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Tel. : + 33 (0)2 99 35 40 50 - Fax : + 33 (0)2 99 35 09 19 
e.mail : secretariat@crpm.org –  web : www.crpm.org 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ C.R.P.M. 

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 – ΡΟ∆ΟΣ (ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΕΛΛΑ∆Α) 

Συµµετέχοντες : 

Guests:  
 Γιάννης ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Υφυ̟ουργός Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών της Ελλάδος  
 Γιάννης Γ. ΒΑΛΥΝΑΚΗΣ , Υφυ̟ουργός Εξωτερικών της Ελλάδος  

 
������ 

 

President: Claudio MARTINI, Presidente della Regione Toscana (Italy) 

1st Vice-President: Gunn Marit HELGESEN, President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO)

  

Vice-Presidents:  

 Giovanna DEBONO, Hon. Minister of Gozo (Malta) 
Χαράλαµ̟ος KOKKINOΣ, Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου (South Aegean, GR) 

 Ramon Luis VALCARCEL SISO, President of Murcia Region (ES) 

Full members: 

• Croatia  Zlatko KOMADINA, President of Primorsko-Goranska County 

• Cyprus  Χαράλαµ̟ος  ΗΛΙΑ∆ΗΣ Acting District Officer, Famagusta District Administration  

• Denmark  Henning GJELLEROD, Regional Councillor, Region of Midtjylland  

• Finland    Jorma PITKÄLÄ, Chairman of Paijät-Häme Regional Council 

• France  Jean-Yves LE DRIAN, President of Brittany Region represented by Monique DANION, 
   Regional Councillor, Brittany Region 

• Greece  See Vice-President 

• Ireland  Enda BONNER, Councillor, Donegal County Council 

• Latvia  Talis PUKITIS, Chairman, Riga District Council 

• Malta  See Vice-President 

• Poland  Jaroslaw DWORZAŃSKI, Marshal of Podlaskie Region  

• Spain  See Vice-President 

• Sweden   Annelie STARK, Councillor, Västra Götaland Region 

• Turkey  Aydin Nezih DOĞAN, Governor, Governorship of Tekirdag 

• Ukraine Mykola SERDYUK, Head of Odessa Regional State Administration represented by 
Mykola KISEOLAR, Deputy Head of Odessa Regional State Administration 
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Geographical Commissions: 

Atlantic Arc Commission 

• Laurent BEAUVAIS, President of the Atlantic Arc Commission – President of Basse-Normandie Region 
represented by Philippe BONNEAU, Vice-President of Basse-Normandie Region (FR) 

Balkan & Black Sea Regional Commission 

• Γεώργιος ΤΣΙΩΤΡΑΣ, Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας – Γενικός Γραµµατέας 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  

• Αντώνης ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκτελεστικός Γραµµατέας  

Baltic Sea Commission 

• Christel LILJESTRÖM: President of the Baltic Sea Commission – Chairman of the Regional Council of Itä-
Uusimaa (FI) 

• Anne STAHL-MOUSA, Executive Secretary (SE) 

Islands Commission 

• Σεραφείµ ΤΣΟΚΑΣ : Πρόεδρος της Ε̟ιτρο̟ής Νησιών – Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας Κρήτης  

• Jean-Didier HACHE, Executive Secretary (FR) 

Intermediterranean Commission 

• Michel VAUZELLE: President of the Intermediterranean Commission - President of the Provence-Alpes-
Côte d’Azur Region (FR)  

• Philippe CICHOWLAZ, Executive Secretary (FR) 

North Sea Commission 

• Gunn Marit HELGESEN: President of the North Sea Commission - Mayor of Telemark (NO)  

• Lars HAUKVIK, Executive Secretary (NO) 
 

Representative of the Outermost Regions 

 Carlos Manuel CESAR, President of the Autonomous Government of Azores represented by 
Rodrigo OLIVEIRA, Director Regional dos Asuntos Europeus e Cooperaçao Externa, Governo 
Regional dos Açores (PT) 

Alternate representatives of Presidents of Commissions (*):  

� Baltic Sea Commission: Poul MULLER, Regional Councillor, Region  of Midtjylland (DK) 

Administrative Council:  

 Yves MORVAN, President of the CPMR Administrative Council 
 Jacques BOULAU, Treasurer 

Alternate members:  

� Denmark  Henrik Ringbak MADSEN, Regional Councillor of Nordjylland 

� Finland  Esko KURVINEN, Vice-Chairman of the Assembly, Oulu 

� Germany  Reinhard BOEST, Head of Mecklenburg-Vorpommern information Office in Brussels  

� Norway   Kent GUDMUNDSEN, County Councillor, Troms County Council   

CPMR General Secretariat:  

Xavier GIZARD, Secretary General 
Patrick ANVROIN, Director 
Rui AZEVEDO, Director 
Enrico MAYRHOFER, Director responsible for Communications 
Marie-Ange ORIHUELA, Director 
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Damien PÉRISSÉ, Director 
Giuseppe SCIACCA, Project Officer 
Carol THOMAS, Director of CPMR Brussels Office 
Marie-Agnès CHARON, Director of CPMR Secretariat 

Observers: 

 Kari AALTO, Manager of International Affairs and Chairman of the Barents Regional Committee (FI) 
 Justin AMIOT, Chargé de Mission, Bureau de la Région des Pays de la Loire à Bruxelles (FR) 
 Francesco ATTAGUILE, Dirigente Generale, Regione Siciliana – Ufficio di Bruxelles (IT) 
 Θεοδώρα AΥΓΟΥΛΙ∆ΟΥ,  Ειδική Σύµβουλος του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (GR) 
 Peder BANG, International Officer, Region Midtjylland (DK) 
 Θέµης ΜΠΙΜΠΑΣ, Σύµβουλος του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου  (GR) 
 Gérard BODINIER, Conseiller du Président Michel Vauzelle, Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur (FR) 
 Carmela COTRONE, Officer, Campania Region (IT) 
 Frans COX, Coordinator European Affairs, Noord-Nederland Provincies (NL) 
 Rita CUTAJAR, Director EU Affairs, Ministry for Gozo (MT) 
 Gunta DARBINA, Adviser to the Chairman, Riga District Council (LV) 
 Piero DI MAGGIO, Dirigente, Regione Siciliana (IT) 

 Liliya DIMITROVA, Interregional Relations Development and International Technical Assistance 
Coordination Division, Odessa Region (UA) 

 Σ̟ύρος ΕΛΕΝΟ∆ΩΡΟΥ, Πρόεδρος, Larnaca District Development Agency (CY) 
 Gian Andrea Paolo GARANCINI, EU Affairs Manager, Larnaca District Development Agency (CY) 
 Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente per le Politche Europee, Regione Toscana (IT) 
 Ayhan GÍDER, Executive Secretary Generalof Provincila Administration of Çanakkale (TR) 
 Maria JOHANSEN, International Adviser, Troms County Council (NO) 
 Mehmet KARAMAN, Interpreter, Governorship of Tekirdag 
 Cécilia LAGERDHAL, International Officer, Västra Götaland Region (SE) 
 José Miguel LUENGO BARRETO, Director, Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas (ES) 
 Joseph MICALLEF, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (MT) 
 Josefina MORENO BOLARÍN, Jefe de Sección de Coordinación Jurídica, Región de Murcia (ES) 

 Michael NIELSEN, Head of International Unit, Nordjylland Region (DK) 
 Αναστασία  ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Counselor to the Greek Deputy Minister of Economy and Finance Economy 

(GR) 
 Σάββας  ΠΕΤΑΛΑΣ, Σύµβουλος  του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου (South Aegean, GR) 
 Feliks PETROSYAN, Deputy Chairman of Odessa Regional Council (UA) 
 Michal PODBIELSKI, Head of External relations Unit, Podlaskie Region (PL) 
 Bjørn REISZ, Chief Planning Officer, Telemark County (NO) 

 Geir SØR-REIME, International Co-ordinator, Rogaland County Council (NO 
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ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  

Τα ̟ρακτικά της συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου της 19ης Ιανουαρίου 2008 στην Σεβίλλη (Ισ̟ανία) 
υιοθετούνται οµόφωνα.  

Το Πολιτικό Γραφείο εγκρίνει το σχέδιο ηµερήσιας διάταξης της συνεδρίασης αυτής  

Ο Claudio MARTINI ξεκινά α̟ευθύνοντας χαιρετισµό στο σύνολο των συµµετεχόντων και στη συνέχεια 
ευχαριστεί τον Χαράλαµ̟ο ΚΟΚΚΙΝΟ για την υ̟οδοχή, δίνοντάς του το λόγο. Ο τελευταίος εκ̟ροσω̟εί 
την νησιωτικού χαρακτήρα Περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου. Η Περιφέρεια ε̟ωφελείται α̟ό µια σειρά 
κυρίως τουριστικών ̟λεονεκτηµάτων, ωστόσο οφείλει να ε̟αναχαράξει την στρατηγική της ̟ροκειµένου να 
είναι σε θέση να αντιµετω̟ίσει τις νέες ̟ροκλήσεις της ̟αγκοσµιο̟οίησης, ειδικότερα σε θέµατα 
̟εριβάλλοντος, α̟ασχόλησης, γεωργίας και αλιείας. Χαιρετίζει την ̟αρουσία των εκ̟ροσώ̟ων της 
ελληνικής κυβέρνησης και ε̟ιµένει ̟άνω στην αναγκαιότητα συνεργασίας Περιφερειών, Κρατών και 
Ευρώ̟ης, ̟ροκειµένου να εξευρεθούν α̟αντήσεις στις ̟ροκλήσεις αυτές. Υ̟ενθυµίζει ̟ως «αυτά ̟ου µας 
ενώνουν είναι ισχυρότερα α̟ό αυτά ̟ου µας χωρίζουν» και ̟ως ̟ρέ̟ει να συνεχίσουµε να εργαζόµαστε για 
το κοινό καλό της Ευρώ̟ης και σε συνεργασία µε αυτήν, ̟αρά το «Όχι» της Ιρλανδίας. Κλείνει 
διευκρινίζοντας ότι οι διαδικασίας ε̟ικύρωσης της Συνθήκης της Λισσαβόνας οφείλουν να συνεχιστούν.     

Ο Γιάννης ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ υ̟ογραµµίζει τη σηµασία ̟ου έχουν για την ελληνική κυβέρνηση οι 
εργασίες και oι ̟ροτάσεις της CPRM. Αναφορικά µε το µέλλον της ευρω̟αϊκής διαρθρωτικής ̟ολιτικής και 
ειδικότερα σε ό,τι αφορά την διάσταση της εδαφικής συνοχής, ο κ. Πα̟αθανασίου θεωρεί ότι η αλληλέγγυα 
αυτή ̟ροο̟τική της Ευρώ̟ης ̟ρέ̟ει να εµβαθυνθεί και αφορά την Ένωση συνολικά. Προτεραιότητα ̟ρέ̟ει 
να α̟οτελέσει µία Ευρώ̟η της γνώσης και της τεχνογνωσίας, ωστόσο οι ̟ροσ̟άθειες ̟ου θα γίνουν σε 
αυτήν την κατεύθυνση δεν θα ̟ρέ̟ει να λειτουργήσουν σε βάρος της αλληλεγγύης ή και µεγεθύνοντας τις, 
κυρίως τεχνολογικής µορφής, διαρκώς αυξανόµενες ανισότητες, οι ο̟οίες χαρακτηρίζουν ειδικότερα τα 
νησιωτικά εδάφη. Πρέ̟ει να εξασφαλιστεί µία ισότιµης µορφής ανά̟τυξη για το σύνολο των ευρω̟αϊκών 
Περιφερειών, µεταξύ αυτών και των νησιών, και η ελληνική κυβέρνηση δίνει µεγάλη βαρύτητα στο γεγονός 
αυτό. Για το λόγο αυτό η ̟αρουσία ενός εταίρου ό̟ως η CRPM κρίνεται µεγάλης σηµασίας για την ελληνική 
κυβέρνηση, διότι το µήνυµα αυτό ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να µεταδοθεί σε όλη την Ευρώ̟η.  

Ο Γιάννης Γ. ΒΑΛΥΝΑΚΗΣ υ̟ενθυµίζει καταρχήν ότι 20 α̟ό τα 27 κράτη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης 
διαθέτουν νησιά και ̟ως, ό̟ως εξυ̟ακούεται, το ζήτηµα αυτό είναι θεµελιώδες για την Ελλάδα. Τα 
συγκεκριµένα εδάφη α̟οτελούν δυναµικές Περιφέρειες µε έντονη οικονοµική δραστηριότητα, ωστόσο είναι 
ε̟ίσης ευαίσθητα και ευ̟αθή. Είναι αναγκαίο να ανα̟τυχθούν ολοκληρωµένες και λογικές ̟ολιτικές 
̟ροκειµένου να αντιµετω̟ιστεί η ̟αγκοσµιο̟οίηση. Αυτό σηµαίνει, µεταξύ άλλων, ̟ροσαρµογή των 
µοντέλων των ευρω̟αϊκών διακυβερνήσεων έτσι ώστε αυτά να αντα̟οκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των 
̟ολιτών. Η Συνθήκη της Λισσαβόνας ε̟ιφέρει ορισµένες βελτιώσεις σε αυτήν την κατεύθυνση καθιστώντας 
την υιοθέτησή του ιδιαίτερα σηµαντική, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της διάστασης της 
εδαφικής συνοχής. Ο κ. Βαλυνάκης αναφέρει και ορισµένα άλλα θέµατα, ό̟ως την ολοκληρωµένη 
ναυτιλιακή ̟ολιτική, την κρατική ενίσχυση και την ̟ροώθηση µίας ̟ραγµατικής ̟ολιτικής γειτονίας, και 
χαιρετίζει τις θέσεις και τις εργασίες ̟ου έχει ανα̟τύξει η CRPM σε σχέση µε αυτά. Ο κ. Βαλυνάκης 
ολοκληρώνει την οµιλία του υ̟ενθυµίζοντας ̟ως οι ̟ολιτικές της Ένωσης οφείλουν να βρίσκονται στην 
υ̟ηρεσία των ̟ολιτών και ̟ως είναι ε̟ιβεβληµένο το κοινό συµφέρον (στο ο̟οίο συµ̟εριλαµβάνεται και το 
συµφέρον των ε̟όµενων γενεών) να βρεθεί στο κέντρο των συζητήσεων αυτών.    

