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Πέµ̟τη 1 Οκτωβρίου 2009 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  

Εγκαινίαση εργασιών της 37ης Γενικής Συνέλευσης της CRPM  

Ο κ. Roland ANDERSSON (Västra Götaland) εγκαινιάζει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης 
υ̟ενθυµίζοντας την ̟οικίλες συνεδριάσεις ̟ου διεξάγονται στο Γκέτεµ̟οργκ καθώς και τους ευρω̟αϊκούς 
̟ροβληµατισµούς ̟ου ανα̟τύσσονται εκεί, στο ̟λαίσιο της σουηδικής ̟ροεδρίας. Κάνει µία αναφορά στην 
ατζέντα του Γκέτεµ̟οργκ ̟ου οφείλει να ακολουθηθεί, καθώς και στο COP 15 των Ηνωµένων Εθνών για τις 
κλιµατικές αλλαγές, το ο̟οίο αναµένεται να διεξαχθεί στα µέσα ∆εκεµβρίου στην Κο̟εγχάγη, και το ο̟οίο 
̟ρέ̟ει ο̟ωσδή̟οτε να ε̟ιφέρει θετικά α̟οτελέσµατα. Συνηγορεί υ̟έρ των µακρο-̟εριφερειών, κατά τα 
̟ρότυ̟α ̟ου εφαρµόζονται στο χώρο της Βαλτικής, και χαιρετίζει την CRPM ̟ου ανέκαθεν ήξερε να 
ταυτο̟οιεί τα σωστά ερωτήµατα όσον αφορά τις ̟αράκτιες Περιφέρειες, εντάσσοντάς τα ε̟ιτυχώς στις 
̟ολιτικές συζητήσεις. Χαιρετίζει την εργασία του κ. Gizard και εύχεται καλή ε̟ιτυχία στην Κα Μαριανού, η 
ο̟οία θα τον διαδεχτεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

Ο κ. Martini, εκφράζει τις ευχαριστίες του στην Περιφέρεια Västra Götaland και στον Πρόεδρό της, και στη 
συνέχεια υ̟οδεικνύει τα ζητήµατα κλειδιά για τις Περιφέρειες, τα ο̟οία θα ανα̟τυχθούν κατά τη διάρκεια 
της διήµερης αυτής Γενικής Συνέλευσης. Χαιρετίζει τις α̟οτελεσµατικές ενέργειες ̟ου έχουν γίνει µέχρι 
σήµερα α̟ό την CRPM και εύχεται η οργάνωση να κοιτάξει στα µάτια τις νέες ̟ροκλήσεις ̟ου την 
̟εριµένουν ενόψει της ετοιµασίας των µελλοντικών ̟ολιτικών και δηµοσιονοµικών δια̟ραγµατεύσεων για 
την ̟ερίοδο µετά το 2013, µέσα σε αυτό το ̟λαίσιο της ̟αγκόσµιας οικονοµικής κρίσης. Υ̟ενθυµίζει ̟ως οι 
εθνικές και ευρω̟αϊκές α̟αντήσεις σε αυτήν την βαθιά κρίση δεν ε̟αρκούν και ̟ως υ̟άρχει α̟αίτηση 
κινητο̟οίησης των ̟εριφερειακών αρχών. Αυτό είναι και το βασικό ̟νεύµα του Ευρω̟αϊκού Εδαφικού 
Συµφώνου ̟ου ̟ροτείνεται α̟ό την CRPM. Ο κ. Martini κλείνει διευκρινίζοντας ̟ως στην Γενική 
Συνέλευση του 2010, η CRPM θα έχει µία νέα Γενική Γραµµατέα, καθώς και έναν νέο (ή µία νέα) Πρόεδρο. 
Εγκαινιάζεται ε̟οµένως µία νέα ε̟οχή για το δίκτυο αυτό, το ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να συνεχίσει να στηρίζεται 
στις Γεωγραφικές Ε̟ιτρο̟ές του.  

Τα ̟ρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της Μ̟αγιόν και η ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης του 
Γκέτεµ̟οργκ ε̟ικυρώνονται.  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 1: ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ  

Ο κ. Xavier GIZARD (CRPM) υ̟ενθυµίζει τη διαδικασία ̟ου ακολουθήθηκε για τον διορισµό της νέας 
Γενικής Γραµµατέως της CRPM και υ̟οβάλλει ̟ρος ε̟ικύρωση την α̟όφαση του Πολιτικού Γραφείου της 
Οδησσού σύµφωνα µε την ο̟οία την θέση αυτή αναλαµβάνει η Κα Μαριανού.  

