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37η Γενική Συνέλευση της CRPM 
1-2 Οκτωβρίου 2009 – Γκέτεµποργκ (Västra Götaland, Σουηδία) 

 

Οι Μη Κεντρικές Παράκτιες Περιφέρειες, τα ονόµατα των οποίων ακολουθούν, συνεδρίασαν στο 

Γκέτεµποργκ (Västra Götaland, Σουηδία) στις 1-2 Οκτωβρίου 2009, στο πλαίσιο της διεξαγωγής της 

37ης Γενικής Συνέλευσης της CRPM 

ABERDEEN CITY (UK), ABERDEENSHIRE (UK), AÇORES (PT), ALENTEJO (PT), ANDALUCIA (ES), ANGUS (UK), 
AQUITAINE (FR), ARAGON (ES), ARGYLL & BUTE (UK), ASTURIAS (ES), BALEARES (ES), BASSE-NORMANDIE (FR), 
BLEKINGE (SE), BORDER (DONEGAL, IE), BORNHOLM (DK), BREMEN (DE), BRETAGNE (FR), BUSKERUD (NO), 
CAMPANIA (IT), CANTABRIA (ES), CATALUNYA (ES), CENTRO (PT), COMUNITAT VALENCIANA (ES), CORNWALL (UK), 
CORSE (FR), EAST MIDLANDS REGIONAL ASSEMBLY (UK), EAST OF ENGLAND REGIONAL ASSEMBLY (UK), EMILIA 
ROMAGNA (IT), ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ (CY), FIFE (UK), FRIULI-VENEZIA-GIULIA (IT), GALICIA (ES), GÄVLEBORG (SE), 
GOTLAND (SE), GOZO (MT), HALLAND (SE), HAMPSHIRE (UK), HAUTE-NORMANDIE (FR), HIGHLAND (UK), 
HORDALAND (NO), IDA-VIRUMAA (EE), ISLE OF MAN (BRITISH ISLES), ITÄ-UUSIMAA (FI), JÖNKÖPING (SE)*, 
KYMENLAAKSO (FI), LAZIO (IT), LISBOA E VALE DO TEJO (PT), MADEIRA (PT), MARTINIQUE (FR), MECKLENBURG-
VORPOMMERN (DE), MELILLA (ES), MIDI-PYRENEES (FR), MIDTJYLLAND (DK), MØRE OG ROMSDAL (NO), MONASTIR 
(TN), MURCIA (ES), NAVARRA (ES), NOORD-HOLLAND (NL), NORDJYLLAND (DK), NORDLAND (NO), NORD-PAS DE 
CALAIS (FR), NORRBOTTEN (SE), NORTE (PT), ODESSA (UA), ORKNEY (UK), ØSTFOLD (NO), OSTROBOTHNIA (FI), 
OULU REGION (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), PÄRNUMAA (EE), PAYS DE LA LOIRE (FR), PICARDIE (FR), PODLASKIE (PL), 
POITOU-CHARENTES (FR), PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR (FR), ROGALAND (NO), SAMSUN (TR), SARDEGNA (IT), 
SHETLAND (UK), SICILIA (IT), SJAELLAND (DK)*, SKÅNE (SE), SOMERSET (UK), SOUSSE (TN), SOUTH OF SCOTLAND 
ALLIANCE (UK), SOUTH-WEST FINLAND (FI), SØR-TRØNDELAG (NO), STOCKHOLM (SE),  SYDDANMARK (DK), 
TELEMARK (NO), TOSCANA (IT), TRABZON (TR), TROMS (NO), TULCEA (RO), UUSIMAA (FI), VÄSTERBOTTEN (SE), 
VÄSTERNORRLAND (SE), VÄSTRA GÖTALAND (SE), VEST-AGDER (NO), VESTFOLD (NO), WALES (UK), WESTERN ISLES 
(UK), ZUID-HOLLAND (NL). 
(*)
 Παρατηρητής  

 
 
Οι παρούσες στην Γενική Συνέλευση Περιφέρειες επιθυµούν να ευχαριστήσουν την Περιφέρεια Västra 

Götaland καθώς και τον Πρόεδρό της, κ. Roland Andersson, για την υποδοχή που τους επιφύλαξαν 

και τη φιλοξενία που τους παρείχαν. 

 

Ο Πρόεδρος Martini ευχαριστεί το σύνολο των συµµετεχόντων εκπροσώπων των περιφερειακών 

αρχών και ευρωπαϊκών οργανισµών που έλαβαν µέρος στις εργασίες της ∆ιάσκεψης. Επίσης επιθυµεί 

να ευχαριστήσει την Σουηδική Κυβέρνηση –Εν Ενεργεία Προεδρία της Ένωσης- για την συµµετοχή της 

στην Γενική Συνέλευση. 
 

 

Στο όνοµα των 161 µελών της, η ∆ιάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της 

Ευρώπης, η οποία συγκεντρώθηκε στο Γκέτεµποργκ για την 37η ετήσια Γενική της Συνέλευση, 

υιοθέτησε την ακόλουθη Τελική ∆ιακήρυξη και τα ακόλουθα Ψηφίσµατα : 

mailto:secretariat@crpm.org
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- I - 

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΜΙΑ 
ΦΙΛΟ∆ΟΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΕ  

1. Τα έτη 2008 και 2009 αδιαµφισβήτητα σηµατοδοτούν µία ε̟ουσιώδη στροφή σε ό,τι αφορά τη 
διαδικασία της ̟αγκοσµιο̟οίησης και την κατεύθυνση αυτής εδώ και µια τριακονταετία. Η 
χρηµατο̟ιστωτική κρίση έγινε οικονοµική και κοινωνική, και, ̟λήττοντας την Ευρώ̟η, τρο̟ο̟οίησε το 
̟ρίσµα µέσα α̟ό το ο̟οίο η τελευταία ανέλυε τις ̟ροκλήσεις αυτές. Τα εµ̟ορικά, µεταναστευτικά και 
χρηµατοοικονοµικά ρεύµατα, µε την αισθητή συρρίκνωσή τους, θέτουν ένα ερώτηµα σχετικά µε την ίδια 
την υ̟όσταση των συνθηκών της ε̟ερχόµενης ̟αγκόσµιας οικονοµικής ανά̟τυξης. Η 
̟ολυαναµενόµενη οικονοµική ανάκαµψη, όταν αυτή ξεκινήσει, θα λάβει υ̟όψη της υ̟οχρεωτικά τις 
τρο̟ο̟οιήσεις και τα νέα δεδοµένα ̟ου ε̟έφερε η κρίση.       