Αφού α̟ηύθυνε ξεχωριστό χαιρετισµό ̟ρος τους κκ. ΤΣΙΩΤΡΑ, νέο ̟ρόεδρο της Ε̟ιτρο̟ής Βαλκανίων και 
Μαύρης Θάλασσας της CRPM ̟ου εκλέχτηκε στη θέση αυτή στις 26 Ιουνίου 2008 κατά τη διάρκεια της 
Γενικής Συνέλευσης της Ε̟ιτρο̟ής αυτής, DWORZAŃSKI, νέο Marshal της Περιφέρειας του Ποντλάσκιε, 
καθώς και τους εκ̟ροσώ̟ους της Ουκρανίας, ο κ. MARTINI δια̟ιστώνει ̟ως το Γραφείο βρίσκεται σχεδόν 
σε α̟αρτία, γεγονός το ο̟οίο χαιρετίζει. Υ̟ενθυµίζει την ̟ροτεινόµενη ηµερήσια διάταξη και, ̟ροτού 
̟αραχωρήσει το λόγο στον κ. GIZARD, ̟ροσθέτει ̟ως θα ήταν σκό̟ιµο η CRPM να ε̟ανεξετάσει το ζήτηµα 
της Συνθήκης της Λισσαβόνας και να συσκεφθεί ̟άνω στο ζήτηµα του ίδιου του µέλλοντός της.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ CRPM ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008 

Ο Xavier GIZARD ̟αρουσιάζει το ευρω̟αϊκό γενικό ̟λαίσιο το ο̟οίο υ̟οφέρει ε̟ί του ̟αρόντος α̟ό ένα 
χαρακτήρα στασιµότητας και αναβλητικότητας. Φαίνεται ̟ως καµία σηµαντική α̟όφαση δεν θα ̟αρθεί 
̟ριν α̟ό τις ε̟όµενες εκλογές του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και την σύσταση της νέας Ευρω̟αϊκής 
Ε̟ιτρο̟ής µέσα στο 2009. Το κλίµα αυτό ̟αραµένει ακόµη βαρύ α̟ό το ιρλανδικό «Όχι». Ως σήµερα δεν 
έχει διαφανεί κά̟οια ξεκάθαρη ένδειξη ̟ραγµατικής βούλησης για συνέχιση µίας ευρω̟αϊκής 
̟εριφερειακής ̟ολιτικής για το σύνολο των Περιφερειών µετά το 2013. Υ̟άρχει σοβαρός κίνδυνος η 
̟ολιτική αυτή, ̟ου βρίσκεται στην υ̟ηρεσία του συνόλου των ευρω̟αϊκών εδαφών, να ε̟ανατεθεί ε̟ί 
τά̟ητος. Η CRPM και τα µέλη της οφείλουν να ̟ροετοιµαστούν ενόψει µίας σειράς α̟ό έντονες και ζωηρές 
συζητήσεις και µίας ̟ραγµατικής µάχης. Με την ̟ροο̟τική της µελλοντικής αυτής δια̟ραγµάτευσης, η 
CRPM ε̟εξεργάζεται τις αναλύσεις της και διαµορφώνει τις θέσεις της ̟ροκειµένου να είναι έτοιµη το 
δεύτερο εξάµηνο του 2009, στην Γενική Συνέλευση του Γκέτεµ̟οργκ. Παράλληλα µε τις εργασίες της, η 
CRPM κάνει σκέψεις αναφορικά µε το µέλλον της σε ένα ευρω̟αϊκό και ̟αγκόσµιο ευρέως τρο̟ο̟οιηµένο 
και µεταβαλλόµενο γενικό ̟λαίσιο. Τα σηµεία αυτά θα εξεταστούν κάτω α̟ό διαφορετικές ο̟τικές γωνίες 
κατά τη διάρκειας της ηµέρας εργασίας και α̟οτελούν τα βασικά στοιχεία της ατζέντας εργασίας της CRPM.  

Ο Patrick ANVROIN σηµειώνει ̟ως η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, α̟ό την ̟λευρά της, ε̟ιθυµεί να ε̟ανεξετάσει 
τα ∆ιευρω̟αϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών το 2010 και στο ̟λαίσιο αυτό ετοιµάζει να δηµοσιεύσει µία ̟ράσινη 
βίβλο στα τέλη του 2008. ∆εν ̟ρόκειται για µία τρο̟ο̟οίηση στις λίστες των σχεδίων για τα µεγάλα δίκτυα 
µεταφορών, αλλά για µία θεώρηση γύρω α̟ό ορισµένες νέες ιδέες ̟ου θα µ̟ορούσαν να υλο̟οιηθούν σε 
ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο. Θα ήταν σκό̟ιµο η CRPM να ̟ροετοιµαστεί για ενεργή συµµετοχή σε αυτή τη 
συζήτηση. Προτείνεται να καταρτιστεί µία οµάδα συντονισµού των υ̟ευθύνων Μεταφορών των διαφόρων 
γεωγραφικών Ε̟ιτρο̟ών της CRPM, ̟ροκειµένου αυτοί να έχουν τη δυνατότητα να ̟ρολάβουν τις εξελίξεις 
και να δώσουν στη συνέχεια α̟αντήσεις στα θέµατα της Πράσινης Βίβλου, εξετάζοντας ταυτόχρονα και το 
ζήτηµα των µεταφορών στο ̟λαίσιο µίας νέας ̟αγκόσµιας µοιρασιάς και λαµβάνοντας ̟άντοτε υ̟όψη την 
αναγκαιότητα για εδαφική συνοχή.    

Ο Claudio MARTINI σηµειώνει ̟ως µία ̟ρόταση λήψης ̟ολιτικής θέσης του Γραφείου υ̟οβλήθηκε α̟ό 
την οµάδα Αλιείας. Η ̟ρόταση αυτή ̟αραδόθηκε στους συµµετέχοντες, οι ο̟οίοι καλούνται να την 
εξετάσουν κατά τη διάρκεια της ηµέρας. Η ̟ρόταση αυτή θα συζητηθεί και θα υ̟οβληθεί ̟ρος ψήφιση το 
τέλος της συνεδρίασης.     

Η Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ, Η ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Ο Philippe CICHOWLAZ ξεκινά την οµιλία του διευκρινίζοντας ότι µία Πράσινη Βίβλος θα δηµοσιευτεί το 
Σε̟τέµβριο 2008 µε θέµα την εδαφική συνοχή. Στο ̟λαίσιο αυτό, η CRPM οφείλει να ̟ροτείνει, το 
συντοµότερο δυνατόν, ε̟ι̟ρόσθετα µε την δηµοσίευση του φακέλου ατού της Ε̟ιτρο̟ής, έναν ξεκάθαρο 
ορισµό της γενικής αυτής ιδέας, ̟ροκειµένου να α̟οφευχθεί ο υ̟αρκτός κίνδυνος να δοθούν άστοχες ή και 
αντιφατικές ερµηνείες στις ̟ροτάσεις ̟ου ̟ροωθούν οι Περιφέρειες.  Το τεχνικό υ̟όµνηµα της CRPM  ̟ου 
̟αρουσιάστηκε στη Ρόδο θα συζητηθεί µε την Ε̟ίτρο̟ο Hübner κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης 
της Μ̟αγιόν, λίγο µετά την δηµοσίευση της Πράσινης Βίβλου, ενώ στη συνέχεια, ̟ριν το τέλος του έτους, θα 
ακολουθήσει µία λήψη ̟ολιτικής θέσης α̟ό την CRPM. 

Ένα 1ο σεµινάριο ανταλλαγών διοργανώθηκε σε συνεργασία µε την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή τον ̟ερασµένο 
Α̟ρίλιο µε θέµα την µορφή αυτή της εδαφικής συνοχής. Φαίνεται ̟ως στους κόλ̟ους της Γ∆ REGIO 
ε̟ικρατεί κά̟οια σύγχυση, τόσο σε ό,τι αφορά το γενικότερο κλίµα, όσο και σε ό,τι αφορά τις ιδέες. Κά̟οιοι 
µιλούν για συνοχή µεταξύ των εδαφών, ενώ άλλοι για συντονισµό µεταξύ ̟ολιτικών. Θα ήταν λυ̟ηρό να 
χαθούν οι καρ̟οί των εργασιών ̟ου έχουν ̟ραγµατο̟οιηθεί όλα αυτά τα χρόνια σε αυτήν την κατεύθυνση.   

Η γενική ιδέα της εδαφικής συνοχής είναι ̟ρώτα α̟’ όλα µία ̟ολιτική γενική ιδέα. Βασίζεται σε µία 
κεντρική αρχή ισοτιµίας και ως εκ τούτου συνοχής µεταξύ των εδαφών σε µία δεδοµένη κλίµακα. Η εδαφική 
διάσταση µ̟ορεί να εφαρµοστεί σε όλες τις κλίµακες της δηµόσιας δράσης. Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση 
γίνεται λόγος για αλληλεγγύη µεταξύ των εδαφικών ε̟ι̟έδων και των µηχανισµών ίσης κατανοµής 
(νοµοθετικών, φορολογικών, δηµοσιονοµικών) ̟ου εκφράζουν την αλληλεγγύη αυτή στις διάφορες 
ταυτο̟οιηµένες κλίµακες.    
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Η µελλοντική Πράσινη Βίβλος θα ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να εστιάσει ̟άνω στις διαφορές ̟ου υφίστανται 
µεταξύ των 27 κρατών της Ένωσης σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της εδαφικής συνοχής. Η τελευταία συχνά 
«̟νίγεται» α̟ό την ̟εριφερειακή ̟ολιτική ̟ου διαθέτει ήδη την αρχή οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής 
για την νοµική εφαρµογή της. Ε̟ίσης, συχνά συγχέεται µε την εδαφική συνεργασία και ειδικότερα µε τα 
̟ρογράµµατα Interreg. Τα ̟ρογράµµατα αυτά ωστόσο, δεδοµένων και των ̟οσών ̟ου διατίθενται σε αυτά, 
δεν δηµιουργούν εδαφική συνοχή, αλλά συνοδεύουν ορισµένες ̟ροσ̟άθειες συντονισµού. Τέλος, γίνεται 
συχνά σύγχυση µε την διακυβέρνηση ̟ολλα̟λών ε̟ι̟έδων, ̟αρ’ ό,τι η τελευταία αναφέρεται στη 
διαχείριση των ̟ολιτικών ̟ου ασκούνται.  

Για να είµαστε ικανοί να αντιµετω̟ίσουµε την εδαφική συνοχή, ̟ριν α̟’ την ο̟οιαδή̟οτε λήψη ̟ολιτικής 
α̟όφασης, οφείλουµε να ε̟ινοήσουµε νέα κριτήρια υ̟ολογισµού των διαφορών µεταξύ των εδαφών,  
εργαλεία διάγνωσης. Μ̟ορούν τα σηµερινά κριτήρια να θεωρηθούν ακόµη αξιό̟ιστα (ΑΕΠ, ̟οσοστό 
ανεργίας, ̟ροσβασιµότητα) ; ∆ιευκολύνουν τη δράση στις κατάλληλες κλίµακες ; Ξεκινώντας α̟ό µία λίστα 
̟ρος καθορισµό ̟ερισσότερο ολοκληρωµένων κριτηρίων, θα ̟ρέ̟ει να υ̟ολογίσουµε εκ νέου τις 
υ̟άρχουσες ανισότητες και να α̟οφασίσουµε ̟οιες είναι οι κατάλληλες κλίµακες στις ο̟οίες θα ̟ρέ̟ει είτε 
να δράσουµε είτε όχι ̟ροκειµένου να αµβλυνθούν οι ανισότητες : Ευρώ̟η, Κράτη, Περιφέρειες…  

Κρίνεται σηµαντικό, ̟έραν αυτών, να διευρυνθεί η συζήτηση γύρω α̟ό τις κυριότερες τοµεακές ̟ολιτικές µε 
εδαφικό αντίκτυ̟ο : τι συµβαίνει µε την ΚΑΠ, µε τις κρατικές ενισχύσεις ̟εριφερειακού σκο̟ού ή την 
̟ροοδευτική κατάρτιση ̟εριβαλλοντικών ̟ροτύ̟ων ; Τι συµβαίνει µε τα RTE-T, τα ο̟οία δεν είναι ε̟αρκώς 
εξο̟λισµένα ώστε να έχουν ̟ραγµατικό αντίκτυ̟ο ; Θα µ̟ορούσαν να ευνοήσουν τη συνοχή, ωστόσο στις 
µέρες µας έχουν ως µέληµα ̟ερισσότερο την ελάττωση της συµφόρησης σε ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο και λιγότερο 
την αρχή της εδαφικής συνοχής.  