Η ̟ρόταση εγκρίνεται οµόφωνα και η Κα Μαριανού καλείται να α̟ευθύνει το λόγο στην Συνέλευση.    

Η Κα Ελένη ΜΑΡΙΑΝΟΥ ευχαριστεί τα µέλη για την εµ̟ιστοσύνη ̟ου ε̟έδειξαν στο ̟ρόσω̟ό της και 
δηλώνει ενήµερη για τις ευθύνες ̟ου την ̟εριµένουν. Η CRPM έχει ̟ρωταρχική σηµασία για τις 
Περιφέρειες της Ευρώ̟ης και ευελ̟ιστεί ̟ως η ισχύς και η ορατότητα του δικτύου θα µεγιστο̟οιηθούν 
ακόµη ̟ερισσότερο. Αναφέρει το ιδιαίτερο ευρω̟αϊκό γενικό ̟λαίσιο ̟ου υφίσταται µε την κρίση ̟ου 
µαστίζει το σύνολο των βαθµίδων διακυβέρνησης α̟ό την µία ̟λευρά, και την υιοθέτηση της Συνθήκης της 
Λισσαβόνας να εξακολουθεί να τελεί υ̟ό όρους, α̟ό την άλλη. Συνεχίζει ε̟ιµένοντας στη σηµασία των 
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ε̟ερχόµενων συζητήσεων γύρω α̟ό την µελλοντική ̟εριφερειακή ̟ολιτική µετά το 2013, η ο̟οία δεν ̟ρέ̟ει 
να α̟οτελέσει κίνηση ευθυγράµµισης σε σχέση µε την ελάττωση των εθνικών ̟ροϋ̟ολογισµών.    

Υ̟ενθυµίζει ορισµένες αρχές της ̟ολιτικής αυτής, η ο̟οία θα συνεχίσει και µελλοντικά να εµ̟λέκει το 
σύνολο των ευρω̟αϊκών Περιφερειών. ∆ιερωτάται για την υ̟άρχουσα ικανο̟οίηση α̟ό αυτήν την 
̟ολιτική, για τους τρό̟ους µετάλλαξής της και βελτίωσης της α̟όδοσής της, για την ε̟ιλογή των δεικτών 
̟ρος ανά̟τυξη… Η συζήτηση αυτή οφείλει να ̟ροετοιµαστεί µε ε̟ιµέλεια και οι Ευρω̟αίοι συνοµιλητές  να 
εντάξουν τις το̟ικές και ̟εριφερειακές αρχές στη φάση ετοιµασίας της. Η Κα Μαριανού θεωρεί ̟ως το 
Ευρω̟αϊκό Εδαφικό Σύµφωνο ̟ου ̟ροτείνει η CRPM συµβαδίζει µε τις θέσεις του Προέδρου Barroso, αλλά 
και αυτές της Ε̟ιτρο̟ής Περιφερειών όσον αφορά τη διακυβέρνηση ̟ολλα̟λών ε̟ι̟έδων. Το G20 του 
Λονδίνου σηµατοδότησε µία βαθιά εναλλαγή στην ̟αγκόσµια διακυβέρνηση, στην ο̟οία τελευταία θα 
̟ρέ̟ει να ενταχθούν οι ̟εριφερειακές αρχές. Κατ’ αυτόν τον τρό̟ο, δεν θα υφίσταται βιώσιµη ανά̟τυξη 
χωρίς τις Περιφέρειες. Οι Περιφέρειες, εκτός των άλλων, διαθέτουν δυνατότητες για την ̟ροώθηση της 
̟ράσινης οικονοµίας, και έχουν να διαδραµατίσουν συστηµικό ρόλο στην ευρω̟αϊκή ανά̟τυξη. Ο ̟ρώτος 
στόχος του δικτύου θα είναι η ανά̟τυξη στρατηγικών συµµαχιών µε την ̟ροεδρία της Ε̟ιτρο̟ής, 
̟ροκειµένου αυτή να λάβει υ̟όψη της το ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο στο βαθµό ̟ου του αρµόζει.  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 2: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2009-2010 

Ο κ. Xavier GIZARD υ̟ενθυµίζει τους στόχους της Συνέλευσης αυτής του 2009, η ο̟οία οφείλει να 
αναδείξει τις κύριες θέσεις ̟ρος υ̟εράσ̟ιση σε ό,τι αφορά τον µελλοντικό ευρω̟αϊκό ̟ρογραµµατισµό για 
την ̟ερίοδο µετά το 2013, σε ένα συγκεκριµένο υ̟όβαθρο ανολοκλήρωτων θεσµικών µεταρρυθµίσεων στους 
κόλ̟ους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και σε ένα γενικό ̟λαίσιο οικονοµικής ύφεσης και ανησυχίας λόγω των 
τρεχουσών, αλλά και των ε̟ερχόµενων κλιµατικών αλλαγών. Υ̟ογραµµίζει το γεγονός ότι οι ενέργειες θα 
συνεχιστούν στις αρχές του 2010 σε στενή συνεργασία µε την ισ̟ανική ̟ροεδρία.  