2. Οι υ̟εύθυνοι των 161 Περιφερειών µελών της ∆ιάσκεψης βρίσκονται αντιµέτω̟οι, καθηµερινά, µε τις 
καταστροφικές συνέ̟ειες της κρίσης. Καθορίζουν και ανα̟τύσσουν, ανάλογα µε τις αρµοδιότητες και 
τους διαθέσιµους ̟όρους τους, τις δηµόσιες ̟εριφερειακές ̟ολιτικές αυτές ̟ου θα ε̟ιτρέψουν, 
βραχυ̟ρόθεσµα, στους συµ̟ολίτες τους, να αντιµετω̟ίσουν τους διαφόρους ̟αράγοντες της κρίσης, και 
µακρο̟ρόθεσµα, να ε̟ιλεγούν κατευθύνσεις µίας ̟ιο βιώσιµης ανά̟τυξης, η ο̟οία θα συνε̟άγεται 
̟ερισσότερες δραστηριότητες για τις ε̟ιχειρήσεις τους και αυξηµένη α̟ασχόληση για τους ̟ληθυσµούς 
τους. Σε καµία ̟ερί̟τωση ωστόσο δεν ε̟ιθυµούν να βρεθούν αντιµέτω̟οι εκ νέου µε µία κατάσταση 
αντίστοιχη µε την σηµερινή. Η ̟αρούσα κρίση ̟ρέ̟ει να α̟οτελέσει α̟αραιτήτως την αφορµή για την 
τρο̟ο̟οίηση του µοντέλου ανά̟τυξης ̟ου ε̟ικράτησε κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Οι υ̟εύθυνοι 
των Περιφερειών µελών ̟αροτρύνουν τους ευρω̟αϊκούς και διεθνείς οργανισµούς να ̟ροτείνουν µία 
βιώσιµη µεταρρύθµιση του µοντέλου αυτού, χωρίς να ̟εριοριστούν α̟λώς στην µεµονωµένη 
αντιµετώ̟ιση των άµεσων κινδύνων ̟ου ανακύ̟τουν α̟ό τις ανε̟άρκειές του.     

3. Το ερχόµενο έτος θα α̟οτελέσει ε̟οµένως µία δοκιµασία, τόσο της ε̟άρκειας αντίδρασης της Ενωµένης 
Ευρώ̟ης και των Κρατών µελών της στις ̟οικίλες ̟ροκλήσεις ̟ου α̟ειλούν την ή̟ειρο, όσο και της 
ικανότητάς τους για ενεργή συµµετοχή στο νέο στάδιο µίας ̟αγκοσµιο̟οίησης ̟ολλα̟λών ̟όλων. Στη 
δοκιµασία αυτή έρχεται να ̟ροστεθεί και η ε̟ιτακτική ανάγκη µεγιστο̟οίησης της ̟ολιτικής 
αξιο̟ιστίας της Ένωσης, καθώς και της ανοικοδόµησης µιας σχέσης εµ̟ιστοσύνης µε τους ̟ολίτες της. 
Το χαµηλό ̟οσοστό συµµετοχής των τελευταίων στις ̟ρόσφατες ευρωεκλογές είναι ενδεικτικό της 
α̟ογοήτευσής τους ̟ρος το ̟ρόσω̟ό της. Το διακύβευµα κρίνεται ε̟οµένως τεράστιο για τους 
ευρω̟αϊκούς θεσµούς, είτε ̟ρόκειται για το Συµβούλιο, είτε για το ̟ρόσφατα εκλεγµένο Κοινοβούλιο ή 
την ε̟όµενη Ε̟ιτρο̟ή : µία ενδεχόµενη α̟οτυχία τους θα σήµαινε την α̟όσχιση α̟ό την ̟ροσ̟άθεια 
̟ου ξεκίνησε κατά την δεκαετία του ’50, τον ̟ροηγούµενο αιώνα.     

4. Οι Περιφέρειες µέλη αναµένουν καταρχήν µία ευρω̟αϊκή α̟άντηση στην ̟αγκόσµια οικονοµική κρίση, 
η ο̟οία θα µεταφράζεται α̟ό µία ενίσχυση των οργανισµών και των δηµόσιων ̟ολιτικών και όχι α̟ό 
την α̟οδυνάµωση και την συρρίκνωσή τους :  

- Ευελ̟ιστούν ̟ως το α̟οτέλεσµα του νέου ιρλανδικού δηµοψηφίσµατος θα καταστήσει την 
εφαρµογή της Συνθήκης της Λισσαβόνας ως α̟αραίτητη βάση για µία καινούργια ̟ρόοδο του 
ευρω̟αϊκού σχεδίου   

- Θεωρούν ακατανόητο οι ε̟ερχόµενες συζητήσεις ̟ου θα εγκαινιαστούν υ̟ό την εξαµηνιαία 
ισ̟ανική Προεδρία της Ένωσης, µε θέµα την αναθεώρηση του ̟ροϋ̟ολογισµού, τις µελλοντικές 
ευρω̟αϊκές ̟ολιτικές και την ̟ολυετή χρηµατοοικονοµική ̟λαισίωσή τους, να στερούνται 
φιλοδοξίας, λόγω των ̟εριορισµών ̟ου σχετίζονται µε τον αντίκτυ̟ο της κρίσης στον 
̟ροϋ̟ολογισµό των Κρατών µελών.     

5. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου τέτοιοι αρνητικοί ̟ειρασµοί τελικά υ̟ερισχύσουν, θα α̟οτελέσουν την α̟λή 
αντανάκλαση, σε ευρω̟αϊκή κλίµακα, µιας γενικότερης συστολής των ανθρώ̟ινων, υλικών και 
οικονοµικών συναλλαγών ̟ου η κρίση ε̟ιφέρει. Πιο µακρο̟ρόθεσµα, κάτι τέτοιο θα δηµιουργήσει 
σοβαρότατες α̟ειλές για την ̟αγκόσµια ειρήνη και για την ̟αγίωσή της ̟ρος όφελος των κατοίκων του 
̟λανήτη.  
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6. Α̟έναντι σε αυτούς τους κινδύνους και την α̟ειλή σταδιακής εξαφάνισης της Ευρώ̟ης α̟ό τον 
̟αγκόσµιο στερέωµα, η αντίδραση της Ένωσης δεν µ̟ορεί ̟αρά να έγκειται στην ̟ροώθηση µίας 
διακυβέρνησης ̟ου θα καλεί σε συνεισφορά όλες τις ̟ηγές ενέργειάς της. Ε̟οµένως, στηριζόµενοι στις 
βαθύτερες ̟αραδόσεις της ευρω̟αϊκής δηµοκρατίας, οι οργανισµοί της Ένωσης οφείλουν να 
διαµορφώσουν µία νέα θέση για τις δηµόσιες αρχές σε ε̟ί̟εδο κατώτερο του εθνικού και ειδικότερα στο 
̟εριφερειακό. Η CRPM στηρίζει αµέριστα τις ̟ροτάσεις της Λευκής Βίβλου της Ε̟ιτρο̟ής Περιφερειών 
σχετικά µε µία νέα διακυβέρνηση της Ένωσης ̟ου θα εµ̟λέκει ̟ιο συστηµατικά το σύνολο των 
δηµόσιων βαθµίδων στον καθορισµό και την εφαρµογή ̟ολιτικών µε εδαφικό αντίκτυ̟ο.  

7. Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση οι 161 Περιφέρειες µέλη της CRPM ασ̟άζονται την « ∆ιακήρυξη : 
βγαίνοντας α̟ό την κρίση ενισχυµένοι » ̟ου ̟ρότειναν 17 α̟ό αυτές. Καλούν τις υ̟όλοι̟ες ευρω̟αϊκές 
Περιφέρειες να στηρίξουν τη διακήρυξη αυτή και να συµµετάσχουν στο σεµινάριο µε θέµα «οι 
Περιφέρειες και η κρίση», το ο̟οίο θα διεξαχθεί στις 27 Νοεµβρίου 2009 στην Μασσαλία (Γαλλία). 
Ζητούν α̟ό τους ευρω̟αϊκούς οργανισµούς να λάβουν υ̟όψη τους ̟ροβληµατισµούς ̟ου ανακύ̟τουν 
α̟ό την ∆ιακήρυξη και α̟ό τις εργασίες ̟ου ̟λαισίωσαν την κατάρτισή της ως µία α̟ό τις θεµελιώδεις 
αρχές των µελλοντικών ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών.      

ΤΑ Ε∆ΑΦΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ  

Η ̟εριφερειακή ̟ολιτική της ΕΕ ακρογωνιαίος λίθος της ευρω̟αϊκής δράσης για τα εδάφη   

8. Οι Παράκτιες Μη Κεντρικές Περιφέρειες εκτιµούν ̟ως η ̟εριφερειακή ̟ολιτική της ΕΕ ̟ρέ̟ει να 
α̟οτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του ευρω̟αϊκού µηχανισµού, ̟ου θα έχει ως στόχο να ̟αρέχει στα 
ευρω̟αϊκά εδάφη τα µέσα για την αξιο̟οίηση του δυναµικού τους κατά τέτοιο τρό̟ο ̟ου να 
̟εριορίζεται η ευ̟άθειά τους στην ̟αγκοσµιο̟οιηµένη οικονοµία και να µεγιστο̟οιούνται τα οφέλη 
̟ου µ̟ορούν να α̟οκοµιστούν για την αναβάθµιση της ̟οιότητας ζωής των ̟ολιτών τους. Ε̟οµένως 
κρίνουν α̟αραίτητο µία τέτοια ̟ολιτική να συνεχίσει µελλοντικά –και µετά το 2013- να συνεισφέρει στο 
σύνολο του ευρω̟αϊκού εδάφους. Η ̟ολιτική αυτή θα ̟ρέ̟ει να στηρίζει τόσο τους στόχους της 
Λισσαβόνας για την ανά̟τυξη και την α̟ασχόληση όσο και τους στόχους του Γκέτεµ̟οργκ, καθώς και 
να λαµβάνει υ̟όψη τις ιδιαιτερότητες κάθε τύ̟ου εδάφους και ̟εριφέρειας. Ε̟ίσης, θα ̟ρέ̟ει να 
ε̟ικεντρώνεται στους θεµελιώδεις ̟αράγοντες µίας βιώσιµης ̟εριφερειακής ανά̟τυξης :   

- Στην καινοτοµία και την έρευνα  
- Στην ̟ροσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές και στον ̟εριορισµό τους  
- Στην ̟λαισίωση του ανθρώ̟ινου κεφαλαίου σε µία ̟αγκοσµιο̟οιηµένη οικονοµία, 

συµ̟εριλαµβανοµένης της κατα̟ολέµησης των φαινοµένων κοινωνικού α̟οκλεισµού και 
της υ̟οδοχής ̟ληθυσµών α̟οδήµων ̟ου θα συντελέσουν στον ̟εριορισµό του 
δηµογραφικού ελλείµµατος της Ένωσης. 

9. Η καινοτοµία, η έρευνα και η κατάρτιση α̟οτελούν θεµελιώδη εργαλεία ̟ρος κινητο̟οίηση για την 
ανά̟τυξη των εδαφών, ωστόσο δεν υφίσταται κά̟οια συγκεκριµένη και µοναδική στρατηγική ̟ου να 
είναι κατάλληλη για το σύνολο των εδαφών.   

Η CRPM εκτιµά σχετικά ̟ως οι ενέργειες ̟ου ανα̟τύσσονται στο ̟λαίσιο της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής 
οφείλουν να συνεχιστούν, για τα οφέλη ̟ου α̟οκοµίζουν τόσο σε οικονοµικούς όρους, όσο και χάρη  
στο συντονισµό ̟ου ε̟ιτυγχάνουν µεταξύ των διαφόρων ε̟ι̟έδων διακυβέρνησης στο ζήτηµα της 
κοινωνίας της γνώσης. Πέραν αυτού, κρίνεται σκό̟ιµο η µελλοντική ανά̟τυξη του ευρω̟αϊκού Χώρου 
έρευνας να υιοθετήσει µία εδαφική ο̟τική. Αυτό α̟αιτεί, ̟αραδείγµατος χάριν, την ̟ραγµατο̟οίηση 
ε̟ι̟ρόσθετων ̟ροόδων όσον αφορά τον εδαφικό α̟ολογισµό ̟ρογραµµάτων, ό̟ως το ΠΠΕΤΑ, την 
συµµετοχή των ̟εριφερειακών αρχών στα ̟ρογράµµατα αυτά, την διαµόρφωση συνεργειών µε τις 
Περιφέρειες γύρω α̟ό διαρθρωτικά ζητήµατα ό̟ως οι ερευνητικές υ̟οδοµές ESFRI, τις τεχνολογικές 
̟λατφόρµες και άλλες κοινές τεχνολογικές ̟ρωτοβουλίες, καθώς και τον συντονισµό των ερευνητικών 
̟ρογραµµάτων.     