Ο Philippe CICHOWLAZ ολοκληρώνει την ̟αρουσίασή του σηµειώνοντας ότι η CRPM εργάζεται εδώ και 
αρκετούς µήνες, στο ̟λαίσιο της γαλλικής ̟ροεδρίας της Κοινότητας, µαζί µε την DIACT (∆ιυ̟ουργική 
∆ιάσκεψη Χωροταξίας και Ανταγωνιστικότητας) γύρω α̟ό τα θέµατα της εδαφικής συνοχής και της 
µελλοντικής ̟εριφερειακής ̟ολιτικής µετά το 2013, συµµετέχοντας ειδικότερα και κατευθύνοντας οµάδες 
εργασίες οι ο̟οίες συγκεντρώνουν το σύνολο των 27 κρατών της Ένωσης. Γίνεται κατανοητό ̟ως οι δεσµοί 
αυτοί θα ̟ρέ̟ει να διατηρηθούν και µετά το ̟έρας της γαλλικής ̟ροεδρίας. Πέρα α̟ό αυτό, θα ̟ρέ̟ει 
ο̟ωσδή̟οτε να ̟ειστεί η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή ̟ως ̟ρόκειται για ένα σηµείο ̟ου ξε̟ερνά κατά ̟ολύ και 
δεν ε̟αφίεται στην α̟οκλειστική αρµοδιότητα της Γ∆ Regio. 

Συζήτηση  

Η Gunn Marit HELGESEN ευχαριστεί τον Γενικό Γραµµατέα για την ̟οιότητα του τεχνικού υ̟οµνήµατος 
̟ου ̟αρουσιάστηκε. Το θέµα συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της κοινής Γενικής Συνέλευσης των Ε̟ιτρο̟ών 
Βόρειας και Βαλτικής Θάλασσας στα µέσα Ιουνίου. Τα µέλη είναι ̟ε̟εισµένα ̟ως ̟ρέ̟ει να αµβλυνθούν οι 
οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες µεταξύ κρατών και να στηριχθούν τόσο η έννοια της εδαφικής 
συνοχής, όσο και το σύνολο των Περιφερειών της Κοινότητας. Κρίνεται σηµαντικό να εξευρεθεί µία θέση 
ισορρο̟ίας µεταξύ α̟οµακρυσµένων ̟εριφερειών και κέντρου, καθώς και να ανα̟τυχθούν ̟ρωτοβουλίες σε 
ό,τι αφορά ζητήµατα ό̟ως την γήρανση του ̟ληθυσµού, την έλλειψη υ̟οδοµών, την ε̟αγγελµατική 
κατάρτιση. Αν και είναι ακόµη νωρίς για την εξαγωγή συµ̟ερασµάτων, η συζήτηση έχει ξεκινήσει και έχουν 
ανακύψει ̟οικίλα ερωτήµατα : η στήριξη στις Περιφέρειες ̟ρέ̟ει να είναι ίδιας έντασης σε καθεµία α̟ό 
αυτές ; Η ̟ροσέγγιση ̟ρέ̟ει να είναι σφαιρική ή διαφορο̟οιηµένη ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση ; Να δοθεί 
έµφαση στην ελάττωση των ανισοτήτων ή στην ανταγωνιστικότητα ; Η ̟ριµοδότηση των συγκριτικών 
̟λεονεκτηµάτων των Περιφερειών θα µ̟ορούσε να οδηγήσει στην α̟οφυγή της αντι̟αράθεσης των δύο 
αυτών στόχων.    

Η Christel LILJESTRÖM ̟αίρνει το λόγο στο όνοµα της Ε̟ιτρο̟ής της Βαλτικής Θάλασσας και δηλώνει 
σύµφωνη µε τον ορισµό της εδαφικής συνοχής ό̟ως αυτός διατυ̟ώνεται στο τεχνικό υ̟όµνηµα. Ευελ̟ιστεί 
ότι ο ορισµός αυτός θα ̟εριέχεται στην µελλοντική Πράσινη Βίβλο.  

Ο Kent GUDMUNDSEN χαιρετίζει την αναγνώριση των ειδικών ̟ερι̟τώσεων των Περιφερειών µε 
̟εριορισµένο ̟ληθυσµό, των νησιών, α̟οµακρυσµένων ̟εριοχών και των βουνίσιων ζωνών στις συζητήσεις. 
Κρίνεται σκό̟ιµο να ληφθούν υ̟όψη τόσο το σηµαντικό δυναµικό των εδαφών αυτών, όσο και ο 
χαρακτήρας αριστείας ̟ου διαθέτουν σε ̟οικίλους τοµείς. Ο κ. Gudmundsen θεωρεί ζωτικής σηµασίας την 
εξεύρεση του σωστού ορισµού σε ό,τι αφορά την εδαφική συνοχή. Η Νορβηγία ε̟ιθυµεί να ληφθεί σοβαρά 
υ̟όψη η διάσταση « Northern Periphery » η ο̟οία έχει ̟ολλά ακόµη να ̟ροσφέρει στην Ένωση. Τέλος, 
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υ̟ενθυµίζει ̟ως η ΕΕ έχει δηλώσει ρητά ̟ως κανένας ̟ολίτης δεν ̟ρέ̟ει να τυγχάνει διαφορετικής 
αντιµετώ̟ισης λόγω του τό̟ου διαµονής του, και αυτή ̟ρέ̟ει να είναι η βάση της νέας εδαφικής ̟ολιτικής.  

Η Annelie STARK ̟αρουσιάζει τη θέση των σουηδικών Περιφερειών, οι ο̟οίες εµφανίζονται θετικές στο να 
̟ροορίζονται τα ̟ρογράµµατα συνοχής στις Περιφέρειες και τα Κράτη µε τον χαµηλότερο ρυθµό 
ανά̟τυξης. Οι ενέργειες µε στόχο τις υ̟όλοι̟ες Περιφέρειες ̟ρέ̟ει να είναι στοχοθετηµένες και να 
ε̟ικεντρώνονται στα ζητήµατα της ανταγωνιστικότητας, των καινοτοµιών, καθώς και της στήριξης στις 
̟ράσινες ε̟ιχειρήσεις.   

Η Giovanna DEBONO σηµειώνει ̟ως ο ορισµός της εδαφικής συνοχής ̟ρέ̟ει να εµ̟εριέχει αναφορά στις 
γεωγραφικές και δηµογραφικές ανισότητες µεταξύ εδαφών. Οι ̟ολιτικές ̟ου θα ̟ροταθούν θα ̟ρέ̟ει να 
εξισορρο̟ήσουν τις δυσκολίες αυτές. Αναφέρει ειδικότερα τα ̟εριβαλλοντικά ζητήµατα και την 
αναγκαιότητα δράσης για την βελτίωση της ̟οιότητας του αέρα. ∆ιευκρινίζει ̟ως οι χρηµατοδοτικές 
ενέργειες θα ̟ρέ̟ει να εκτελούνται µε ιδιαίτερη ̟ροσοχή και ̟ως θα ̟ρέ̟ει καταρχήν να α̟οµονωθούν τα 
καίρια ζητήµατα και οι ̟ροτεραιότητες ̟ριν α̟ό την µετάβαση στην 2η αυτή φάση. Κλείνει κάνοντας µία 
αναφορά στο θέµα των ερευνητικών κέντρων, τα ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να χρηµατοδοτούνται µε ευέλικτους 
τρό̟ους, ̟ροκειµένου να λαµβάνονται υ̟όψη οι δυσκολίες ̟ου αντιµετω̟ίζουν ορισµένα Κράτη, ό̟ως η 
Μάλτα, οι ̟ερισσότερες ε̟ιχειρήσεις της ο̟οίας είναι µικροµεσαίες και δεν έχουν α̟ό µόνες τους τη 
δυνατότητα να αντε̟εξέλθουν στις α̟αιτήσεις για καινοτοµίες και έρευνα.    

Η Carmela COTRONE ε̟ιµένει στην αναγκαιότητα µίας ολοκληρωµένης ̟ροσέγγισης ̟ου θα λαµβάνει 
υ̟όψη τις ̟ολιτικές ̟ου ασκούνται α̟ό τα Κράτη. Η αφοµοίωση α̟οτελεί κοµβικό σηµείο της ̟ολιτικής 
εδαφικής συνοχής ̟ου δεν µ̟ορεί να ̟αραβλέ̟ει ούτε την διακυβέρνηση ̟ολλα̟λών ε̟ι̟έδων, ούτε τις 
τοµεακές ̟ολιτικές. Η ένταξη ̟ρέ̟ει να λαµβάνει χώρα α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή ως τα  εδάφη ̟ου 
εµ̟λέκονται στον ορισµό των αρχών, των στρατηγικών και των κανόνων ως και την εκτέλεσή τους.   

Ο Claudio MARTINI ε̟ιµένει, ̟έρα α̟ό τα τεχνικά ζητήµατα, στην ̟ολιτική και θεσµική σηµασία της 
γενικής ιδέας της εδαφικής συνοχής. Εκφράζει τις έντονες ανησυχίες του σχετικά µε τους κινδύνους 
ευρω̟αϊκής «ύ̟νωσης» και ̟εριθωριο̟οίησης της ̟ολιτικής συνοχής. Η CRPM θα ̟ρέ̟ει να συνεχίσει την 
τεχνική της εργασία καθώς και να εµβαθύνει ακόµη ̟ερισσότερο τις ̟ροτάσεις της. Κυρίως όµως, θα ̟ρέ̟ει 
να ακουστεί η φωνή της α̟ό ̟ολιτικής ά̟οψης ενώ̟ιον της υ̟αρκτής α̟ειλής της εξάλειψης ο̟οιασδή̟οτε 
̟ραγµατικής και χρήσιµης για όλους µορφής ̟εριφερειακής ̟ολιτικής στο µέλλον. Καλεί τον Philippe 
Cichowlaz να κλείσει τη συζήτηση σχετικά µε το θέµα αυτό.      

Ο Philippe CICHOWLAZ ε̟ιµένει µε τη σειρά του ̟άνω στην αναγκαιότητα ̟ολιτικής α̟ήχησης στους 
κόλ̟ους της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής η ο̟οία µοιάζει να κάνει βήµατα ̟ρος τα ̟ίσω στο σχετικό ζήτηµα. 
Κρίνεται σηµαντικό η CRPM να το̟οθετηθεί ̟ολιτικά κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της 
Μ̟αγιόν και να συνεχίσει τις τεχνικές εργασίες της. Πέραν αυτών, εφιστά την ̟ροσοχή στη σηµασία της  
α̟οφυγής ανταγωνιστικής αντι̟αράθεσης µεταξύ συνοχής και ανταγωνιστικότητας. Τέλος, υ̟ενθυµίζει 
ορισµένες ηµεροµηνίες σχετικά : 30-31 Οκτωβρίου 2008 στο Παρίσι, σύνοδος µε θέµα την εδαφική συνοχή 
και το µέλλον της ̟ολιτικής συνοχής. 24-26 Νοεµβρίου 2008, ανε̟ίσηµη σύνοδος των Ευρω̟αίων Υ̟ουργών 
για θέµατα οικισµού, αστικής ανά̟τυξης, χωροταξίας και ̟ολιτικής συνοχής, στην Μασσαλία, στο ̟λαίσιο 
της γαλλικής ̟ροεδρίας, καθώς και Μάρτιος 2009, σεµινάριο µε θέµα τη συνοχή, τη διοργάνωση του ο̟οίου 
θα αναλάβει η τσεχική ̟ροεδρία.       

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ  

Ο Damien PÉRISSÉ ̟αρουσιάζει καταρχήν ορισµένες ̟ροκαταρκτικές σκέψεις αναφορικά µε το ζήτηµα 
των καινοτοµιών και του ρόλου των Περιφερειών σχετικά. ∆ια̟ιστώνει κατά ̟ρώτο λόγο ̟ως γίνεται συχνά 
ένας συσχετισµός των ε̟ιδόσεων µιας Περιφέρειας α̟ό ά̟οψης καινοτοµιών µε το ΑΕΠ της, καθώς και ότι 
τα χαρακτηριστικά των ευρω̟αϊκών Περιφερειών σε όρους καινοτοµιών δηµιουργούν µία ιδιότυ̟η 
γεωγραφία. Παρουσιάζει το ̟αράδοξο των καινοτοµιών, σύµφωνα µε το ο̟οίο οι φτωχότερες και µε 
µεγαλύτερες ανάγκες για καινοτοµίες Περιφέρειες, είναι αυτές ̟ου αντιµετω̟ίζουν και τις µεγαλύτερες 
δυσκολίες ικανο̟οιητικής α̟ορρόφησης των δηµόσιων ̟όρων ̟ου χορηγούνται σε αυτές. Προκειµένου να 
αντιµετω̟ιστεί το ̟αράδοξο αυτό, ̟ρέ̟ει να ανα̟τυχθούν ̟ολιτικές στα εδάφη αυτά, ̟ηγαίνοντας ̟έρα 
α̟ό την α̟λή χρηµατοδότηση. Οι Περιφέρειες ̟ρέ̟ει να γίνουν ακόµη ̟ερισσότερο µαθητευόµενες 
διαρθρώσεις.       
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Ο Damien PÉRISSÉ στη συνέχεια ̟αρουσιάζει τα ̟ρώτα α̟οτελέσµατα του σχεδίου TN-RIS, στόχος του 
ο̟οίου είναι η διαµόρφωση µιας συγκεφαλαίωσης των κοµβικών ζητηµάτων της σηµερινής συζήτησης 
σχετικά µε την ευρω̟αϊκή ̟ολιτική συνοχής και τις καινοτοµίες, η ̟αρουσίαση των ̟αρατηρούµενων 
τάσεων στις Περιφέρειες σε ό,τι αφορά τα κοµβικά αυτά ζητήµατα, καθώς και η διαµόρφωση ορισµένων 
̟ολιτικών συστάσεων αναφορικά µε το µέλλον της ̟ολιτικής συνοχής στην διάσταση των καινοτοµιών. Η 
εργασία αυτή θα ̟ρέ̟ει να γίνει µε τέτοιο τρό̟ο ώστε να α̟οφεύγεται και να υ̟οσκελίζεται ο̟οιαδή̟οτε 
ενδεχόµενη αντι̟αράθεση µεταξύ της ανταγωνιστικότητας και των καινοτοµιών α̟ό τη µία ̟λευρά, και της  
αρχής της συνοχής α̟ό την άλλη.           

