλοντική διάσταση, µια υ̟ηρεσία ναυτιλιακής 
διαχείρισης, την ̟αρακολούθηση της αλιείας και την ICZM. 
Η θέση ̟άνω στην Γαλάζια Βίβλο είναι η εξής : η συµµετοχή της CRPM στην ̟αρακολούθησή της είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική, οι κίνδυνοι κατακερµατισµού είναι αυξηµένοι διότι οι εθνικές ο̟τικές είναι ̟ολύ 
διαφορετικές µεταξύ τους. Η Γαλάζια Βίβλος δεν ̟ροσεγγίζει το ζήτηµα της χρηµατοδότησης των 
α̟οφάσεων ̟ου έχουν ̟αρθεί, κι αυτό θα εξαρτηθεί α̟ό τα Κράτη µέλη. Θα µ̟ορούν να ανα̟τυχθούν 
κά̟οιες ̟ρωτοβουλίες στο ̟λαίσιο του 7ου ΠΠΕΤΑ, ωστόσο µένουν ακόµη ̟ολλά να γίνουν. Ο 
̟εριβαλλοντικός ̟υλώνας θα ̟αρακολουθηθεί α̟ό τα Κράτη µέλη. Η ανάγκη για κάτι τέτοιο είναι 
ε̟ιτακτική και στο ̟λαίσιο αυτό η ̟ρωτοβουλία « Aquamarina » µοιάζει εξαιρετική και θα στηριχτεί α̟ό το 
Shetland Islands Council.   

Η Inger LINGE θεωρεί ̟ως η Γαλάζια Βίβλος θα έ̟ρε̟ε να ήταν «̟ράσινη», και τονίζει ̟ως οι Σουηδοί θα 
ενώσουν τις δυνάµεις τους ώστε να της ̟ροσδώσουν ένα ̟ιο «̟ράσινο» χρώµα, καταθέτοντας αρκετές 
̟ροτάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση. Ό̟ως υ̟άρχουν κά̟οιοι ̟εριορισµοί στην χρησιµο̟οίηση ορισµένων 
καυσίµων στη γη, κρίνεται σκό̟ιµη η ̟ρόταση µιας οδηγίας ̟ου θα α̟αγορεύει την χρησιµο̟οίηση 
κά̟οιων καυσίµων και στις θαλάσσιες µεταφορές. Αναφορικά µε τη αλιεία, υ̟ογραµµίζει ότι οι 
καταναλωτές οφείλουν να γνωρίζουν α̟ό ̟ού ̟ροέρχονται τα ψάρια ̟ου καταναλώνουν.  

Κλείνοντας, ο Jean-Yves LE DRIAN υ̟ενθυµίζει ότι η α̟ογοήτευση είναι σχετική, ότι υ̟άρχουν και θετικά 
στοιχεία στην Γαλάζια Βίβλο και ότι είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί η ̟αρακολούθηση του φύλλου 
̟ορείας. Καλεί για άλλη µια φορά όλα τα µέλη της CRPM να συµµετάσχουν στην οµάδα εργασίας, 
ορίζοντας ωστόσο εκ των ̟ροτέρων τη διάρκεια της συµµετοχής τους. Η ̟ρόοδος των εργασιών θα 
̟αρουσιαστεί κατά την Γενική Συνέλευση και κατά τη διάρκεια των ̟ολιτικών Γραφείων της CRPM, ενώ οι 
εργασίες θα εγγυηθούν α̟ό τις διαδοχικές ̟ροεδρίες της ευρω̟αϊκής Ένωσης.  
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ – ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ  

Η Christel LILJESTRÖM εισάγει την ̟ρόταση της ε̟ιτρο̟ής Βαλτικής θάλασσας σχετικά µε τη δηµιουργία 
µιας οµάδας εργασίας για την ένταξη των µεταναστών, εµµένοντας στην ιδιαίτερη σηµασία του ρόλου των 
µεταναστών για το µέλλον της οικονοµίας και την κοινωνική ανά̟τυξη των κρατών της ευρω̟αϊκής 
Ένωσης. Η καλύτερη δυνατή ένταξη των ̟ληθυσµών αυτών α̟οτελεί ̟ρωταρχική ανάγκη. Η CRPM ̟ρέ̟ει 
να α̟ασχοληθεί ακόµη ̟ερισσότερο µε το ζήτηµα αυτό και να ̟ροωθήσει τη σχετική συζήτηση. Η Christel 
Liljeström ε̟ιµένει ότι το θέµα δεν είναι να ̟ροσεγγιστεί το ζήτηµα α̟ό νοµικής ̟λευράς, αλλά να 
διαµορφωθεί ένα σχετικό ̟ανόραµα µε ̟λήρη στοιχεία και ̟ληροφορίες της κατάστασης..  