10. Οι ̟ροσανατολισµοί αυτοί ωστόσο δεν αρκούν α̟ό µόνοι τους αν δεν ̟λαισιωθούν α̟ό µία 
̟ρονοµιακή συνεργασία µε Περιφέρειες ̟ου βρίσκονται στα σύνορα της Ένωσης και, λόγω των 
εντατικών συναλλαγών τους µε αυτήν, συµµετέχουν άµεσα στην ανά̟τυξη των ευρω̟αϊκών 
Περιφερειών και ολόκληρης της Ένωσης. Οι Περιφέρειες της Βαλτικής, της Μαύρης Θάλασσας και της 
Μεσογείου, καθώς και οι Εξόχως α̟όκεντρες Περιφέρειες ̟ου βρίσκονται στον ευρύτερο ̟ερίγυρο της 
Ένωσης, οι ο̟οίες αντιµετω̟ίζουν καθηµερινά την ̟ραγµατικότητα αυτή, ̟ιστο̟οιούν την 
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αναγκαιότητα µιας τέτοιας συνεργασίας. Η CRPM θα ̟ροτείνει, την κατάλληλη ώρα, ορισµένες 
κατευθύνσεις ανά̟τυξης της ευρω̟αϊκής Πολιτικής γειτονίας σχετικά µε αυτό το θέµα.  

Εδαφική συνοχή 

11. Η ελάττωση της ̟εριφερειακότητας και η βελτίωση της ̟ροσβασιµότητας, ̟ροκειµένου να καθίσταται 
δυνατή η ανταλλαγή ανθρώ̟ινου δυναµικού και αγαθών, και να α̟οκοµίζονται ̟λήρως τα οφέλη ̟ου 
̟ροκύ̟τουν α̟ό αυτή, ̟αραµένει µία ε̟ιτακτική ανάγκη για έναν µεγάλο αριθµό α̟ό τις Περιφέρειες 
µέλη µας. Οι τελευταίες υιοθετούν την έννοια της εδαφικής συνοχής, ό̟ως αυτή διατυ̟ώθηκε α̟ό το 
Πολιτικό Γραφείο του Άαρχους (23 Ιανουαρίου 2009) : «Η εδαφική συνοχή ̟ρέ̟ει να α̟οτελεί έναν κοινοτικό 
στόχο, σκο̟ός του ο̟οίου είναι να ε̟ιτρέ̟ει στους κατοίκους των διαφόρων εδαφών της Ένωσης να α̟ολαµβάνουν 
ισότιµα τις θεµελιώδεις ελευθερίες ̟ου αναφέρονται στο κείµενο της Συνθήκης, και ̟ροωθούνται α̟ό τις κοινοτικές 
̟ολιτικές, έχοντας ε̟ίγνωση ̟ως, ̟ρακτικά, η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώ̟ων και ̟ρόσβαση στα αγαθά, τις 
υ̟ηρεσίες, τα κεφάλαια ή την γνώση συνδέονται άρρηκτα µε τα γεωγραφικά ή δηµογραφικά χαρακτηριστικά των 
εδαφών αυτών.». Η CRPM θα εργαστεί για την αναγνώριση, στο εγγύς µέλλον, ή το αργότερο κατά την 
διάρκεια της ̟εριόδου ̟ρογραµµατισµού για µετά το 2013, του στόχου αυτού στο ̟εριεχόµενο του 
συνόλου των µελλοντικών ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών. Θα µεριµνήσει ειδικότερα ώστε να ληφθούν υ̟όψη 
στο βαθµό ̟ου ̟ρέ̟ει οι ιδιαιτερότητες των εδαφών ̟ου αντιµετω̟ίζουν φυσικούς ή γεωγραφικούς 
̟εριορισµούς, οι ο̟οίοι τελευταίοι, λόγω του µόνιµου ή ̟αρατεινόµενου χαρακτήρα τους, 
̟αρεµ̟οδίζουν την ανά̟τυξή τους και δηµιουργούν ένα έλλειµµα ανταγωνιστικότητας. Στα εδάφη 
αυτά ̟εριλαµβάνονται τα νησιά/τα µικρά νησιωτικά Κράτη, τις ζώνες χαµηλού ̟ληθυσµού του 
Μεγάλου Βορρά, τα βουνίσια εδάφη, καθώς και η Σέουτα και η Μελίγια. 

Τέλος, η  CRPM θα στηρίξει τις ενέργειες ̟ου ̟ροωθούν οι εξόχως α̟όκεντρες ̟εριφέρειες, ̟ροκειµένου 
οι ειδικές διατάξεις ̟ου αναφέρονται σε αυτές στο ̟εριεχόµενο της Συνθήκης να εφαρµόζονται µε 
φιλόδοξο τρό̟ο α̟ό την Ένωση.  

12. Η CRPM εκφράζει την ικανο̟οίησή της για την ανά̟τυξη των µακρο-̟εριφερειακών στρατηγικών σε 
ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο. Για την CRPM η µακρο-̟εριφερειακή συνεργασία α̟οτελεί ήδη µία φυσική µέθοδο 
εργασίας, ̟ου ̟ροωθείται α̟ό τις Γεωγραφικές Ε̟ιτρο̟ές της. 
Η CRPM ε̟ιχαίρει για την ̟ροο̟τική της ενεργής συµµετοχής της στην διαδικασία κατάρτισης και 
εφαρµογής τέτοιων στρατηγικών. Η ̟εριφερειακή συµµετοχή έχει ̟ρωταρχική σηµασία σε ό,τι αφορά 
την ε̟ιτυχία και την α̟οδοχή των µακρο-̟εριφερειών.  

13. Όσον αφορά τον τοµέα των µεταφορών, η CRPM θα συµµετάσχει ενεργά στην διαδικασία αναθεώρησης 
των ∆ιευρω̟αϊκών ∆ικτύων και την ̟ροώθηση των Θαλάσσιων Λεωφόρων και των ̟ράσινων 
διαδρόµων, µεριµνώντας ειδικότερα ώστε η ζεύξη των µεγάλων διαδρόµων µε τις δευτερεύουσες ε̟ίγειες 
και θαλάσσιες γραµµές να α̟οτελούν αντικείµενο ε̟αγωγικών και α̟ό κοινού ̟ροβληµατισµών και 
̟ροτάσεων. 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : ΜΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  

Αντιµετώ̟ιση των κλιµατικών αλλαγών  

14. Η άλλη σηµαντικότατη ̟ρόκληση των ε̟ερχόµενων ετών έγκειται στην κατα̟ολέµηση των κλιµατικών 
αλλαγών. Οι Περιφέρειες µέλη της CRPM υιοθετούν την Λήψη Πολιτικής Θέσης ̟ου τους υ̟οβλήθηκε.  