Στη συνέχεια υ̟ενθυµίζει τα θέµατα για τα ο̟οία κινητο̟οιήθηκε η CRPM έ̟ειτα α̟ό την Γενική 
Συνέλευση της Μ̟αγιόν. Αναφέρει τις έρευνες ̟ου διεξήχθησαν µε θέµα την κρίση, τους ̟ροβληµατισµούς 
̟ου ανα̟τύχθηκαν γύρω α̟ό την µελλοντική ̟εριφερειακή ̟ολιτική µέσα σε αυτό το αβέβαιο ευρω̟αϊκό 
κλίµα, τις ενέργειες ̟ου ̟ροωθήθηκαν σε ό,τι αφορά τις εσωτερικές και εξωτερικές εδαφικές συνεργασίες της 
ΕΕ, τις µεταφορές, τη γεωργία και τις ενεργειακές ̟ολιτικές. Αναφορικά µε τα θαλάσσια ζητήµατα, ο κ. 
Gizard υ̟ενθυµίζει τη συνεδρίαση των Αζόρων µε την ̟αρουσία του Ε̟ιτρό̟ου Borg και µνηµονεύει τις 
εργασίες ̟ου διεξήχθησαν µε θέµα την αλιεία. Όσον αφορά τις κλιµατικές αλλαγές, ̟αρουσιάζει εν συντοµία 
τις εργασίες ̟ου ανα̟τύχθηκαν µε το nrg4SD και το Climate Group για την ετοιµασία της συνάντησης της 
Κο̟εγχάγης, και κάνει µία αναφορά στην κατάρτιση µίας θέσης της CRPM σχετικά µε τη Λευκή Βίβλο της 
Ε̟ιτρο̟ής για τις κλιµατικές αλλαγές. Υ̟ενθυµίζει τους ̟ροβληµατισµούς ̟ου ανα̟τύχθηκαν γύρω α̟ό το 
ζήτηµα της ανά̟τυξης, σε συνεργασία µε την Πλατφόρµα των Περιφερειακών/Το̟ικών Αρχών για την 
ανά̟τυξη, Πλατφόρµα της ο̟οίας η CRPM α̟οτελεί µέλος. Ε̟ίσης αναφέρει τις ετοιµασίες για τη ∆ιάσκεψη 
του Ντακάρ µε θέµα την ε̟ισιτιστική ασφάλεια και τους δεσµούς ̟ου έχουν δηµιουργηθεί µεταξύ της CRPM 
και του FAO. 

Ο κ. Xavier GIZARD συνεχίζει θυµίζοντας τα κεκτηµένα της CRPM κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων 
̟εριόδων ευρω̟αϊκού ̟ρογραµµατισµού (διασφάλιση της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής, δηµιουργία µίας 
θαλάσσιας ̟ολιτικής, ευρεία αναγνώριση του ρόλου των Περιφερειών στην Ένωση, διάλογος µε τις τοµεακές 
Γ∆, δηµιουργία δύο νέων Γεωγραφικών Ε̟ιτρο̟ών : Βαλτικής και Βαλκανίων Μαύρης Θάλασσας…). 
Θεωρεί χρήσιµη τη δηµοσίευση στις αρχές του 2010 ενός φακέλου ̟ου θα ̟αρουσιάζει τις ̟ροτάσεις της 
∆ιάσκεψης (ό̟ως ακριβώς συνέβη το 2000 και το 2007). 

Κλείνει µε κά̟οιες συστάσεις για το µέλλον : τα µέλη οφείλουν να ̟αραµείνουν ενωµένα. Αυτή ακριβώς η 
ένωση είναι ̟ου α̟οτελεί τη δύναµη της ∆ιάσκεψης. Θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιδειχθεί θάρρος, να υ̟άρχει 
εµ̟ιστοσύνη στο Πολιτικό Γραφείο και στη Γενική Γραµµατεία, να συνεχίσει να ακολουθείται το 
̟ρωτο̟οριακό ̟νεύµα της CPRM -και σε ̟αγκόσµιο ε̟ί̟εδο- και να ενισχυθεί η συνεργασία µε την 
Ε̟ιτρο̟ή Περιφερειών, σε ένα γενικό θεσµικό ̟λαίσιο το ο̟οίο έχει αλλάξει.  