Ο Xavier GIZARD ̟ροτείνει η συζήτηση σχετικά µε την ένταξη των µεταναστών να εγγραφεί στο ̟λαίσιο 
των ̟ροβληµατισµών της οµάδας «Α̟ασχόληση-Κατάρτιση», η ο̟οία συνεδριάζει τον ερχόµενο Μάρτιο 
στη Στοκχόλµη µε θέµα την κοινωνική ένταξη. Θα ήταν χρήσιµη η θεώρηση µίας ειδικής ̟ροσέγγισης 
σχετικά µε το ζήτηµα των µεταναστών στο ̟λαίσιο των εργασιών της οµάδας αυτής.  

Η Christel LILJESTRÖM στηρίζει την ̟ρόταση αυτή.  

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ : ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΛΗΨΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ  

Ο Philippe CICHOWLAZ ξεκινά την ̟αρουσίασή του ε̟εξηγώντας ότι οι φάκελοι ̟ου ̟αρουσιάστηκαν 
στο Γραφείο είναι δύο : ένα 1ο σύντοµο έγγραφο λήψης ̟ολιτικής θέσης ως α̟άντηση στις δύο 
γνωµοδοτήσεις αναφορικά µε τον µελλοντικό ευρω̟αϊκό ̟ροϋ̟ολογισµό και το 4ο ̟όρισµα για την συνοχή6 
και ένα ̟ιο εκτενές τεχνικό υ̟όµνηµα ε̟εξήγησης και ̟ροτάσεων7.  

Στη συνέχεια αναφέρεται στις διακυβεύσεις υ̟ενθυµίζοντας ότι οι σηµερινές ̟αρατηρήσεις ̟αραµένουν 
αρκετά µακρο̟ρόθεσµες ενώ εγκαινιάζουµε µόλις την ̟ερίοδο ̟ρογραµµατισµού 2007-2013. Οφείλουµε να 
λαµβάνουµε υ̟όψη ότι η στρατηγική της Λισσαβόνας θα λάβει τέλος το 2010 και ουδείς είναι σε θέση να 
γνωρίζει το τι θα ε̟ακολουθήσει. Είναι ε̟ίσης σηµαντικό να είµαστε έτοιµοι ενόψει των συζητήσεων ̟ου θα 
ακολουθήσουν. Πέραν αυτού, ̟ρέ̟ει να ληφθούν υ̟όψη όλες εκείνες οι δραστηριότητες ̟ου δηµιουργούν 
̟λούτο στις Περιφέρειες. Οι κύκλοι είναι ολοένα και ταχύτεροι και ο σηµερινός ανταγωνισµός δεν θα είναι ο 
ίδιος µε τον αυριανό. Μία άλλη σηµαντικότατη διακύβευση ̟ου ̟ρέ̟ει να αντιµετω̟ιστεί είναι αυτή των 
κλιµατικών αλλαγών. Οι Περιφέρειες ̟ρέ̟ει να έχουν διαρκή συµµετοχή στις συζητήσεις αυτές, και όχι µόνο 
τα Κράτη και η ευρω̟αϊκή Ένωση. Πρέ̟ει ε̟ίσης να ληφθούν υ̟όψη οι ασύµµετρες ε̟ι̟τώσεις λόγω 
̟αγκοσµιο̟οίησης.  