- Ζητούν ε̟ιτακτικά α̟ό τα Κράτη µέλη της Ένωσης και τους ευρω̟αϊκούς οργανισµούς να 
στηρίξουν την ένταξη των ̟εριφερειακών και το̟ικών αρχών στις συµφωνίες ̟ου θα υιοθετηθούν 
κατά την ∆ιάσκεψη της Κο̟εγχάγης  

- Ζητούν α̟ό τους ευρω̟αϊκούς οργανισµούς, και ειδικότερα α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή, να έχουν ενεργή 
συµµετοχή στην εφαρµογή της Λευκής Βίβλου για τις κλιµατικές αλλαγές   

- Χαιρετίζουν την ε̟ιλογή της σουηδικής εξαµηνιαίας Προεδρίας της Ένωσης να θέσει ως 
̟ροτεραιότητα την ε̟ίτευξη χειρο̟ιαστών α̟οτελεσµάτων κατά την ∆ιάσκεψη της Κο̟εγχάγης. 

Υ̟ογραµµίζουν την ε̟ιτακτική ανάγκη εξεύρεσης συγκεκριµένων α̟αντήσεων στις συνέ̟ειες των 
κλιµατικών αλλαγών στα εδάφη και τις οικονοµίες των ̟αράκτιων Περιφερειών. Ε̟ιµένουν στην άµεση 
̟ριµοδότηση των ̟αρεµβάσεων στα υ̟άρχοντα µέσα, χωρίς να ̟εριµένουµε την ε̟όµενη ̟ερίοδο 
̟ρογραµµατισµού. Οι ̟αρεµβάσεις αυτές θα ̟ρέ̟ει να στηρίζονται σε ταυτο̟οιηµένες θεµατικές ενότητες 
και να µ̟ορούν να ̟ροσαρµοστούν στις γεωγραφικές ζώνες. Πιο συγκεκριµένα, ζητούν οι αναλύσεις 
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ευ̟άθειας να εγκαινιαστούν το συντοµότερο, ̟ροκειµένου οι υ̟εύθυνοι των ̟εριφερειακών αρχών να είναι 
σε θέση να οικοδοµήσουν στις καλύτερες δυνατές συνθήκες τις στρατηγικές ̟ροσαρµογής και µετριασµού 
τους, καθώς και τις διεθνικές και δια̟εριφερειακές διαστάσεις αυτών.  

Με συγκεκριµένο τρό̟ο, η CRPM θα στηρίξει τις ̟ολιτικές αυτές ̟ου θα ε̟ιτρέ̟ουν την ̟ριµοδότηση 
της ̟αραγωγής ανανεώσιµων ενεργειών µε ένα σύστηµα τιµολόγησης σε όρους µεταφοράς ηλεκτρισµού 
το ο̟οίο δεν θα ̟ροβαίνει σε διακρίσεις όσον αφορά τα εδάφη µε το µεγαλύτερο σχετικό δυναµικό, 
συνεισφέροντας κατ’ αυτόν τον τρό̟ο στην εύρεση α̟αντήσεων στους στόχους της κατα̟ολέµησης των 
κλιµατικών αλλαγών και στην εκ̟λήρωση αυτών της εδαφικής συνοχής.  

Βιώσιµη αξιο̟οίηση του θαλάσσιου δυναµικού   

15. Κατά τον ίδιο τρό̟ο, η CRPM καλεί σε συνέχιση και ανά̟τυξη της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας 
Πολιτικής ̟ου ακολουθήθηκε α̟ό την ̟ροηγούµενη Ε̟ιτρο̟ή και το Συµβούλιο. Ε̟ιθυµεί ιδιαίτερα να 
εκφράσει τις ̟ιο θερµές ευχαριστίες της στον Πρόεδρο της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, κ. José Manuel Durão 
Barroso, καθώς και στον αρµόδιο Ε̟ίτρο̟ο Αλιείας και Θαλάσσιων Υ̟οθέσεων, κ. Joe Borg, για την 
̟ροώθηση των ενεργειών αυτών. Είτε σε σχέση µε την οικονοµία, είτε σε σχέση µε το ̟εριβάλλον ή την 
ασφάλεια, η θάλασσα α̟οτελεί ένα α̟ό τα ̟λέον ενδεικτικά ̟αραδείγµατα µιας ε̟ιτυχηµένης µορφής 
̟αγκοσµιο̟οίησης, στην ο̟οία η Ευρώ̟η κατέχει την θέση ̟ου της αρµόζει. Μία φιλόδοξη θαλάσσια 
̟ολιτική συνε̟άγεται µελλοντικές δραστηριότητες και θέσεις α̟ασχόλησης σε έναν κόσµο ανοιχτό και 
οφείλει να α̟οτελεί έναν α̟ό ̟υλώνες των αυριανών ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών, και να οικοδοµείται ̟άνω 
στη βάση µίας ορθής διακυβέρνησης σε όλες τις βαθµίδες και της αναγνώρισης όλων των εδαφών, 
̟αράκτιων και θαλάσσιων. Οι συνθήκες διασφάλισης οφείλουν ειδικότερα να εξελιχθούν στη Μεσόγειο, 
µέσα α̟ό την διαµόρφωση α̟οκλειστικών οικονοµικών ζωνών (ΑΟΖ), ιδιαίτερα ευαίσθητων θαλάσσιων 
ζωνών (ZMPV) καθώς και ̟ροστατευµένων θαλάσσιων ̟εριοχών (AMP). 