Ε̟τά κύρια θέµατα για αναλυτικότερη θεώρηση αναδύθηκαν στο ̟λαίσιο του TN-RIS : οι ̟ροσεγγίσεις των 
καινοτοµιών, η δυνατότητα ανάλυσης της οικονοµίας της γνώσης σε ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο, οι  
αλληλε̟ιδράσεις και η ρευστότητα στους κόλ̟ους των ̟εριφερειακών συστηµάτων καινοτοµιών, η 
̟ροο̟τική των µικροµεσαίων ε̟ιχειρήσεων καθώς και τα συστήµατα διακυβέρνησης ̟ου έχουν καταρτιστεί. 

Ορισµένα ̟ρώτα σηµαντικά συµ̟εράσµατα έχουν εξαχθεί α̟ό τη θεώρηση ̟ου έγινε. Είναι εµφανές ότι οι 
καινοτοµίες ̟ρέ̟ει να εξα̟λωθούν όσο το δυνατόν ̟ερισσότερο. Οι καινοτοµίες δεν α̟οτελούν α̟λά έναν 
αστικό ̟αράγοντα, αλλά µ̟ορούν να υφίστανται ̟αντού ό̟ου ανα̟τύσσονται οικονοµικές 
δραστηριότητες. ∆εν είναι α̟οτέλεσµα µονάχα τεχνολογικών βελτιώσεων και α̟οκλειστικός καρ̟ός της 
Έρευνας και της Ανά̟τυξης. Ο ανθρώ̟ινος ̟αράγοντας α̟οκτά ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία στις 
σύγχρονες αναλύσεις, στις ο̟οίες γίνεται χρήση του όρου της δηµιουργικότητας. Ένας σύγχρονος 
συγγραφέας, ο Richard Florida, συνοψίζει τους ̟αράγοντες-κλειδιά των καινοτοµιών αναφέροντας τους 
όρους Tεχνολογία, Ταλέντο, Ανεκτικότητα, στους ο̟οίους ωστόσο θα ̟ρέ̟ει να ̟ροστεθούν και τα Εδάφη. 
Οι δείκτες καινοτοµιών οφείλουν να έχουν µεγαλύτερη συνάφεια σε ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο, και ̟ρέ̟ει να 
διευρυνθούν και να εµβαθυνθούν ̟ροκειµένου να συµ̟εριλάβουν την ο̟τική αυτή. Κατ’ αυτόν τον τρό̟ο 
θα µ̟ορέσει να υ̟άρξει µια µεγαλύτερη ευλυγισία, ιδίως σε ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο, σε ό,τι αφορά τη 
χρησιµο̟οίηση των ∆ιαρθρωτικών ̟όρων ̟ου ̟ροορίζονται για τις καινοτοµίες. Έχει ήδη δια̟ιστωθεί ̟ως 
οι δυναµικές ̟ου ̟ροωθούνται α̟ό τις Περιφέρειες µέσα α̟ό τον ορισµό ̟ροσεγγίσεων καινοτοµιών 
̟ροσαρµοσµένων στα εδάφη τους, καθώς και µέσα α̟ό την ανά̟τυξη νέων αντιλήψεων και οικονοµικών 
δεικτών, είναι θετικές. Το γεγονός αυτό έχει µε τη σειρά του έναν άµεσο θετικό αντίκτυ̟ο στη 
χρησιµο̟οίηση των ∆ιαρθρωτικών ̟όρων.   

Οι ̟εριφερειακές ̟ολιτικές καινοτοµιών ̟αρουσιάζουν µεγάλη ̟οικιλοµορφία, ̟αρά την εµφάνιση 
ορισµένων κοινών τάσεων ̟ου ̟εριγράφονται α̟ό το σχέδιο TN-RIS (Τowards a New Regional Innovation 
System) ό̟ως είναι µία µεγαλύτερη αναγνώριση της διεθνούς διάστασης, η ταυτο̟οίηση των αγορών-κλειδιά 
ή οι συνεργασίες µε ιδιωτικούς φορείς. Είναι σηµαντικό εδώ να υ̟ογραµµιστεί ̟ως τα εδάφη και οι 
̟εριφερειακές αρχές δεν α̟οτελούν ε̟ιχειρήσεις, και δεν υ̟ακούουν σε µία καθαρά οικονοµική λογική 
ό̟ως αυτές. Με λίγα λόγια, µία ̟εριφερειακή ̟ολιτική καινοτοµιών δεν µ̟ορεί να ̟εριοριστεί α̟οκλειστικά 
στην εφαρµογή µακροοικονοµικών µοντέλων.   

Οι Περιφέρειες χρησιµο̟οιούν ε̟ίσης τους ∆ιαρθρωτικούς ̟όρους ̟ροκειµένου να οργανώνουν καλύτερα 
τους δεσµούς καθώς και µία ευέλικτη διακυβέρνηση µεταξύ των ̟εριφερειακών εταίρων. Οι Περιφέρειες 
έχουν συχνά λιγότερο ανάγκη τους ∆ιαρθρωτικούς ̟όρους για την χρηµατοδότηση υ̟οδοµών α̟’ ό,τι για 
την ̟ροώθηση της αλληλε̟ίδρασης µεταξύ των φορέων. Σε ό,τι αφορά τα clusters, ό̟ως και τα livings labs, 
̟ου α̟οτελούν δύο σύγχρονα ̟αραδείγµατα αλληλε̟ίδρασης και ευελιξίας µεταξύ των ̟εριφερειακών 
φορέων, η ̟ολιτική συνοχής ̟αραµένει το σηµαντικότερο στήριγµα για την εφαρµογή τους στους κόλ̟ους 
των εδαφών. Σε ό,τι αφορά τις µικροµεσαίες ε̟ιχειρήσεις, το σχέδιοTN-RIS ε̟ικεντρώθηκε στην ̟ρόσβαση 
στα κεφάλαια. Η εφαρµογή της ̟ρωτοβουλίας « Jeremie » α̟οδείχθηκε ιδιαίτερα ̟ερί̟λοκη και ̟ιθανόν να 
α̟αιτείται η χρησιµο̟οίηση των ∆ιαρθρωτικών ̟όρων ̟ροκειµένου να καταστεί ̟ιο α̟οδοτικό το 
γενικότερο ̟εριβάλλον ̟ρόσβασης στα κεφάλαια α̟’ ό,τι η ίδια η διάθεση των κεφαλαίων (κατάρτιση των 
ε̟ιχειρηµατιών, management…). Τέλος, σε ό,τι αφορά τους µηχανισµούς διακυβέρνησης, η συνέχιση της 
βελτίωσης του διαλόγου µεταξύ των διαφόρων δηµόσιων και ιδιωτικών εταίρων κρίνεται ιδιαίτερα 
σηµαντική, και η ̟εριφερειακή ̟ολιτική ̟αραµένει ένα µοναδικό εργαλείο σε αυτό το ̟λαίσιο.  

Ο Damien PÉRISSÉ υ̟ενθυµίζει ̟ως οι εργασίες του TN-RIS συνεχίζονται έχοντας το δι̟λό στόχο της 
διαµόρφωσης αναλυτικών µελετών ̟ερι̟τώσεων και ̟ιο ̟ολιτικών συµ̟ερασµάτων στο ̟λαίσιο της Γενικής 
Συνέλευσης της Μ̟αγιόν. Στη συνέχεια διευρύνει τη συζήτηση και αναφέρει ορισµένα ερωτήµατα ό̟ου η 
εδαφική διάσταση συνδέεται µε τις ευρω̟αϊκές ̟ολιτικές : ̟οιος ο τρό̟ος βελτίωσης της κατανόησης και της 
αναγνώρισης της εδαφικής διάστασης στις ευρω̟αϊκές ̟ολιτικές έρευνας και ανά̟τυξης (Ε&Α), ̟οιος ο 
τρό̟ος οργάνωσης του συντονισµού µεταξύ ∆ιαρθρωτικών ̟όρων και 7ου ΠΠΕΤΑ, ̟οια η συνεισφορά των 
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Περιφερειών στον ευρω̟αϊκό ερευνητικό χώρο, ̟οιες οι εδαφικές, ̟εριφερειακές διαστάσεις της οικονοµίας 
της γνώσης ; Παρουσιάζονται ̟οικίλες ̟ίστες για θεώρηση και δράση α̟ό ̟λευράς CRPM στον τοµέα αυτό 
και θα µ̟ορούσαν ενδεχοµένως να α̟οτελέσουν ̟ηγή έµ̟νευσης για µελλοντικές δραστηριότητες.   

Ολοκληρώνοντας, υ̟ενθυµίζει εκ νέου την ̟ρωταρχική σηµασία ̟ου έχει η α̟οφυγή αντι̟αράθεσης 
ανταγωνιστικότητας, καινοτοµιών και συνοχής. Οι έννοιες αυτές ̟ρέ̟ει να συµ̟ορεύονται.    

Συζήτηση  

Η Christel LILJESTRÖM θεωρεί ̟ως η Ευρώ̟η οφείλει να κάνει ̟ροσ̟άθειες ̟ροκειµένου να βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητά της και ̟ως το ζήτηµα αυτό δεν είναι α̟οκλειστικά χρηµατοδοτικής φύσης. Οι 
Περιφέρειες ̟ρέ̟ει στο σύνολό τους να συµµετάσχουν σε αυτήν την ̟ροσ̟άθεια. Ε̟ιθυµεί να έχει το σχετικό 
έγγραφο της CRPM  ένα ̟ιο συγκεκριµένο χαρακτήρα. ∆ιευκρινίζει ̟ως ̟ρέ̟ει ε̟ίσης να ̟ροστεθούν σε 
αυτόν ̟αραδείγµατα ορθών ̟ρακτικών.  

Ο Henning GJELLEROD θεωρεί ̟ως το τεχνικό υ̟όµνηµα α̟οτελεί έναν θετικό βασικό φάκελο ̟ου ̟ρέ̟ει 
να συζητηθεί ̟εραιτέρω. Σηµειώνει ότι ̟αρ’ ότι η ∆ανία χαρακτηρίζεται ως ένα κράτος ̟ου ̟ροωθεί 
ιδιαίτερα τις καινοτοµίες, υφίστανται σε αυτή σηµαντικές ανισότητες. Κρίνει σκό̟ιµο να εµβαθυνθεί η 
έρευνα ̟ου ̟ραγµατο̟οιεί η CRPM ̟ροκειµένου να καταδειχθούν οι ανισότητες αυτές ως ̟εριφερειακές, 
ιδίως σε ό,τι αφορά τη διαφορετική αντιµετώ̟ιση αστικών και υ̟αίθριων εδαφών.   

Ο Francesco ATTAGUILE χαιρετίζει την α̟όφαση της CRPM να ενασχοληθεί ̟ιο ενεργά µε το ζήτηµα αυτό 
̟ου έχει θεµελιώδη σηµασία για τις Περιφέρειες. Εκφράζει τη λύ̟η του για τον υ̟ερβολικά « top-down » 
χαρακτήρα της σηµερινής ̟ροσέγγισης, ό̟ως αυτή εκφράζεται στο ̟εριεχόµενο της Στρατηγικής της 
Λισσαβόνας, και θεωρεί ̟ως η οικοδόµησή της ̟ρέ̟ει να ξεκινά α̟ό τα εδάφη. Όσον αφορά τις καινοτοµίες, 
αναφέρει ̟ως οι α̟οµακρυσµένες Περιφέρειες ε̟ιθυµούν τη χρησιµο̟οίησή τους, αρκεί αυτές να σέβονται 
την ̟εριφερειακή ταυτότητα και να αξιο̟οιούν τους ενδογενείς ̟όρους.  

Η Carmela COTRONE χαιρετίζει µε τη σειρά της τις εργασίες ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν α̟ό την Γενική 
Γραµµατεία και θεωρεί ̟ως ̟ρέ̟ει να εµβαθυνθούν. Θα ήταν χρήσιµο στο ̟λαίσιο του ESPON ή του 7ου 
ΠΠΕΤΑ να συνεχιστούν οι συζητήσεις ̟ου ανα̟τύχθηκαν.  

Ο Xavier GIZARD υ̟ενθυµίζει ̟ως το σχέδιο TN-RIS ε̟έτρεψε την έναρξη της συζήτησης γύρω α̟ό τις 
καινοτοµίες στους κόλ̟ους της CRPM. Πρόκειται για ένα ζήτηµα κλειδί αναφορικά µε το µέλλον, το ο̟οίο 
θα έχει τη θέση ̟ου του αναλογεί στις εργασίες της οργάνωσης. Η Γενική Γραµµατεία θα εγγυηθεί τη 
συνέχιση των συζητήσεων αυτών µε τις γεωγραφικές ε̟ιτρο̟ές. Μία ηµέρα εργασίας µε την Ευρω̟αϊκή 
Ε̟ιτρο̟ή σχετικά µε αυτό το θέµα θα ̟ρέ̟ει να ̟ρογραµµατιστεί µέσα στο 2009, δηµιουργώντας τη σύνδεση 
µε την εδαφική συνοχή αλλά και το ΠΠΕΤΑ.  