Το ΑΕΠ της Ένωσης αντι̟ροσω̟εύει σήµερα το 20% του ̟αγκόσµιου ΑΕΠ, ωστόσο το ̟οσοστό αυτό 
αναµένεται να µειωθεί κι άλλο. Η ̟ροώθηση του ευρω̟αϊκού µοντέλου είναι ̟ρωταρχικής σηµασίας και στο 
̟λαίσιο αυτό η ̟εριφερειακή ̟ολιτική α̟οτελεί ένα εργαλείο ̟ροώθησης της σωστής διακυβέρνησης της 
δηµόσιας δράσης σε ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο. Πρέ̟ει να α̟οφευχθεί ̟άση θυσία µια ̟ιθανή α̟οτυχία του 
ευρω̟αϊκού µοντέλου.  

Αναφορικά µε τον ̟ροϋ̟ολογισµό, η σηµερινή του διάρθρωση δεν ε̟ιτρέ̟ει την αντιµετώ̟ιση των 
µελλοντικών διακυβεύσεων, και ως εκ τούτου είναι καλό να καταστεί συµβατή µε τις µελλοντικές 
ευρω̟αϊκές διακυβεύσεις η διάρθρωση του ̟ροϋ̟ολογισµού.  

Στην ευρεία αυτή συζήτηση, ̟ρέ̟ει να ληφθούν υ̟όψη όχι µόνο τα στοιχεία ̟εριεχοµένου αλλά και αυτά 
του « marketing », καθώς και ο τρό̟ος ̟αρουσίασής τους. Η συζήτηση για τον ̟ροϋ̟ολογισµό έχει ήδη 
ξεκινήσει στους κόλ̟ους των ευρω̟αϊκών οργανισµών και στις τάξεις των Κρατών µελών. Μας α̟οµένει µία 
διετία για την διαµόρφωση ̟ροτάσεων και συµµαχιών ̟ου θα τις στηρίξουν, λαµβάνοντας υ̟όψη ότι ο 
̟ροϋ̟ολογισµός κατά την ε̟ανεξέτασή του δεν θα αυξηθεί , αλλά αντίθετα θα είναι ̟ιθανόν µειωµένος σε 
σχέση µε τον σηµερινό.  

Ο Philippe CICHOWLAZ ̟αρουσιάζει στη συνέχεια τους δύο βασικούς άξονες της ̟ρότασης της CRPM, 
τον 1ο σχετικά µε την «Σύγκλιση», και τον 2ο σχετικά µε την «εδαφική υ̟εροχή» ̟ου θα ανα̟τυχθεί α̟ό την 
Julie Gourden.  

Ο 1ος άξονας «Σύγκλιση» θα εξασφαλίσει την συνέχεια του ̟αρόντος άξονα σύγκλισης και θα ̟ροσκοµίσει 
την α̟αραίτητη στήριξη ̟ροτεραιότητας στις Περιφέρειες µε χαµηλό ρυθµό ανά̟τυξης. Ο άξονας αυτός θα 
ανα̟τυχθεί α̟ό τη µία ̟λευρά σε «εσωτερικό» ε̟ί̟εδο στους κόλ̟ους της ευρω̟αϊκής Ένωσης και θα 
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αφορά κυρίως τις Περιφέρειες ̟ου βρίσκονται συγκεντρωµένες στα α̟οκαλούµενα «νέα κράτη» της Ένωσης, 
ανατολικά, και τα ο̟οία ήδη ε̟ωφελούνται α̟ό κά̟οιες ̟αροχές, τις ο̟οίες χρησιµο̟οιούν µε σωστό και 
α̟οτελεσµατικό τρό̟ο. Η ̟ρόταση της CRPM ̟εριέχει µία δεύτερη ̟τυχή εξωτερικής «Σύγκλισης» ̟ου έχει 
ως στόχο τη στήριξη των κρατών και Περιφερειών ̟ου βρίσκονται στα σύνορα της Ένωσης. Οι 
δραστηριότητες ̟ου χρηµατοδοτούνται θα µ̟ορέσουν ε̟οµένως να συνεισφέρουν στην α̟αλοιφή των 
θεσµικών και ̟ολιτικών ̟ροβληµάτων ̟ου υφίστανται στα σύνορα της Ένωσης και ̟ου καθυστερούν την 
ανά̟τυξη αυτής αλλά και των εµ̟λεκόµενων εδαφών. Σήµερα η διαφορά µεταξύ της εσωτερικής και 
εξωτερικής βοήθειας της Ένωσης είναι της τάξης του 1 ̟ρος 30, κάτι ̟ου σηµαίνει ότι σε ̟αγκόσµια κλίµακα, 
αν η Ευρώ̟η ε̟ιθυµεί να έχει δύναµη και φωνή, είναι ̟ρος το συµφέρον της να οικοδοµήσει έναν ισχυρό 
γεωστρατηγικό χώρο 800 εκατοµµυρίων κατοίκων, αριθµός ̟ου αντιστοιχεί στον ̟ληθυσµό της Ένωσης και 
των εδαφών ̟ου βρίσκονται στα σύνορά της.  