16. Με το ίδιο ̟νεύµα, στη λήψη της ̟ολιτικής θέσης της σχετικά µε το ζήτηµα αυτό η CRPM θα στηρίξει 
την ανά̟τυξη µίας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ̟ου θα εντάσσεται στην ολοκληρωµένη θαλάσσια 
̟ολιτική. Η µεταρρύθµιση της ΚΑλΠ α̟οτελεί την ευκαιρία για την εκ̟όνηση της κοινής αυτής 
̟ολιτικής υιοθετώντας ένα διαφορετικό µοντέλο α̟ό αυτό ̟ου ακολουθήθηκε ως τώρα, και του ο̟οίου 
οι ̟εριορισµένες δυνατότητες υ̟ογραµµίζονται σήµερα α̟ό την κρίση. Η µεταρρύθµιση της ΚΑλΠ 
α̟οτελεί ε̟ίσης την αφορµή για να σταλεί στις ενδιαφερόµενες κοινότητες ένα θετικό µήνυµα για τα 
οφέλη ̟ου µ̟ορούν να α̟οκοµίσουν οι κάτοικοι τους α̟ό την Ένωση. Η ∆ιάσκεψη ζητά ε̟οµένως α̟ό 
την Ε̟ιτρο̟ή, το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, η διαµόρφωση της µεταρρύθµισης της ΚΑλΠ, ̟έρα 
α̟ό την τεχνική της διάσταση, να έχει ως βάση τους δύο αυτούς στόχους. 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ   

17. Έχοντας ενεργό ρόλο στην ε̟ιτακτική αυτή ανάγκη συµµετοχής σε έναν ανοιχτό κόσµο, – εγγύηση  
ειρήνης και διαµοίρασης του ̟λούτου και του ̟ολιτισµού- η CRPM θα συνεχίσει να ανα̟τύσσει τις 
συνεργασίες της µε Περιφέρειες εκτός Ένωσης, στο ̟λαίσιο της στήριξης, τόσο της συµµετοχής των 
Περιφερειών µελών της στις ̟αγκόσµιες συναλλαγές αφενός, όσο και της ̟ολιτικής ανα̟τυξιακής 
βοήθειας την ο̟οία στηρίζει η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, αφετέρου. Προτρέ̟ει µε όλες της τις δυνάµεις την 
Ε̟ιτρο̟ή να συνεχίσει να εργάζεται για την αναγνώριση του ιδιαίτερου ρόλου καθώς και της µοναδικής 
υ̟εραξίας των ̟εριφερειακών και το̟ικών αρχών στις ανα̟τυξιακές ̟ολιτικές. Υ̟ενθυµίζει την ̟λήρη 
βούληση των Περιφερειών για συµµετοχή στην ε̟ίτευξη των Στόχων της Χιλιετίας για την Ανά̟τυξη. 
Στο ̟λαίσιο αυτό, η CRPM καλεί τους ευρω̟αϊκούς οργανισµούς να λάβουν ̟ερισσότερο υ̟όψη µία 
εδαφική ̟ροσέγγιση ανα̟τυξιακών ζητηµάτων και να ̟ροωθήσουν την ένταξη των ̟εριφερειακών 
ενεργειών σε ευρύτερα ̟λαίσια, συµ̟εριλαµβάνοντας το σύνολο των χρηµατοδοτών ̟ου υφίστανται 
στα διάφορα εδάφη. Χαιρετίζει σχετικά τα ̟ρώτα ανοίγµατα ̟ου έχουν γίνει σε αυτήν την κατεύθυνση, 
στο ̟λαίσιο του ̟αρόντος ̟ρογραµµατισµού (διασυνοριακή ̟τυχή της ̟ολιτικής γειτονίας, 
̟ρογράµµατα ΑΝΕ και AL, CIUDAD, θεσµικές αδελφο̟οιήσεις οργανισµών, …). Πέρα α̟ό αυτό, 
σκο̟εύει ε̟ίσης να συνδράµει στην διαδικασία του Παλέρµο ΙΙ, η ο̟οία αναµένεται να εγκαινιαστεί 
στις αρχές του 2010, και ο στόχος της ο̟οίας έγκειται στον ε̟ανακαθορισµό της ευρω̟αϊκής 
ανα̟τυξιακής ̟ολιτικής και των εργαλείων της για µετά το 2013. Ε̟ίσης ενθαρρύνει τη συνέχιση της 
̟ροσ̟άθειας ̟ου ξεκίνησε η Ευρω̟αϊκή Ένωση όσον αφορά τη στήριξη της ̟ρωτοβουλίας «Ένωση για 
τη Μεσόγειο», ευελ̟ιστώντας ̟ως η τελευταία θα κατορθώσει να συνεισφέρει ενεργά στην διασφάλιση 
της ειρήνης και την ̟ροώθηση της ανά̟τυξης. Η CRPM θα αναλάβει ενεργό ρόλο στις ̟ρώτες 
∆ιασκέψεις της α̟οκεντρωµένης συνεργασίας, η διεξαγωγή των ο̟οίων έχει ανατεθεί α̟ό την 
Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή στην Ε̟ιτρο̟ή Περιφερειών.   
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18. Μία α̟ό τις βασικότερες αιτίες ανά̟τυξης του φαινοµένου των ανεξέλεγκτων µεταναστευτικών 
ρευµάτων έγκειται στην εξαθλίωση, την ̟είνα και τον υ̟οσιτισµό. Για το λόγο αυτό, στις ε̟ερχόµενες 
εργασίες της αναφορικά µε την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, η CRPM θα µεριµνήσει ταυτόχρονα, τόσο  
για τη συvέχιση µιας ΚΑΠ ̟ου θα εξασφαλίζει ̟οιοτική σίτιση στους κατοίκους της Ένωσης, όσο και για 
την συνδροµή αυτής στην ε̟ίλυση του ̟αγκόσµιου ε̟ισιτιστικού ̟ροβλήµατος. Η CRPM εκφράζει την 
ικανο̟οίησή της για την ανά̟τυξη συνεργασίας µε τον FAO, αλλά και µεταξύ των Περιφερειών µελών 
της και Περιφερειών άλλων η̟είρων, ̟ροκειµένου να αντιµετω̟ιστεί το θεµελιώδες αυτό ̟ρόβληµα. 
Καλεί τις Περιφέρειες µέλη της να συνδράµουν στην ∆ιάσκεψη κορυφής των Περιφερειών του κόσµου, 
µε θέµα την ε̟ισιτιστική ασφάλεια, η ο̟οία θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο του 2010 στο Ντακάρ, κατό̟ιν 
̟ρόσκλησης του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας της Σενεγάλης. 

19. Οι Περιφέρειες µέλη εκφράζουν την ικανο̟οίησή τους αναφορικά µε την διαθεσιµότητα συνδροµής της 
µελλοντικής εξαµηνιαίας ισ̟ανικής Προεδρίας στις εργασίες και τις συναντήσεις ̟ου θα οργανώσει η   
CRPM, το ̟ρώτο εξάµηνο του 2010, στην Ισ̟ανία, µε θέµα τις ̟ροτεραιότητες της ̟αρούσας Τελικής 
∆ιακήρυξης.  