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ  

Ο Claudio MARTINI κάνει µία εισαγωγή στο θέµα και ζητά να γίνει µια ̟αρουσίαση των κυριότερων 
σηµείων της ̟ροτεινόµενης ̟ρος ψήφιση α̟ό το Πολιτικό Γραφείο λήψης θέσης.    

Ο Patrick ANVROIN κάνει µία ανακεφαλαίωση στο σχέδιο φακέλου υ̟ογραµµίζοντας τα σηµεία ̟ου 
̟ροκάλεσαν συζητήσεις στην οµάδα σύνταξης ̟ου κατάρτισε το κείµενο αυτό και αναφορικά µε τα ο̟οία 
ορισµένες Περιφέρειες έχουν ζητήσει να γίνουν τρο̟ο̟οιήσεις.    

Ο Claudio MARTINI σηµειώνει ̟ως οι τρο̟ο̟οιήσεις ̟ου ̟ροτείνονται είναι είτε γενικές, είτε σχετικές µε 
συγκεκριµένα σηµεία. Έ̟ειτα α̟ό µία γενικότερη συζήτηση, θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µία ̟ιο συγκεκριµένη και 
σχετική µε τα σηµεία αυτά, τα ο̟οία στη συνέχεια θα υ̟οβληθούν ̟ρος ψήφιση ένα ̟ρος ένα. Κατό̟ιν 
αυτού, θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µία νέα ψηφοφορία, αυτή τη φορά για το σύνολο του κειµένου. 

Τα εν λόγω ζητήµατα είναι α̟ό τη φύση τους αµφιλεγόµενα και θα α̟αιτηθεί η εύρεση ενός συµβιβασµού 
µεταξύ των διαφορετικών α̟όψεων. Η Τοσκάνη, ̟αραδείγµατος χάριν, ε̟ιθυµούσε ένα ̟ιο ισχυρό και 
α̟αιτητικό κείµενο, ωστόσο ε̟έδειξε διαλλακτικότητα ̟ροκειµένου να ε̟έλθει συµφωνία και µε τις 
υ̟όλοι̟ες Περιφέρειες. Σε κάθε ̟ερί̟τωση τα µέλη του Πολιτικού Γραφείου θα ̟ρέ̟ει να έχουν ως στόχο 
την εξεύρεση ενός κειµένου σύνθεσης και συµβιβασµού ̟ου θα ε̟ιτρέ̟ει την υιοθέτηση του φακέλου όταν 
αυτός θα ̟αρουσιαστεί στο σεµινάριο του Οκτωβρίου 2008.      
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Ο Claudio MARTINI εγκαινιάζει τη γενική συζήτηση.   

Η Annelie STARK εκτιµά ̟ως ορισµένες µεταρρυθµίσεις είναι α̟αραίτητες α̟ό τη φύση τους για το µέλλον 
της ΚΑΠ, και ̟ως θα ̟ρέ̟ει να διατυ̟ωθούν κά̟οιες εναλλακτικές ̟ροτάσεις. Η Σουηδία δεν ε̟ιθυµεί 
οριζόντιο µηχανισµό διαχείρισης των κινδύνων. Θεωρεί ε̟ίσης ̟ως η αύξηση των ̟όρων µε στόχο την 
ανά̟τυξη της υ̟αίθρου ̟ρέ̟ει να ̟λαισιωθεί α̟ό έναν εκσυγχρονισµό της ΚΑΠ. Κατά την ίδια, θα υ̟άρχει 
̟άντοτε η ανάγκη ύ̟αρξης µιας ΚΑΠ στην Ευρω̟αϊκή Ένωση, ωστόσο θα ̟ρέ̟ει αυτή να ε̟ιτρέ̟ει την 
οργάνωση ενός ισότιµου ανταγωνισµού, καθώς και την αναγνώριση των ̟εριβαλλοντικών ε̟ιταγών.  Η 
ζήτηση ̟ρέ̟ει να α̟οτελεί τη βάση της ανάλυσης της ΚΑΠ.  

Η Monique DANION ε̟ιµένει στην αναγκαιότητα α̟άντησης α̟ό ̟λευράς ΚΑΠ στην ε̟ισιτιστική α̟ειλή 
µέσα α̟ό µία µετεξέλιξή της σε µία ̟ραγµατική κοινή ε̟ισιτιστική ̟ολιτική. Για να δοθεί εκ νέου ώθηση 
στον τοµέα της γεωργίας στην Ευρώ̟η, η ΚΑΠ οφείλει να ενισχύσει τις δηµόσιες ρυθµίσεις των γεωργικών 
αγορών και στο ̟λαίσιο αυτό µία συµφωνία µε τον ΠΟΕ στις σηµερινές βάσεις δεν θα ήταν α̟οδεχτή. Η 
γεωργία και η γεωργική βιοµηχανία τροφίµων είναι άρρηκτα συνδεδεµένες. Τέλος, η ΚΑΠ οφείλει να 
̟ορευτεί ̟ρος µία ευρύτερη ̟εριφερειο̟οίηση της διαχείρισης των ενισχύσεων. 

Ο Claudio MARTINI εγκαινιάζει τη συζήτηση και την διαδικασία ψήφισης των ̟ροτεινόµενων α̟ό τις 
Περιφέρειες Västra Götaland και Mecklenburg-Vorpommern τρο̟ο̟οιήσεων.   

Η τρο̟ολογία 111, η ο̟οία ̟αρουσιάστηκε α̟ό την Περιφέρεια Västra Götaland µε ψηφοφορία δι’ 
ανατάσεως.  

Ο Claudio MARTINI εγκαινιάζει τη συζήτηση σχετικά µε τις δύο τρο̟ο̟οιήσεις στο σηµείο 113 και στο 
συµ̟έρασµα των σηµείων 111 ως 113, οι ο̟οίες ̟ροτάθηκαν α̟ό την Περιφέρεια Västra Götaland. 

Η Annelie STARK εκτιµά ̟ως η ΚΑΠ ̟ρέ̟ει να λαµβάνεται υ̟όψη σε όρους ανταγωνισµού, και ̟ως η 
διαχείρισή της ̟ρέ̟ει να γίνεται ̟ερισσότερο µέσα α̟ό την αγορά.   

Ο Claudio MARTINI διευκρινίζει ̟ως αυτό α̟αιτεί την κατάργηση της αναφοράς ̟ερί αναγκαιότητας να 
̟αραµείνει η ΚΑΠ σε θέση να εξασφαλίζει  τα γεωργικά εισοδήµατα. 

Η Christel LILJESTROM θεωρεί –κατά την ̟ροσω̟ική της ά̟οψη- ̟ως είναι α̟αραίτητο να διατηρηθούν 
οι υ̟άρχοντες µηχανισµοί, διότι ο καταρτισµός νέων α̟οτελεί µία χρονοβόρα διαδικασία. Η ύ̟αρξη 
ωστόσο ευελιξίας κρίνεται αναγκαία, ό̟ως κατέδειξε το ̟αράδειγµα της αγρανά̟αυσης, ̟ου 
χρησιµο̟οιήθηκε λόγω της εξέλιξης της αγοράς. 

Οι δύο ̟ροτάσεις τρο̟ο̟οίησης του 113 α̟ορρί̟τονται, ό̟ως ε̟ίσης και αυτή ̟ου αναφέρεται στο 
συµ̟έρασµα των σηµείων 111 ως 113.   

Ο Claudio MARTINI εγκαινιάζει τη συζήτηση γύρω α̟ό την τρο̟ο̟οίηση στο σηµείο 21 του φακέλου. 

Ο Reinhard BOEST εξηγεί τους λόγους για τους ο̟οίους µία εφαρµογή της ̟ροοδευτικής διαβάθµισης, 
ό̟ως αυτή ̟ροτείνεται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή, θα ε̟ηρέαζε κυρίως την Ανατολική Γερµανία. Μάλιστα, το 8% 
των «α̟οταµιευµένων» µε ̟ροοδευτική διαβάθµιση κεφαλαίων (σε ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο) θα ε̟ιτυγχανόταν 
σε βάρος των γεωργών του Land του Mecklenburg-Vorpommern. Σε αυτό ̟ροστίθεται και το γεγονός ότι το 
Land αυτό δεν υ̟άγεται ̟ια στον Στόχο 1. Είναι ε̟οµένως κατανοητοί οι λόγοι για τους ο̟οίους δηλώνει 
υ̟έρ µίας αναλογικής διαβάθµισης.     

Ο Claudio MARTINI τον ευχαριστεί για την διαφώτισή του αναφορικά µε την ιδιαίτερη κατάσταση ̟ου 
ε̟ικρατεί στο συγκεκριµένο έδαφος και ε̟ιµένει στην αναγκαιότητα ύ̟αρξης αλληλεγγύης σχετικά. 
Εγκαινιάζει τη διαδικασία ψήφισης των τρο̟ο̟οιήσεων ̟ου ̟ροτάθηκαν αναφορικά µε τα σηµεία 21 και 23 
του φακέλου. Οι τρο̟ο̟οιήσεις εγκρίνονται.   

Ο Claudio MARTINI ανοίγει την συζήτηση γύρω α̟ό την τρο̟ο̟οίηση του σηµείου 25, η ο̟οία ̟ροτάθηκε 
α̟ό την Περιφέρεια Västra Götaland.  

Η Annelie STARK εκτιµά στο σηµείο αυτό ̟ως η διαχείριση του ρίσκου εξαρτάται α̟ό την αγορά.  

Η Christel LILJESTRÖM εκτιµά ̟ως ̟οικίλα άλλα στοιχεία, ̟έρα α̟ό την αγορά, οφείλουν να 
λαµβάνονται υ̟όψη στην διαχείριση του ρίσκου, η ο̟οία σχετίζεται µε τον ̟ρώτο ̟υλώνα.  
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Η ̟ρόταση τρο̟ο̟οίησης α̟ορρί̟τεται.   

Ο Claudio MARTINI εγκαινιάζει τη συζήτηση γύρω α̟ό τις δύο τρο̟ο̟οιήσεις στο σηµείο 27 του φακέλου, 
οι ο̟οίες ̟ροτάθηκαν α̟ό την Περιφέρεια Västra Götaland. 

Η Christel LILJESTRÖM δηλώνει σύµφωνη µε την διατύ̟ωση της CRPM και εκτιµά ̟ως η οµάδα εργασίας 
θα µ̟ορέσει να διαµορφώσει στο µέλλον ̟ιο συγκεκριµένες ̟ροτάσεις.  

Οι ̟ροτάσεις τρο̟ο̟οιήσεων α̟ορρί̟τονται.  

Ο Patrick ANVROIN διευκρινίζει ̟ως η ∆ιαµεσογειακή Ε̟ιτρο̟ή ̟ρότεινε µε τη σειρά της ορισµένες ιδέες 
και ̟ροτάσεις τρο̟ο̟οιήσεων.  

Ο Philippe CICHOWLAZ διευκρινίζει, σε ό,τι αφορά το τρίτο σηµείο το ο̟οίο ε̟ανεξέτασε η 
∆ιαµεσογειακή Ε̟ιτρο̟ή, ̟ως ̟αρα̟έµ̟ει στην αναγκαιότητα µιας ειδικής και ̟ιο ̟ροσεκτικής 
αντιµετώ̟ισης των κρατών της Νότιας Ευρώ̟ης.  

Ο Claudio MARTINI εκτιµά ̟ως η διατύ̟ωση του ̟ρώτου σηµείου, στην ο̟οία γίνεται αναφορά στο 
γεγονός ότι τα διατροφικά ̟ροϊόντα δεν «µ̟ορούν» να χρησιµο̟οιηθούν στην ενεργειακή ̟αραγωγή, είναι 
υ̟ερβολική.  

Ο Jean-Didier HACHE σηµειώνει αναφορικά µε το ζήτηµα αυτό, ̟ως ̟ραγµατο̟οιήθηκε διάκριση µεταξύ 
διατροφικών και γεωργικών ̟ροϊόντων στις εργασίες της οµάδας ενέργειας.   

Ο Francesco ATTAGUILE εκτιµά ̟ως η χρησιµο̟οίηση της γεωργίας σε άλλους σκο̟ούς ̟έρα α̟ό τη 
διατροφή εµ̟εριέχει κινδύνους.   

Ο Claudio MARTINI δηλώνει ότι κατανοεί την ο̟τική αυτή, ωστόσο εξακολουθεί να θεωρεί την διατύ̟ωση 
της τρο̟ο̟οίησης υ̟ερβολική.  

Ο Philippe CICHOWLAZ διευκρινίζει ̟ως η ψήφιση και υιοθέτηση µιας ε̟ίσηµης τρο̟ολογίας σε αυτό το 
σηµείο δεν είναι α̟αραίτητη και ̟ως ε̟ρόκειτο κυρίως για µία ̟αρατήρηση α̟ό ̟λευράς ∆ιαµεσογειακής 
Ε̟ιτρο̟ής.   

∆εν ̟ραγµατο̟οιείται ψηφοφορία αναφορικά µε το σηµείο αυτό.  

Ο Claudio MARTINI εγκαινιάζει την ψηφοφορία αναφορικά µε τις τρο̟ο̟οιήσεις των σηµείων 111 και 23 
̟ου ̟ροτάθηκαν α̟ό τη ∆ιαµεσογειακή Ε̟ιτρο̟ή. Οι τρο̟ο̟οιήσεις εγκρίνονται.   

Ο Claudio MARTINI εγκαινιάζει την ψηφοφορία για το σύνολο του κειµένου, ό̟ως αυτό διαµορφώθηκε 
έ̟ειτα α̟ό την υιοθέτηση των διαφόρων τρο̟ο̟οιήσεων. Το τρο̟ο̟οιηµένο κείµενο υιοθετείται στο σύνολό 
του δι’ ανατάσεως, µε µία ψήφο κατά (Västra Götaland)  και µία α̟οχή (Gozo). 