Η Julie GOURDEN ξεκινά την ̟αρουσίασή της µε θέµα τον 2ο άξονα ̟ου ̟ροτάθηκε α̟ό την CRPM, την 
«εδαφική υ̟εροχή», υ̟ενθυµίζοντας ότι ο όρος «εδαφική ανταγωνιστικότητα» ̟ου είχε ̟ροταθεί α̟ό την  
CRPM το 2000 έγινε τελικά δεκτός, και ως εκ τούτου ̟ρέ̟ει να ξεκαθαριστεί µε σαφήνεια το νόηµα του όρου 
«εδαφική υ̟εροχή». 

Τρεις βασικές αρχές χαρακτηρίζουν την ̟ρόταση αυτή και ταυτίζονται µε την έννοια της εδαφικής 
υ̟εροχής: 

- Προσέγγιση ̟έραν της µεµονωµένης ̟εριφερειακής ανταγωνιστικότητας, δεδοµένου ότι η 
καθαρά οικονοµική ̟ροσέγγιση δεν είναι ̟λήρης. Η βασικά ιδέα ̟ου ̟ροτείνεται είναι ̟ιο 
ολοκληρωµένη και ̟εριλαµβάνει την αστικά υ̟εροχή, την υ̟εροχή της υ̟αίθρου, την 
υ̟εροχή των α̟οτελεσµάτων αλλά και των διαδικασιών, µεταξύ των ο̟οίων είναι και η 
διακυβέρνηση.     

- Η διαµόρφωση κοινών στόχων για όλα τα εδάφη (δίχως να λαµβάνονται υ̟όψη οι ό̟οιες 
ιδιαιτερότητες, δυσκολίες…) είναι µία λανθασµένη ̟ρακτική. Είναι καλύτερο ε̟οµένως να 
̟ροσφέρονται τα µέσα για την καλύτερη δυνατή ανά̟τυξη, κι αυτό είναι ένα α̟ό τα 
χαρακτηριστικά της εδαφικής συνοχής.  

- Η σύγκλιση του συνόλου των δηµόσιων ̟αροχών ̟ρος κά̟οιους κοινούς στόχους µ̟ορεί  
να είναι α̟οτελεσµατική µόνο αν υ̟άρξει στο σύνολο των εδαφών.  

Η Julie GOURDEN ̟αρουσιάζει στη συνέχεια τους τρεις ̟υλώνες ̟ου ̟εριλαµβάνονται στον άξονα 
εδαφικής υ̟εροχής : οικονοµική ευστροφία, κλιµατικές αλλαγές, βιώσιµη ανά̟τυξη και ανά̟τυξη της 
υ̟αίθρου, καθώς και τις ενέργειες ̟ου θα µ̟ορούσαν να ̟ροωθηθούν σε καθένα α̟ό τους ̟υλώνες.  

1 - Οικονοµική ευστροφία :  
- Προώθηση των καινοτοµιών, α̟οκλείοντας τις χρηµατοδοτήσεις των υ̟οδοµών, άµεσες 

ενέργειες ̟ου ̟εριορίζουν τα µέσα καινοτοµίας.     
- Ισόβια κατάρτιση σε ̟εριφερειακή κλίµακα σε συσχετισµό µε τον οικονοµικό κόσµο, κάτι το 

ο̟οίο δεν κάνει ε̟ί του ̟αρόντος το ΕΚΤ    
- Εξειδικευµένη στήριξη της διακυβέρνησης (συσχετισµός µε το σχέδιο TN-RIS). 