20. ∆ίνουν εντολή στο Πολιτικό Γραφείο και την Γενική Γραµµατεία, ̟ροκειµένου να καταρτίσουν τους 
̟αρόντες ̟ροσανατολισµούς.  

 

 

Υιοθετήθηκε οµόφωνα 

(µε µία αποχή από την Περιφέρεια Halland αναφορικά µε το σηµείο 7) 
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ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΑ∆ΟΥ 

(Ψήφισµα που υποβλήθηκε από την Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας) 
 

Έχοντας ε̟ίγνωση ̟ως ένας α̟ό τους θεµελιώδεις στόχους της CRPM είναι η αξιο̟οίηση της θαλάσσιας 
διάστασης της Ευρώ̟ης και η ̟ροώθηση της βιώσιµης ανά̟τυξης στο όνοµα των Μη Κεντρικών και 
Παράκτιων Περιφερειών  

Έχοντας ε̟ίγνωση ̟ως η Περιφέρεια της Βόρειας Θάλασσας αντι̟ροσω̟εύει έναν σηµαντικό θαλάσσιο 
χώρο και ̟ως η Ε̟ιτρο̟ή Βόρειας Θάλασσας (NSC) έχει ως στόχο να την αναδείξει ως µία κύρια οικονοµική 
οντότητα στους κόλ̟ους της Ευρώ̟ης, να συνδράµει στην αντιµετώ̟ιση των ̟ροβληµάτων των ̟εριφερειών 
̟ου την α̟οτελούν, καθώς και να α̟οκοµίσει τα µεγαλύτερα δυνατά οφέλη α̟ό τις ευκαιρίες ̟ου ̟ροσφέρει 
η Βόρεια Θάλασσα  

Η NSC ε̟ιµένει στο γεγονός ότι ̟λειάδα ̟αράκτιων κοινοτήτων της Περιφέρειας της Βόρειας Θάλασσας 
α̟οκοµίζουν τους ̟όρους τους α̟ό το θαλάσσιο ̟εριβάλλον. Χωρίς να αµφισβητεί την αναγκαιότητα µίας 
βιώσιµης αλιείας, η NSC δια̟ιστώνει τον αντίκτυ̟ο της τρέχουσας ΚΑλΠ στις κοινότητες ̟ου ε̟ιβιώνουν 
α̟ό την αλιεία και τα ̟ροβλήµατα ̟ου θέτει το υ̟άρχον σχέδιο α̟οκατάστασης των α̟οθεµάτων γάδου, 
σύµφωνα µε το ο̟οίο α̟αιτείται η µείωση της θνησιµότητας του γάδου κατά 25% µέσα στο έτος 2009. Στις 
αλιευτικές κοινότητες,  τα µέτρα αυτά ̟ροκάλεσαν µία έντονη κρίση, µε την το̟ική βιοµηχανία να δέχεται 
ισχυρότατες ̟ιέσεις ̟ροκειµένου να τηρήσει τη δέσµευση αυτή και να ̟αραµείνει τελικά βιώσιµη. Υ̟άρχει 
α̟αίτηση ολιστικής ̟ροσέγγισης σε ό,τι αφορά την διαχείριση της αλιείας, καθώς και κατάρτισης 
µακρο̟ρόθεσµων σχεδίων για την α̟οκατάσταση των ̟αράκτιων α̟οθεµάτων γάδων, ̟ου θα ε̟ιτρέ̟ουν 
στις κοινότητες ̟ου εξαρτώνται α̟ό την αλιεία να συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους κατά την διάρκεια 
της α̟οκατάστασης των α̟οθεµάτων. Πέραν αυτού, η ευρω̟αϊκή ̟ολιτική ̟ου σχετίζεται µε την α̟όρριψη 
στη θάλασσα των α̟οβλήτων οφείλει να α̟οτελέσει αντικείµενο ε̟ανεξέτασης, δεδοµένου του 
αντι̟αραγωγικού αντίκτυ̟ου ̟ου έχει στην α̟οκατάσταση των αλιευτικών α̟οθεµάτων.     

Η NSC ε̟ιθυµεί να στρέψει το ενδιαφέρον της Ε̟ιτρο̟ής στις σηµαντικές οικονοµικές δυσκολίες ̟ου 
αντιµετω̟ίζει ένας µεγάλος αριθµός ψαράδων έ̟ειτα α̟ό την αναθεώρηση του σχεδίου α̟οκατάστασης των 
α̟οθεµάτων γάδου. Οι δυσκολίες αυτές α̟οτελούν α̟ειλή για την οικονοµική βιωσιµότητα των αλιευτικών 
σκαφών και ενδέχεται µακρο̟ρόθεσµα να ε̟ιφέρουν αρνητικότατες συνέ̟ειες στις κοινότητες ̟ου βασίζουν 
τους ̟όρους τους στην δραστηριότητα αυτή.  

Η NSC ζητά ε̟οµένως α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή την άµεση ε̟ανεξέταση του σχεδίου α̟οκατάστασης 
α̟οθεµάτων γάδου και τον ̟εριορισµό του αντίκτυ̟ού της στις εν λόγω κοινότητες. Προτρέ̟ει την 
Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή να αναγνωρίσει το γεγονός ό,τι οι ̟ιέσεις στις ο̟οίες υ̟όκειται η αλιευτική 
βιοµηχανία οφείλονται στα ̟οικίλα τεχνικά µέτρα, κλείσιµο της αλιείας σε ̟ραγµατικό χρόνο και 
µεµονωµένα σχέδια α̟οφυγής τα ο̟οία καταρτίστηκαν α̟ό την αλιευτική βιοµηχανία ̟ροκειµένου να 
καταστεί δυνατή η συνέχιση των δραστηριοτήτων του κλάδου, α̟οτρέ̟οντας ταυτόχρονα την αιχµαλωσία 
γάδου. Η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή οφείλει ωστόσο να αναγνωρίσει ̟ως τα µέτρα αυτά καταρτίστηκαν α̟ό την 
βιοµηχανία και ̟ως η αξιολόγησή τους α̟αιτεί ̟ροβληµατισµό και α̟οστασιο̟οίηση.  Πέραν αυτού, η NSC 
καλεί την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, όταν αυτή ̟ροσδιορίσει την µελλοντική ΚΑλΠ, να καταρτίσει ένα ̟ιο 
ρεαλιστικό χρονοδιάγραµµα για την ε̟ίτευξη των στόχων, και να αναγνωρίσει και ελαχιστο̟οιήσει τις 
αρνητικές συνέ̟ειες των µέτρων ̟ου σχετίζονται µε την αλιεία στις κοινότητες ̟ου ζουν α̟ό αυτήν.  