Ο Claudio MARTINI ευχαριστεί το σύνολο των µελών του Πολιτικού Γραφείου για την καθοδήγηση της 
̟οιοτικής αυτής συζήτησης, στην ο̟οία ε̟ιδείχθηκε σεβασµός στις διαφορετικές ο̟τικές, και η ο̟οία 
οδήγησε στην υιοθέτηση ενός κοινού κειµένου. Το σύνολο των µελών εκφράζει την αναγνώρισή του ̟ρος 
την CRPM. Το κείµενο αυτό θα α̟οτελέσει τη βάση ̟άνω στην ο̟οία θα στηριχθεί η ηµέρα εργασίας των 
Περιφερειών µελών µας µε την Ε̟ίτρο̟ο για θέµατα γεωργίας, κα. Mariann Fischer Boel, καθώς και τον 
Υ̟ουργό γεωργίας της Γαλλίας, κ. Michel Barnier, στις 23 Οκτωβρίου, στη Ναντ, κατό̟ιν ̟ρόσκλησης του κ. 
Jacques Auxiette, Προέδρου της Περιφέρειας Λίγηρα (Pays de la Loire). 

ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ CRPM ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  

Ο Claudio MARTINI καλεί τον Rui Azevedo να ̟αρουσιάσει το θέµα αυτό στο Πολιτικό Γραφείο.  

Ο Rui AZEVEDO τον ευχαριστεί και διευκρινίζει εισαγωγικά ̟ως οι εργασίες ̟ου ̟ραγµατο̟οιούνται 
είχαν ως στόχο την οικοδόµηση ενός συνόλου χρήσιµων ιδεών και θεωρήσεων για την CRPM. Η οµάδα 
εργάζεται γύρω α̟ό τέσσερα θέµατα : την κοινωνική ένταξη των µεταναστών, την συσσώρευση του 
ανθρώ̟ινου κεφαλαίου, τις ενεργές ̟ολιτικές α̟ασχόλησης και την ευελισφάλεια. Τα α̟οτελέσµατα θα 
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̟αρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του συγκεφαλαιωτικού σεµιναρίου ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µία ηµέρα 
̟ριν τη Γενική Συνέλευση της Μ̟αγιόν. Τα δύο ̟ρώτα ζητήµατα οδήγησαν σε ορισµένα συµ̟εράσµατα τα 
ο̟οία µ̟ορούν να ̟αρουσιαστούν ήδη α̟ό τώρα.    

Οι εργασίες ̟άνω στην κοινωνική ένταξη των µεταναστών έφεραν στο φως ορισµένες διαφορές ̟ου 
υφίστανται µεταξύ των Περιφερειών ό̟ου ̟αρατηρούνται µεταναστευτικά κύµατα (̟ερί̟τωση 
Ποντλάσκιε), των Περιφερειών ό̟ου αξιο̟οιούνται καλύτερα τα ̟ροσόντα των µεταναστών (̟ερί̟τωση 
Στοκχόλµης), κυρίως λόγω του ικανο̟οιητικού γενικού ε̟ι̟έδου κατάρτισης των εκεί µεταναστών, και, 
τέλος, των Περιφερειών της Νότιας Ευρώ̟ης, οι ο̟οίες υ̟οδέχονται σε γενικές γραµµές λιγότερο 
καταρτισµένους µετανάστες, ̟ροερχόµενους κατά κύριο λόγο α̟ό την Αφρική ή τη Λατινική Αµερική.  

Τα ̟αραδείγµατα των ̟ολιτικών ̟ου ανα̟τύσσουν οι Περιφέρειες ενθαρρύνουν την ̟ροώθηση µίας 
̟ροσέγγισης κοινωνικής ένταξης των µεταναστών στην ο̟οία θα δίνεται έµφαση στην στρατηγική και το 
συντονισµό των διαφόρων ̟ολιτικών, στην α̟ασχόληση, καθώς και στην αναγκαιότητα διαµόρφωσης µίας 
καλύτερης γενικότερης αντίληψης για το σύνολο των µεταναστών, ειδικότερα στα ΜΜΕ. Οι Περιφέρειες 
έχουν ένα σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσουν σχετικά, και η εµ̟ειρία τους θα ̟ρέ̟ει να εµ̟νεύσει όλο και 
̟ερισσότερο τις ευρω̟αϊκές ̟ολιτικές. Η δηµιουργία µιας οµάδας εργασίας ειδικά για το ζήτηµα της 
κοινωνικής ένταξης των µεταναστών ̟ροτάθηκε α̟ό την Περιφέρεια του Skåne. Η Περιφέρεια του Skåne 
καθώς και η Comunitat Valenciana δήλωσαν τη διάθεσή τους για καθοδήγηση της οµάδας αυτής. Μία 
σχετική ̟ρόταση θα κατατεθεί κατά την Γενική Συνέλευση της Μ̟αγιόν.   

Η οµάδα εργασίας ̟ου ασχολείται µε την συσσώρευση του ανθρώ̟ινου κεφαλαίου ε̟ανήλθε στη σηµασία 
της «δια βίου ε̟ιµόρφωσης και κατάρτισης» για την ανταγωνιστικότητα και την καλύτερη 
̟ροσαρµοστικότητα των εργαζοµένων. Τονίστηκε ε̟ίσης εκ νέου η αναγκαιότητα ειδικής αντιµετώ̟ισης 
ορισµένων κατηγοριών ̟ληθυσµού. Ειδικότερα, υ̟άρχει µεγάλη ανάγκη ε̟ίτευξης ̟ροόδου σε ό,τι αφορά 
την ένταξη των νέων, των λιγότερο καταρτισµένων εργαζοµένων και διαφόρων άλλων κατηγοριών 
̟ληθυσµού. Κάτι τέτοιο α̟οτελεί αρµοδιότητα κυρίως των Πανε̟ιστηµίων, και εξαρτάται α̟ό τους δεσµούς 
των τελευταίων µε τις ε̟ιχειρήσεις και την εξέλιξη των ε̟ιµορφωτικών µεθόδων για την α̟όκτηση των 
α̟αραίτητων ̟ροσόντων. Οι Περιφέρειες ̟εριέγραψαν ̟οικίλα ̟αραδείγµατα ενεργειών κατάρτισης δια 
βίου.  

Ορισµένα α̟ό αυτά τα ζητήµατα συνδέονται µε αυτά ̟ου συζητήθηκαν στο ̟λαίσιο των δραστηριοτήτων 
της CRPM αναφορικά µε τις καινοτοµίες και την Ε&Α.  

Η οµάδα εργασίας ̟ου ασχολείται µε τις ενεργές ̟ολιτικές α̟ασχόλησης υ̟ογράµµισε τη σηµασία τόσο του 
ρόλου των δηµόσιων υ̟ηρεσιών α̟ασχόλησης στην ̟ροώθηση αυτής, όσο και της ανά̟τυξης της 
δυνατότητας entrepreneurship σε διάφορα ̟εριφερειακά ̟λαίσια ̟ου χαρακτηρίζονται α̟ό αναδιάρθρωση 
του ̟αραγωγικού ιστού.   

Τα ζητήµατα της διακυβέρνησης και της ευελισφάλειας  αναµένεται να α̟οκτήσουν µελλοντικά ακόµη 
µεγαλύτερη σηµασία. Θα α̟οτελέσουν αντικείµενο εξέτασης κατά τη διάρκεια του τελευταίου workshop του 
ερχόµενου Ιουνίου.    

Ο Rui AZEVEDO σηµειώνει τέλος ̟ως οι ε̟αφές ̟ου έγιναν µε την Γενικής ∆ιεύθυνση Εκ̟αίδευσης και 
Πολιτιστικών θεµάτων, καθώς και µε την Γενική ∆ιεύθυνση Α̟ασχόλησης και Κοινωνικών υ̟οθέσεων  της 
Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής οδήγησαν ε̟ίσης στην α̟εύθυνση ̟ρόσκλησης α̟ό ̟λευράς Γ∆ Εκ̟αίδευσης και 
Πολιτιστικών θεµάτων για συµµετοχή στο Ευρω̟αϊκό Forum µε θέµα την «Ε̟ιµόρφωση και Κατάρτιση» 
αλλά και σε ένα Στρογγυλό Τρα̟έζι µε θέµα «Φτώχεια και Κοινωνικός Α̟οκλεισµός», το ο̟οίο θα διεξαχθεί 
κατά τη διάρκεια της γαλλικής ̟ροεδρίας της ΕΕ.     

Ο Claudio MARTINI τον ευχαριστεί. ∆εν διατυ̟ώνονται ερωτήµατα ή ̟αρατηρήσεις α̟ό ̟λευράς 
̟ολιτικού γραφείου.  

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ  

Ο Claudio MARTINI ̟ροσκαλεί τον Jean-Didier Hache να ̟αρουσιάσει το σχέδιο ̟ολιτικής θέσης της 
CRPM αναφορικά µε το ̟ακέτο ενέργεια-κλίµα.  



Πολιτικό Γραφείο της CRPM – Ρόδος (Νότιο Αιγαίο, Ελλάδα) 

Πρακτικά – Αρ. πρωτ. CRPMPRV080035 A1 – σελ. 13 

Ο Jean-Didier HACHE υ̟ογραµµίζει τον ιδιαίτερα σηµαντικό και φιλόδοξο χαρακτήρα της ̟ρωτοβουλίας 
αυτής της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, η ο̟οία εγγράφεται στο ̟λαίσιο των ευρω̟αϊκών στόχων της µείωσης 
κατά 20% των εκ̟οµ̟ών CO2 και της αύξησης του ̟οσοστού των ανανεώσιµων ενεργειών µέχρι να φτάσουν 
να αντι̟ροσω̟εύουν, ως το 2020,  το 20% της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ευρώ̟η.  

Η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή ̟ροτείνει τέσσερα κείµενα (τρεις οδηγίες και µία α̟όφαση), εκ των ο̟οίων το ένα 
αναφέρεται στην ̟ροώθηση της χρησιµο̟οίησης των ανανεώσιµων ενεργειών, το άλλο στην γεωλογική 
α̟οθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα, και τα υ̟όλοι̟α δύο στα αέρια θερµοκη̟ίου. Τα κείµενα αυτά 
αφορούν τοµείς-κλειδιά, ό̟ως είναι ο ηλεκτρισµός και οι µεταφορές, και ο οικονοµικός αντίκτυ̟ός τους 
είναι δυνητικά µεγαλύτερος α̟ό αυτόν της ̟ολιτικής συνοχής. Η ε̟ιτακτική ανάγκη αντίδρασης α̟ό 
̟λευράς CRPM αναφορικά µε αυτές τις διακυβεύσεις, µέσα στην καθορισµένη ̟ροθεσµία των τριών 
εβδοµάδων, την υ̟οχρέωσε να εργαστεί ταχύτατα, ̟αίρνοντας ανα̟όφευκτα και µεγάλο ρίσκο. Κατέστη 
ωστόσο δυνατή η αµοιβαία δράση µε ̟οικίλες άλλες οργανώσεις, µεταξύ των ο̟οίων βρίσκονται φυσικά και 
Περιφέρειες αλλά και το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο.    

∆ιατυ̟ώνονται ̟οικίλες ̟αρατηρήσεις και ̟ροτάσεις στο σχέδιο ̟ολιτικής θέσης.  

Σε ό,τι αφορά την οδηγία σχετικά µε τη χρήση των ανανεώσιµων ενεργειών, ιδιαίτερη σηµασία έχει η µείωση 
του κατώτατου ορίου των 5000MW ̟αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ̟ου έχει θεσ̟ιστεί για τις υ̟οδοµές 
̟αραγωγής ηλεκτρισµού. Είναι ε̟ίσης αναγκαίο, στο ̟λαίσιο των οδηγιών για τις Κατοικίες και τα Πτηνά, 
η κατα̟ολέµηση των κλιµατικών αλλαγών, καθώς τα ̟εριφερειακά χαρακτηριστικά να ληφθούν ειδικότερα 
υ̟όψη στην εκτίµηση των ̟εριβαλλοντικών ε̟ι̟τώσεων των δραστηριοτήτων ̟αραγωγής ανανεώσιµων 
ενεργειών. Κάτι τέτοιο συνάδει µε την θέση του Πολιτικού Γραφείου της CRPM αναφορικά µε την αρχή της 
αναλογικότητας ̟ου υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο 2007.  

Οι ̟ροτάσεις της Ε̟ιτρο̟ής σχετικά µε την α̟οθήκευση CO2 εφιστούν καθαυτές την ̟ροσοχή στις 
ενδεχόµενες ε̟ι̟τώσεις ̟ου θα µ̟ορούσαν να υ̟άρξουν στο θαλάσσιο ̟εριβάλλον α̟ό τις τεχνολογίες ̟ου 
χρησιµο̟οιούνται. Οι το̟ικές και ̟εριφερειακές αρχές ̟ρέ̟ει να συµµετέχουν ενεργά στις ̟ρωτοβουλίες 
̟ου ανα̟τύσσονται.   

Το ζήτηµα της χορήγησης και εµ̟ορίας δικαιωµάτων εκ̟οµ̟ής αερίων θερµοκη̟ίου ενδέχεται να 
̟ροκαλέσει σοβαρότατες ε̟ι̟τώσεις στις οικονοµίες των α̟οµακρυσµένων Περιφερειών. Η θέσ̟ιση 
̟οσοστώσεων ̟αραδείγµατος χάριν θα µ̟ορούσε ενδεχοµένως να ε̟ιφέρει σηµαντική αύξηση στο κόστος 
των αερο̟ορικών µεταφορών, δυσχεραίνοντας την ̟ροσβασιµότητα των α̟οµακρυσµένων Περιφερειών.   