2 – Κλιµατικές αλλαγές και βιώσιµη ανά̟τυξη : 
- Τυ̟ική ε̟εξήγηση του στόχου αυτού, η Ένωση ̟ρέ̟ει ειδικότερα να είναι σε θέση να 

̟ροωθήσει την ̟εριβαλλοντική νοµοθεσία. 
- Παροχή στα εδάφη των µέσων εκείνων για την ̟ροσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές µε 

διαρθρωτικό τρό̟ο. Η κοινή γνώµη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σχετικά, και αυτό θα 
εξασφαλίσει διαφάνεια στις ενέργειες της Ένωσης (η ο̟οία δεσµεύτηκε σχετικά στο Bali). 
Αυτό θα ε̟ιτρέψει στην Ένωση να ̟ροωθήσει ένα µοντέλο βιώσιµης ανά̟τυξης.  

- Συνδροµή στον καταρτισµό µέσων ̟αραγωγής, µεταφοράς, βιώσιµων και ανανεώσιµων 
ενεργειών. 

3 – Ανά̟τυξη της υ̟αίθρου :  
Κρίνεται σκό̟ιµο ο άξονας αυτός να καταστεί ορατός, ̟ροκειµένου να µ̟ορέσει να ̟εράσει α̟ό την Γ∆ 
Γεωργίας στην Γ∆ Regio, η ο̟οία φαίνεται να είναι η ̟ραγµατική του θέση. Η CRPM δεν ε̟ιθυµεί α̟ό τώρα 
να εισέλθει σε συζητήσεις γύρω α̟ό αριθµούς, ωστόσο υ̟ενθυµίζει σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟ως η ανά̟τυξη της 
υ̟αίθρου αντιστοιχεί σε ̟άνω α̟ό 75 δις ευρώ.   

- Περιβαλλοντικά µέτρα ̟ροστασίας του εδάφους, διατήρησης του φυσικού το̟ίου   
- ∆ιατήρηση των Υ̟ηρεσιών Γενικού Οικονοµικού Ενδιαφέροντος στους κόλ̟ους των 

υ̟αίθριων εδαφών.  



Πολιτικό Γραφείο της CRPM – Sevilla (Andalucía, Espagne) – 19 Ιανουαρίου 2008 

Πρακτικά – Αρ. πρωτ. CRPMPRV080007 A0 – σελ. 14 

- Στήριξη στην µηχανική για ̟οιοτικά δίκτυα ̟αραγωγής.    

Ο άξονας υ̟εροχής αυτός ̟ρέ̟ει να αφορά το σύνολο των Περιφερειών και να διαχειρίζεται α̟ό 
µεµονωµένα κεφάλαια ανά ̟ρόγραµµα.  

Τρία σηµεία θα ανα̟τυχθούν ̟ερισσότερο στις µελλοντικές ̟ροτάσεις :  
- Η ̟ροϋ̟οθετότητα των ̟αροχών : οι ̟αροχές ̟ρέ̟ει να διαφορο̟οιούνται ανάλογα µε τα 

εδάφη (λαµβάνοντας υ̟όψη τις εκάστοτε δυσκολίες : νησιά, αραιοκατοικηµένες 
Περιφέρειες, τα κριτήρια µ̟ορούν να συνδυαστούν). Η ένταση των ̟αροχών θα ̟οικίλει 
και θα ̟ρέ̟ει να σκεφτούµε ε̟ι̟ρόσθετα κριτήρια.   

- Οι βαθµίδες ̟ολιτικής συνοχής : ευρω̟αϊκή, διεθνική, δια̟εριφερειακή και ̟εριφερειακή. 
- Η διακυβέρνηση : είναι σηµαντικό να ενισχυθούν ακόµη ̟ερισσότερο οι σηµερινές 

συνεργασίες µεταξύ Ένωσης, Κρατών, Περιφερειών.  

Ως τα τέλη 2009 και τις αρχές 2010, ένα σύνολο ̟ιο ολοκληρωµένων ̟ροτάσεων θα κατατεθεί στην CRPM. 
Τα ̟εδία ̟ου ανοίγονται βραχυ̟ρόθεσµα είναι αυτά της ̟ολιτικής συνοχής (η µελλοντική Πράσινη Βίβλος 
της Ε̟ιτρο̟ής θα εκδοθεί το φθινό̟ωρο) και αυτό της νέας διακυβέρνησης ό̟ως θεσµοθετείται α̟ό την 
Συνθήκη της Λισσαβόνας.  