  

Υιοθετήθηκε οµόφωνα 
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Προώθηση µίας ολοκληρωµένης στρατηγικής για το Ατλαντικό Τόξο  
(Ψήφισµα που υποβλήθηκε  από την Επιτροπή Ατλαντικού Τόξου)  

 

Οι Περιφέρειες του Ατλαντικού Τόξου, οι ο̟οίες έχουν σχηµατίσει δίκτυο α̟ό το 1989, αντι̟ροσω̟εύουν 
σχεδόν 60 εκατοµµύρια κατοίκους, ήτοι το 12% του ευρω̟αϊκού ̟ληθυσµού, ενώ α̟οτελούν την 
σηµαντικότερη ακτογραµµή της Ευρώ̟ης µε 2500 χλµ. µήκος ακτών.   

‘Εχοντας υ̟όψη τους 

Τις ̟αγκόσµιες ̟ροκλήσεις µε τις ο̟οίες βρίσκονται αντιµέτω̟α τα ατλαντικά εδάφη : ο α̟όκεντρος 
χαρακτήρας τους, η οικονοµική κρίση, οι κλιµατικές αλλαγές και οι συνέ̟ειες της ̟αγκοσµιο̟οίησης 
καλούν τους ̟ολιτικούς φορείς να διαµορφώσουν κοινές και βιώσιµες α̟αντήσεις στην ευρω̟αϊκή κλίµακα    

Την ε̟ιτακτικότητα ολοκληρωµένων µακρο-̟εριφερειακών στρατηγικών : έχοντας εγκαινιαστεί στους 
κόλ̟ους της Θάλασσας της Βαλτικής και ̟ροωθηθεί α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, η νέα αυτή ̟ροσέγγιση 
συνεργασίας µοιάζει έτοιµη να γενικευτεί και να α̟οτελέσει ένα ̟ρότυ̟ο για ̟οικίλους άλλους διεθνικούς 
χώρους     

Την ετοιµασία των ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών για την ̟ερίοδο 2014-2020 : οι ̟ροβληµατισµοί ̟ου 
εγκαινιάστηκαν γύρω α̟ό την εδαφική συνοχή, το µέλλον της ευρω̟αϊκής εδαφικής συνεργασίας, την 
µεταρρύθµιση της κοινής αλιευτικής ̟ολιτικής και τα ∆Ε∆-Μ, µοιάζουν να εµ̟εριέχουν µία εδαφική 
διάσταση και ̟ροοιωνίζουν µία νέα ε̟οχή ̟ου θα χαρακτηρίζεται α̟ό καινοτόµες και διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις   

Την ̟ροεδρία της Ευρω̟αϊκής Ένωσης ̟ου θα αναληφθεί α̟ό την Ισ̟ανία κατά το ̟ρώτο εξάµηνο του 
2010 : Η ισ̟ανική κυβέρνηση µοιάζει να α̟οτελεί έναν ιδανικό διαµεσολαβητή για τη στήριξη της 
̟ρωτοβουλίας αυτής. 

Οι ̟εριφέρειες της Ε̟ιτρο̟ής Ατλαντικού Τόξου καλούν στην ̟ροώθηση µίας ολοκληρωµένης 
στρατηγικής για το Ατλαντικό Τόξο 

Καλούν ̟ράγµατι σε κατάρτιση µίας ισχυρής και βολονταριστικής στρατηγικής, η ο̟οία θα ̟ροωθείται τόσο 
α̟ό το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, όσο και α̟ό τα Κράτη και τις Περιφέρειες 
στο ̟λαίσιο της ανά̟τυξης µίας νέας συνεργασίας. Η γενική αυτή συµµετοχή κρίνεται α̟αραίτητη για την 
αντιµετώ̟ιση των σηµαντικότατων ̟ροκλήσεων σε ό,τι αφορά τις µεταφορές, την ασφάλεια στη θάλασσα, το 
̟εριβάλλον, την έρευνα και καινοτοµία, καθώς και την αλιεία.  

Για τους λόγους αυτούς, οι Περιφέρειες ̟ροτείνουν :  

� Την εγκαινίαση ενός διευρυµένου ̟ροβληµατισµού γύρω α̟ό αυτήν την στρατηγική κατά την 
διάρκεια της ισ̟ανικής ̟ροεδρίας της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Το Maritime Day ̟ου θα διεξαχθεί στο Χιχόν 
/ Αστουρίας (19-21 Μαΐου 2010) θα µ̟ορούσε να α̟οτελέσει το κατάλληλο γεγονός για την ανά̟τυξη 
µιας συζήτησης γύρω α̟ό τις συνθήκες και τους τρό̟ους εφαρµογής της στρατηγικής αυτής.  

� Την οικοδόµηση και ανά̟τυξη ενός στρατηγικού σχεδίου δράσης ̟ου θα ταυτο̟οιεί τις διακυβεύσεις 
̟ροτεραιότητας, τις διαρθρωτικές δράσεις ̟ρος εφαρµογή, τα διαθέσιµα αλλά και α̟αιτούµενα µέσα για 
την ε̟ίτευξη των στόχων αυτών.   

� Την ̟ροστασία και αξιο̟οίηση του χώρου του Ατλαντικού : η στρατηγική αυτή οφείλει αφενός να 
στοχεύει στην ̟ροστασία του ̟εριβάλλοντος και της ατλαντικής βιο̟οικιλίας, ειδικότερα υ̟ό το φάσµα 
της α̟ειλής των κλιµατικών αλλαγών, και αφετέρου να αξιο̟οιεί τους εδαφικούς ̟όρους µέσα α̟ό τη 
βελτίωση της ̟ροσβασιµότητας και την ανά̟τυξη ή την ενίσχυση των ̟ιο δυναµικών δικτύων.    

� Την ̟ροώθηση µίας ανανεωµένης διακυβέρνησης ̟ου θα εµ̟λέκει στενά την Ευρω̟αϊκή Ένωση, τα 5 
σχετιζόµενα Κράτη µέλη και τις ̟εριφερειακές και το̟ικές αρχές.  

Υιοθετήθηκε οµόφωνα 