Τα γεωγραφικά και δηµογραφικά µειονεκτήµατα των εδαφών θα ήταν ε̟οµένως σωστό να λαµβάνονται 
υ̟όψη κατά την διαµόρφωση των ̟οσοστώσεων στα Κράτη µέλη. Ένα 10% των χορηγούµενων 
̟οσοστώσεων θα έ̟ρε̟ε να διατίθεται µε βάση κριτήρια ̟ου θα λάµβαναν υ̟όψη τα ̟αρα̟άνω.            

Πέραν αυτού, το ζήτηµα της διάθεσης των κεφαλαίων ̟ου δηµιουργούνται α̟ό την εφαρµογή του 
συστήµατος αυτού δεν έχει ρυθµιστεί ακόµη. Θα ήταν θεµιτό τα κεφάλαια αυτά να χρησιµο̟οιούνται ̟ρος 
όφελος της οικονοµικής, κοινωνική και εδαφικής συνοχής της Ένωσης.  

Σε γενικές γραµµές, και αναφορικά µε ορισµένα άλλα σηµεία των ̟ροτεινόµενων κειµένων, οι 
ιδιαιτερότητες των α̟οµακρυσµένων και εξόχως α̟όκεντρων Περιφερειών θα ̟ρέ̟ει να ληφθούν 
̟ερισσότερο υ̟όψη.  

Ο Claudio MARTINI ευχαριστεί τον Jean-Didier Hache για την ̟αθιασµένη εισήγησή του και ανοίγει τη 
συζήτηση.  

Ο Henning GJELLEROD εκφράζει τη στήριξή του στις εργασίες ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν. 

Η Gunn Marit HELGESEN εκφράζει µε τη σειρά της τη στήριξή της.  

Η Christel LILJESTRÖM εκφράζει τη στήριξή της αλλά και την ικανο̟οίησή της αναφορικά µε το γεγονός 
της διάθεσης α̟ό ̟λευράς CRPM µίας Γραµµατείας η ο̟οία της ε̟ιτρέ̟ει να ενεργεί σε τόσο σύντοµο 
χρονικό διάστηµα.  

Ο Claudio MARTINI εκφράζει την α̟όλυτη ικανο̟οίησή του, και εύχεται στο µέλλον να αφιερωθεί µία 
σύνοδος α̟οκλειστικά στο ζήτηµα της ενέργειας. Το σεµινάριο του Aberdeen, το ο̟οίο θα διεξαχθεί το 
Νοέµβριο 2008, θα α̟οτελέσει µια καλή ευκαιρία τόσο για την εξέταση των ζητηµάτων της εδαφικής 
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συνοχής και της κατα̟ολέµησης των κλιµατικών αλλαγών, όσο και για την ανταλλαγή α̟όψεων µεταξύ 
Α̟οµακρυσµένων και Παράκτιων Περιφερειών σχετικά µε τις offshore ανεµογεννήτριες.   

Η ΑΛΙΕΙΑ  

Ο Claudio MARTINI εγκαινιάζει στη συνέχεια τη συζήτηση γύρω α̟ό το σχέδιο διακήρυξης για την αλιεία, 
ό̟ως έχει εµ̟λουτιστεί και τρο̟ο̟οιηθεί α̟ό τις διάφορες συνεισφορές.  

Ο Philippe BONNEAU δηλώνει σύµφωνος µε τα κυριότερα σηµεία της διακήρυξης, ωστόσο θα ε̟ιθυµούσε 
την εισαγωγή ̟ερισσότερων ̟ιο διευκρινιστικών στοιχείων σε µία ̟αράγραφο 8.   

Ο Claudio MARTINI ευχαριστεί τους εισηγητές. Η τρο̟ο̟οιηµένη κατά τις ε̟ιθυµίες των συµµετεχόντων 
διακήρυξη υιοθετείται. Μέσα στις ερχόµενες µέρες, θα α̟οσταλεί µέσω mail σε κάθε Περιφέρεια µέλος της 
CRPM, καθώς ε̟ίσης και στους σχετιζόµενους ευρω̟αϊκούς οργανισµούς.   

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  

Ο Claudio MARTINI εγκαινιάζει τη συνεδρίαση.  

Η Marie-Ange ORIHUELA ̟αρουσιάζει δύο τεχνικά υ̟οµνήµατα της CRPM (τα ο̟οία έχουν α̟οσταλεί 
µέσω mail / ταχυδροµείου στις Περιφέρειες µέλη της CRPM) σχετικά µε την ανα̟τυξιακή βοήθεια, τα ο̟οία 
α̟αντούν σε δύο δηµοσιεύσεις της Ε̟ιτρο̟ής και σε έναν φάκελο της Γαλλικής Προεδρίας της ΕΕ.  
Αναφέρει τη διεξαγωγή, το Νοέµβριο 2008, των ευρω̟αϊκών ηµερών ανά̟τυξης, στις ο̟οίες θα εξεταστεί το 
ζήτηµα της συµµετοχής των το̟ικών αρχών.    

Οι αρχές τις ο̟οίες υ̟ερασ̟ίζεται η CRPM είναι οι ακόλουθες :  

• Οι Περιφέρειες δεν ̟ρέ̟ει να θεωρούνται ως ΜΚΟ  

• Η ανα̟τυξιακή βοήθεια δεν α̟οτελεί φιλανθρω̟ία, αλλά αναγκαιότητα  

• Η ΕΕ οφείλει να λάβει υ̟όψη της το ρόλο των Περιφερειών -οι ο̟οίες είναι ενεργές στους τοµείς 
αυτούς εδώ και µεγάλο χρονικό διάστηµα- και να αντικαταστήσει την το̟ικιστική, µε µία 
στρατηγική ̟ροσέγγιση    

• Η εδαφική ̟ροσέγγιση της ανά̟τυξης ευνοεί την ̟ροώθηση της α̟οκέντρωσης στις Χώρες 
δικαιούχους.  

Η Marie-Ange ORIHUELA ενηµερώνει για την δηµιουργία ε̟ί του ̟αρόντος µίας ̟λατφόρµας 
ευρω̟αϊκών αρχών στον τοµέα αυτόν, στην ο̟οία θα συµµετέχουν α̟ό κοινού η CRPM, το ΣΕ∆Π, η ΣΠΕ, 
καθώς και διάφορα άλλα δίκτυα. Η ̟λατφόρµα αυτή θα µ̟ορούσε ενδεχοµένως να συγχρηµατοδοτηθεί α̟ό 
την ΕΕ.  

Ο Claudio MARTINI ανοίγει το θέµα του FOGAR (Forum of Global Assocations of Regions). Ζητά α̟ό τα 
µέλη του Πολιτικού Γραφείου να έχουν γνωστο̟οιήσει, ως την διεξαγωγή της συνεδρίασης της Μ̟αγιόν, τις 
αντιδράσεις τους στο ̟ροσω̟ικό υ̟όµνηµα για το FOGAR ̟ου τους έχει α̟οσταλεί.  

Η Christel LILJESTRÖM θεωρεί ιδιαίτερα θετικό το διάλογο των τελευταίων εβδοµάδων µεταξύ της 
Προεδρίας της CRPM και της Ε̟ιτρο̟ής Βαλτικής γύρω α̟ό αυτό το θέµα. Εκφράζει την ικανο̟οίησή της 
αναφορικά µε το γεγονός ότι το FOGAR δεν θα ε̟ηρεάσει τις δραστηριότητες της CRPM και δεν θα έχει 
̟λέον ε̟ι̟τώσεις στον ̟ροϋ̟ολογισµό της α̟ό το 2010. 

Ο Francesco ATTAGUILE ζητά µεγαλύτερη εµ̟λοκή της CRPM στις εξωτερικές συνεργασίες, 
υ̟ενθυµίζοντας ότι το ένα τρίτο των Περιφερειών µελών της CRPM βρίσκονται στη Μεσόγειο. ∆ηλώνει ότι 
θα ε̟ιθυµούσε να α̟ευθυνθεί αίτηµα στην γαλλική κυβέρνηση για συµµετοχή στη σύνοδο της Γαλλικής 
Προεδρίας της ΕΕ µε θέµα την ευρωµεσογειακή συνεργασία µίας οµάδας εκ̟ροσώ̟ησης των Περιφερειών, η 
ο̟οία θα έχει ρόλο ̟αρατηρητή.   

Ο Ramon Luis VALCARCEL ̟ιστο̟οιεί το ενδιαφέρον ̟ου ̟αρουσιάζει το FOGAR για ορισµένες 
ισ̟ανικές Περιφέρειες (Μούρθια, Comunitat Valenciana και Καταλονία), µε την α̟αραίτητη όµως 
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̟ροϋ̟όθεση ότι οι ενέργειές του θα µ̟ορούν να εξεταστούν ̟ροηγουµένως. Το FOGAR δεν ̟ρέ̟ει ωστόσο 
να α̟οµακρύνει την CRPM α̟ό τον ευρωµεσογειακό χώρο και την διαδικασία της Βαρκελώνης. 

Η Giovanna DEBONO ευελ̟ιστεί ̟ως θα α̟οφευχθεί ο̟οιασδή̟οτε µορφής ε̟ικάλυψη αρµοδιοτήτων, και 
̟ως θα ε̟ιτευχθεί τελικά σύγκλιση µεταξύ των στόχων. Οι Περιφέρειες έχουν τη δυνατότητα να 
συνεισφέρουν στους στόχους της Χιλιετίας και στην ̟ρόκληση της σίτισης του κόσµου. Η διατροφική 
ασφάλεια α̟οτελεί µία σηµαντική διακύβευση, ιδίως για την Αφρική.   

Η Gunn Marit HELGESEN θεωρεί ̟ως η CRPM ̟ρέ̟ει να ξεκινήσει µία ̟ροσ̟άθεια συντονισµού και να 
συνδράµει στην δηµιουργία µίας ̟αγκόσµιας οργάνωσης Περιφερειών, στην ο̟οία ωστόσο, δεν θα 
αφιερώνει ̟αρά µόνο ένα µικρό τµήµα των εργασιών της. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, θα υ̟άρξει ̟εραιτέρω 
συζητήσεων σχετικά.    

Ο Xavier GIZARD κάνει µία ε̟ισήµανση σχετικά µε την κατάσταση των εθελοντικών χρηµατοδοτικών 
συνεισφορών των Περιφερειών για την κάλυψη του κόστους του FOGAR στον ̟ροϋ̟ολογισµό 2008 της 
CRPM. Ο στόχος έχει ε̟ιτευχθεί κατά τα δύο τρίτα, χάρη στις συνδροµές των Περιφερειών Αστούριας, 
Ακιταίν, Βρετάνης, Προβηγκίας- Άλ̟εων- Κυανής Ακτής, Τοσκάνης, Ανδαλουσίας, Αζόρων και Κάτω 
Νορµανδίας. Γίνονται ε̟ί του ̟αρόντος ενδελεχείς συζητήσεις µε την ΕΕ ̟ροκειµένου να σταθερο̟οιηθεί το 
ύψος της αυτοχρηµατοδότησης α̟ό το 2010 κι έ̟ειτα. Στις 14 Μαΐου 2008 διαµορφώθηκε ένα ειδικό 
καταστατικό, ̟ροκειµένου να ε̟ιτευχθεί νοµική ανεξαρτησία. Ο FAO ζήτησε τη βοήθεια της CRPM 
̟ροκειµένου να διαµορφωθεί µία άµεση σύνδεση µε τις Περιφέρειες. Το 2009 έχει ̟ρογραµµατιστεί 
σεµινάριο µε θέµα την διατροφική ασφάλεια, στο ο̟οίο θα ̟αραβρεθούν Πρόεδροι Περιφερειών α̟ό τις 
̟έντε η̟είρους.          

Ο Claudio MARTINI ολοκληρώνει τη σύνοδο σηµειώνοντας ̟ως η συζήτηση θα συνεχιστεί στη Μ̟αγιόν, 
και ̟ως ως τότε ο̟οιαδή̟οτε συνεισφορά θα είναι καλοδεχούµενη.  

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ CRPM 

Ο Jean-Didier HACHE εγκαινιάζει τη σύνοδο αυτή.  

Ο Philippe CICHOWLAZ θέτει το τεχνικό υ̟όµνηµα σχετικά µε την εξέλιξη του οικονοµικού και θεσµικού 
γενικού ̟λαισίου της CRPM στη διάθεση των συµµετεχόντων. 

O Jean-Didier HACHE ̟αρουσιάζει στη συνέχεια µε ̟ροβολή διαφανειών µία στατιστική ανάλυση του 
membership της CRPM, των χαρακτηριστικών του και της εξέλιξής τους στο ̟έρασµα του χρόνου, καθώς και 
µία συγκεφαλαίωση των συνεντεύξεων και γεωγραφικών συζητήσεων ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν την άνοιξη 
µε θέµα το µέλλον της CRPM. Οι φάκελοι αυτοί, κατό̟ιν οριστικο̟οίησης α̟ό το Πολιτικό Γραφείο, θα 
α̟ευθυνθούν µέσω ταχυδροµείου + mail στους Προέδρους των Περιφερειών µελών της CRPM (+ σε ένα 
συνεργάτη) µέσα στο καλοκαίρι του 2008.             