Κρίνεται σκό̟ιµο για την CRPM να α̟οστείλει το συντοµότερο δυνατόν µία 1η συνδροµή στην συζήτηση 
γύρω α̟ό την µελλοντική ̟εριφερειακή ̟ολιτική, δεδοµένου οτι είναι γνωστό ότι η συζήτηση αυτή θα 
συνεχιστεί κατά την διάρκεια του Πολιτικού Γραφείου της Ρόδου και στο ̟λαίσιο των γεωγραφικών 
Ε̟ιτρο̟ών.  

Ο φάκελος «Συνδροµή στην συµβουλευτική διαδικασία της ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής µε θέµα την µεταρρύθµιση του 
κοινοτικού ̟ροϋ̟ολογισµού – Συνδροµή στην συµβουλευτική διαδικασία της ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής µε θέµα το µέλλον 
της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής» υ̟οβάλλεται ̟ρος έγκριση στα µέλη του Πολιτικού Γραφείου. Το τελευταίο θα 
εντάξει τις ακόλουθες ̟ροτάσεις ̟ου διατυ̟ώθηκαν κατά την συζήτηση ̟ου έγινε στις 18 Ιανουαρίου κατά 
την διάρκεια του Σεµιναρίου µε θέµα το µέλλον της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής µετά το 2013 : 

- Την στήριξη των εδαφών µε χαµηλή ̟υκνότητα ̟ληθυσµού    
- Την δυνατότητα συνδυασµού ̟ερισσότερων κριτηρίων εδαφικής διαφορο̟οίησης  
- Την αναφορά της ενεργειακής α̟οτελεσµατικότητας και την δυνατότητα χρηµατοδότησης 

των βιώσιµων και ανανεώσιµων ενεργειών. 

Ο φάκελος εγκρίνεται α̟ό το Πολιτικό Γραφείο.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Ο Pedro MOYA MILANES ευχαριστεί στο όνοµα του Προέδρου Chaves το σύνολο των συµµετεχόντων ̟ου 
̟ήραν µέρος στην συνεδρίαση του Γραφείου και τους εύχεται καλή διαµονή στην Ανδαλουσία και την 
Σεβίλλη.  
 
Ο Claudio MARTINI κλείνει τις εργασίες ευχαριστώντας θερµά την ̟εριφέρεια της Ανδαλουσίας για την 
φιλοξενία της. 
 
 
                                                      

1 Πρόγραµµα εργασίας της CRPM για το έτος 2008 
2 Τεχνικό υ̟όµνηµα της Γενικής Γραµµατείας της CRPM « Το µέλλον της CRPM » 
3 Τεχνικό υ̟όµνηµα της Γενικής Γραµµατείας της CRPM « Αναφορά στις εξωτερικές συνεργασίες στους κόλ̟ους της CRPM » 
4 Τεχνικό υ̟όµνηµα της Γενικής Γραµµατείας της CRPM « Εκτίµηση της θέσης των εξωτερικών συνεργασιών στις δραστηριότητες 
της CRPM » 
5 Καθοδήγηση του θέµατος ναυτιλιακή ̟ολιτική α̟ό την Βρετάνη – Συγγραφή υ̟οχρεώσεων της οµάδας  « Aquamarina »  
6 Ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου της CRPM « Συνδροµή στην συµβουλευτική διαδικασία της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής µε 
θέµα την µεταρρύθµιση του κοινοτικού ̟ροϋ̟ολογισµού και το µέλλον της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής » 
7 Τεχνικό υ̟όµνηµα της Γενικής Γραµµατείας της CRPM « Ποιο το ευρω̟αϊκό σχέδιο µετά το 2013 ?»  - Υ̟οστηρικτικό 
Υ̟όµνηµα υ̟έρ της Ανακοίνωσης του Πολιτικού Γραφείου.  
 

Τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα Internet της CRPM : 
http://www.crpm.org/index.php?act=6,1,2,63 /http://www.crpm.org/fr/index.php?act=6,1,2,63 