Στη βάση των στοιχείων αυτών, θα α̟οσταλεί συνηµµένο και ένα ερωτηµατολόγιο. Οι Περιφέρειες µέλη 
της CRPM θα ̟ρέ̟ει να έχουν α̟αντήσει στο ερωτηµατολόγιο αυτό είτε ως τις 10 Σε̟τεµβρίου 2008 (µία 
α̟άντηση ανά Περιφέρεια µέλος), είτε µέσα σε ένα διάστηµα δύο εβδοµάδων α̟ό την ̟ροαναφερθείσα 
ηµεροµηνία, κατό̟ιν αιτήµατος της Christel Liljeström. 

Ο Claudio MARTINI καλεί τους συµµετέχοντες σε συζήτηση ̟άνω στη βάση των στοιχείων αυτών. Το 
σύνολο των συνεισφερόντων εκφράζει την ικανο̟οίησή του αναφορικά µε την ̟οιότητα του υλικού ̟ου 
συγκεντρώθηκε κατ’ αυτόν τον τρό̟ο, και ευχαριστεί τους κκ. Hache και Cichowlaz για το γεγονός αυτό. 

Ο Henning GJELLEROD τονίζει τη σηµασία της εργασίας α̟ό κοινού µε τις γειτονικές Περιφέρειες της ΕΕ 
και της στενότερης γνωριµίας των ̟ληθυσµών των Περιφερειών µελών µε την CRPM.    

Η Gunn Marit HELGESEN εύχεται η CRPM να ̟αραµείνει µία ισχυρή οργάνωση ̟ου θα ̟ροωθεί την 
δια̟εριφερειακή συνεργασία και θα ε̟ηρεάζει τις κοινοτικές ̟ολιτικές. Η ναυτιλιακή και θαλάσσια 
διάσταση ̟ρέ̟ει να εξακολουθήσει να βρίσκεται στην καρδιά των δραστηριοτήτων της CRPM. 

Ο Aydin Nezih DOĞAN καλεί την CRPM να εστιάσει την ̟ροσοχή της και ̟έρα α̟ό την ΕΕ, λαµβάνοντας 
υ̟όψη τους ̟ροβληµατισµούς ενός διευρυµένου χώρου ̟ου θα συµ̟εριλαµβάνει τα Κράτη ̟ου ταυτίζονται 
µε τις αρχές της ΕΕ.                                                      



Πολιτικό Γραφείο της CRPM – Ρόδος (Νότιο Αιγαίο, Ελλάδα) 

Πρακτικά – Αρ. πρωτ. CRPMPRV080035 A1 – σελ. 16 

Η Enda BONNER σχολιάζει λε̟τοµερώς τους ̟αράγοντες ̟ου οδήγησαν στο ιρλανδικό όχι στο 
δηµοψήφισµα : έλλειψη ενηµέρωσης, ε̟ηρεασµός α̟ό αµερικανικά δίκτυα. Η Ιρλανδία ε̟ιθυµεί να 
̟αραµείνει στην ΕΕ. Σε ό,τι αφορά την CRPM, τα ζητήµατα αλιείας κρίνονται ιδιαίτερης σηµασίας.  

Ο Michel VAUZELLE κάνει µία αναφορά στην ̟αγκοσµιο̟οίηση, τονίζοντας ότι αλλάζει το χάρτη των 
α̟οµακρυσµένων ̟εριφερειών, οι ο̟οίες, σε Ανατολή και Νότο, βρίσκονται στην καρδιά των ̟ροβληµάτων 
της Ευρώ̟ης. Υ̟άρχει ανάγκη µετάβασης α̟ό την γειτονία στη συµβίωση, και υιοθέτησης µίας 
δεοντολογικής και βολονταριστικής διαχείρισης της ̟αγκοσµιο̟οίησης, η ο̟οία θα εντάσσει την 
̟ολιτισµική διάσταση.      

Τα έθνη δεν µ̟ορούν α̟ό µόνα τους να α̟αντήσουν στις ̟ροκλήσεις αυτές : οι Περιφέρειες οφείλουν να 
έχουν ενεργή συµµετοχή, µε τη συνδροµή της CRPM, η ο̟οία οφείλει να ενισχύσει τη διάρθρωση και  
αναγνωσιµότητά της, συνεισφέροντας ε̟ίσης στη δηµιουργία ενός εµβρύου δικτύου δια̟εριφερειακών 
οργανώσεων σε ̟αγκόσµια κλίµακα.  

Ο Ramon Luis VALCARCEL ε̟ιµένει στην αναγκαιότητα εγγύτητας ̟ρος τους ̟ολίτες : ̟ρέ̟ει να υ̟άρχει 
ενηµέρωσή τους για την Ευρώ̟η και ε̟εξήγηση των οφελών ̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό αυτή. Η ε̟ικοινωνία της 
Ευρώ̟ης µε τους ̟ληθυσµούς έχει ̟ρωταρχική σηµασία, και οι Περιφέρειες οφείλουν να συµµετάσχουν 
ενεργά σε αυτήν την κατεύθυνση.      

Ο Claudio MARTINI κλείνει τη συνεδρίαση δίνοντας rendez-vous για την Γενική Συνέλευση της Μ̟αγιόν, 
κατά την ο̟οία θα εξεταστούν τα α̟οτελέσµατα του ερωτηµατολογίου, µε την τελική ηµεροµηνία λήξης της 
εσωτερικής αυτής συζήτησης να έχει οριστεί για το φθινό̟ωρο 2009, κατά την Γενική Συνέλευση του 
Γκέτεµ̟οργκ. Όλοι οι σχετικοί φάκελοι θα α̟οσταλούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στις Περιφέρειες 
µέλη (στον εκάστοτε Πρόεδρο και σε έναν συνεργάτη του).   

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ  

Ο Xavier GIZARD συνοψίζει τις υ̟οχρεώσεις της CRPM για το δεύτερο εξάµηνο του 2008, αναφέροντας ̟ιο 
συγκεκριµένα τις εκδηλώσεις και συναντήσεις της CRPM στις ο̟οίες θα συµµετάσχει η εξαµηνιαία γαλλική 
Προεδρία, καθώς και τις αντίστοιχες της γαλλικής Προεδρίας στις ο̟οίες θα συµµετάσχει η CRPM. 
Στη συνέχεια ̟αρουσιάζει το σχέδιο ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης της Μ̟αγιόν στην ο̟οία 
θα ̟αραβρεθούν οι Ε̟ίτρο̟οι Joe Borg και Danuta Hübner. Το σχέδιο ηµερήσιας διάταξης υιοθετείται.  

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2008 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2007  

Ο Jacques BOULAU ̟αρουσιάζει την εκτέλεση του ̟ροϋ̟ολογισµού 2007, οι λογαριασµοί του ο̟οίου 
α̟οτέλεσαν αντικείµενο ̟ορίσµατος α̟ό την Ελεγκτικολογιστική Εταιρεία KPMG και δηµοσιονοµικού 
ελέγχου α̟ό τον Οικονοµικό Ελεγκτή της Audit Grand Ouest. Οι λογαριασµοί αυτοί ̟έραν αυτών 
εγκρίθηκαν α̟ό το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δηµοσιονοµικής διαχείρισης της CRPM, κατά τη διάρκεια της 
Γενικής Συνέλευσής του, στις 28 του ̟ερασµένου Α̟ριλίου.  

Το σύνολο των εσόδων των σωρευτικών λογαριασµών (CRPM, Γεωγραφικές Ε̟ιτρο̟ές, , CVAA, nrg4SD και 
̟ρογράµµατα συνεργασίας) ανέρχεται στα 3.416.534 €, ενώ το σύνολο των δα̟ανών στα 3.500.401 €. 
Κατό̟ιν οικονοµικής ολοκλήρωσης των έκτακτων εσόδων και δα̟ανών, ̟ροκαταβολών υ̟οτίµησης 
εισφορών και αφιερωµένων κεφαλαίων, ο λογαριασµό α̟οτελέσµατος 2007 εµφανίζει λογιστικό ̟λεόνασµα 
ύψους 118.634 €, το ο̟οίο, σύµφωνα µε τους λογιστικούς κανόνες,  µεταφέρθηκε στο α̟οθεµατικό κεφάλαιο 
της CRPM.  

Η Carmela COTRONE ζητά συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες αναφορικά µε τον αναλυτικό καταµερισµό 
δα̟ανών των Γεωγραφικών Ε̟ιτρο̟ών. Ο κ. BOULAU διευκρινίζει ̟ως η ̟αρουσίαση ̟ου 
̟ραγµατο̟οιείται α̟ό τον Οικονοµικό Ελεγκτή ̟αρέχει γενικές ̟ληροφορίες για το σύνολο των 
λογαριασµών της CRPM µέσα α̟ό τον δηµοσιονοµικό α̟ολογισµό (µε τα ̟άγια και διαθέσιµα στοιχεία στο 
ενεργητικό και τα α̟οθεµατικά κεφάλαια και τις οφειλές στο ̟αθητικό), καθώς και τον λογαριασµό 
α̟οτελέσµατος (̟αρέχοντας ̟ληροφορίες γύρω α̟ό το α̟οτέλεσµα χρήσης, την κατάσταση οικονοµικού 
α̟οτελέσµατος και το λογιστικό α̟οτέλεσµα). Ένας ̟ίνακας ̟ροσαρτείται στο ̟όρισµα του Οικονοµικού 
Ελεγκτή, στον ο̟οίο διευκρινίζεται αναλυτικά ο καταµερισµός εσόδων και εξόδων της CRPM ανά 
γεωγραφική ε̟ιτρο̟ή, ̟ρόγραµµα συνεργασίας και αρχή στην ο̟οία η CRPM έχει αναλάβει την 
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οικονοµική διαχείριση (CVAA, nrg4SD). Ορισµένες διευκρινίσεις σε αυτήν την κλίµακα κατανοµής 
̟αρέχονται στο συνηµµένο υ̟όµνηµα στο σχέδιο του αναθεωρηµένου ̟ροϋ̟ολογισµού 2008. 

Οι λογαριασµοί της CRPM στις 31/12/2007 υιοθετούνται οµόφωνα α̟ό τα ̟αρευρισκόµενα µέλη του 
Πολιτικού Γραφείου.  

Ο Yves MORVAN ̟αρουσιάζει την ̟ορεία των λογαριασµών για το έτος 2008.  

Σύµφωνα µε τις ε̟ιθυµίες του Πολιτικού Γραφείου της Σεβίλλης του Ιανουαρίου 2008, ̟ροτείνεται µία νέα 
αναλυτική ̟αρουσίαση του ̟ροϋ̟ολογισµού, για την καλύτερη ανάγνωση των λογαριασµών της CRPM.  

Πέραν αυτού, ̟ροτείνεται ένα σχέδιο αναθεωρηµένου ̟ροϋ̟ολογισµού 2008, στο ο̟οίο λαµβάνονται 
υ̟όψη δύο νέες αναλυτικές θέσεις (FOGAR / nrg4SD) ̟ου αντιστοιχούν στην κατανοµή λειτουργικών 
εξόδων της CRPM σε ένα ̟οσοστό της τάξης του 4 % για το FOGAR και του 2 % για το nrg4SD, καθώς και 
µία εκτίµηση του χρόνου εργασίας ̟ου διέθεσε η Γραµµατεία της CRPM για καθεµιά α̟ό αυτές τις 
οντότητες. Σε ό,τι αφορά τις γεωγραφικές ε̟ιτρο̟ές και το CVAA, η κλίµακα κατανοµής ̟αραµένει ως έχει.    

Πέραν αυτού, και σύµφωνα µε τις ε̟ιθυµίες του Πολιτικού Γραφείου, καταργείται η γραµµή κεφάλαια 
αφιερωµένα στο FOGAR (̟ρβ. ̟αρουσιασθέν σχέδιο ̟ροϋ̟ολογισµού 2008 στην Γενική Συνέλευση της 
Φλωρεντίας τον Οκτώβριο 2007), µε τη βασική χρηµατοδότησή του να α̟οτελείται ̟λέον α̟ό τις ̟ρόσθετες 
εισφορές των ̟εριφερειών.      

Πέραν αυτού, λήφθηκε υ̟όψη στην αναθεωρηµένη έκδοση του σχεδίου ̟ροϋ̟ολογισµού 2008 η α̟οχώρηση 
δύο γαλλικών ̟εριφερειών (Limousin και Centre), και της  Scottish Government  

Σε αυτό το χρονικό σηµείο του έτους, το µικρό έλλειµµα ̟ου εκτιµάται στα 26.964 € στο σύνολο των 
λογαριασµών 2008 της CRPM α̟οτελεί α̟λώς ένα ενδεικτικό στοιχείο.    

Πέρα α̟ό το διευκρινιστικό αίτηµα γύρω α̟ό την αναλυτική κατανοµή εξόδων ̟ου διατυ̟ώθηκε α̟ό την 
κα. Cotrone, δεν διατυ̟ώνεται κά̟οιο συγκεκριµένο σχόλιο αναφορικά µε το σχέδιο αναθεωρηµένου 
̟ροϋ̟ολογισµού 2008. 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  

Τέσσερις αιτήσεις ̟αρουσιάζονται :  
� Ida-Virumaa (EE) 
� Angus (UK) 
� Samsun (TR) 
� Λάρνακα District Development Agency (CY) 

Ο Πρόεδρος Martini υ̟οβάλλει τις αιτήσεις αυτές ̟ρος ψήφιση στο Πολιτικό Γραφείο. Οι αιτήσεις 
υιοθετούνται οµόφωνα.   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Ο Claudio MARTINI κλείνει τις εργασίες και ευχαριστεί θερµά την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου και τον 
Γενικό Γραµµατέα της, Χαράλαµ̟ο KOKKINO, για την εξαιρετική φιλοξενία ̟ου ε̟ιφύλαξαν στα Μέλη του 
Πολιτικού Γραφείου της CRPM και για την οµαλή διεξαγωγή της συνεδρίασης αυτής. 
 