Ο κ. Alfonso VICENTE BARRA (Αραγονία) κάνει µία εισήγηση σηµειώνοντας τη στήριξη της Περιφέρειας 
της Αραγονίας στην CRPM. Η συµµετοχή στο δίκτυο ευνοεί µε τη σειρά της την συµµετοχή στη συζήτηση, 
και στο ̟λαίσιο αυτό η Αραγονία ̟ρότεινε να διευθύνει την οµάδα εργασίας για τις µεταφορές και τις 
υ̟οδοµές των µεταφορών. Η εγγύτητα στα ευρω̟αϊκά κέντρα α̟οφάσεων κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική. 
Προκειµένου να είναι αυτή δυνατή, α̟αιτείται ειδικότερα η βελτίωση των σιδηροδροµικών µεταφορών 
(ε̟ιβάτες και φορτία) και των αντίστοιχων θαλάσσιων. Στο ̟λαίσιο αυτό, οι θαλάσσιες λεωφόροι α̟οτελούν 
ένα σχέδιο ̟ροτεραιότητας ̟ρος εφαρµογή, ειδικότερα µέσα α̟ό την ανά̟τυξη συνεργασιών δηµόσιου και 
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ιδιωτικού φορέα. Ε̟ιµένει ε̟ίσης στη σηµασία των λογιστικών και λιµενικών ̟λατφόρµων, στις συνδέσεις 
̟ρος υλο̟οίηση µε τις χώρες της γειτονίας, καθώς και στο ζήτηµα κλειδί της εξεύρεσης λύσεων ̟ου θα 
ευνοούν τη βιώσιµη ανά̟τυξη.   

Ο κ. Alfonso VICENTE BARRA υ̟ενθυµίζει ̟ως η οµάδα εργασίας είναι ανοιχτή σε όλες τις Περιφέρειες 
̟ου αισθάνονται ̟ως εµ̟λέκονται στα ζητήµατα αυτά. Κάνει µία αναφορά στην ε̟όµενη σχετική σύνοδο 
της CRPM, η ο̟οία θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στην Αραγονία την άνοιξη του 2010. Υ̟ενθυµίζει τη σηµασία της 
ύ̟αρξης κατάλληλων και άρτια συνδεδεµένων συστηµάτων µεταφορών, ̟ροκειµένου η Ευρώ̟η να 
συνεχίσει να βρίσκεται στο ε̟ίκεντρο του ̟αγκόσµιου εµ̟ορίου. Κλείνει ̟αρουσιάζοντας την κατάσταση 
̟ου ε̟ικρατεί στην Αραγονία και ̟οικίλα σηµαντικά σχέδια της Περιφέρειας αυτής.   

Συζήτηση 

Ο εκ̟ρόσω̟ος της Περιφέρειας Norrbotten δηλώνει ικανο̟οιηµένος α̟ό τις εργασίες της CRPM και 
ειδικότερα σε ό,τι αφορά το ζήτηµα των δικτύων µεταφοράς. Υ̟ενθυµίζει ̟ως µένουν ακόµη να γίνουν 
̟ολλά, και ̟ως, όσο α̟όκεντρες και αν είναι οι Περιφέρειες της ∆ιάσκεψης, έχουν ̟ρωταρχική σηµασία για 
την ανά̟τυξη της Ευρώ̟ης, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το ζήτηµα των υ̟οδοµών. Σηµειώνει ̟ως στις 14 του 
ερχόµενου ∆εκεµβρίου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στην Σουηδία µία συνεδρίαση της Ε̟ιτρο̟ής Περιφερειών, µε 
θέµα την εδαφική συνοχή, και καλεί τα ενδιαφερόµενα µέλη σε συµµετοχή.    

Ο κ. Jérôme POLVERINI (Κορσική) σηµειώνει ̟ως τα ∆ιευρω̟αϊκά ∆ίκτυα Μεταφορών µοιάζουν να 
«αγνοούν» τα νησιά. Αναφέρει το γεγονός της ανά̟τυξης των ̟ροβληµατισµών ανά τοµέα ή είδος 
µεταφοράς, ενώ οι συλλογισµοί θα έ̟ρε̟ε  να γίνονται µε όρους ̟ολυτρο̟ικής αλυσίδας.  

Ο κ. Claudio MARTINI (Tοσκάνη-CRPM) κλείνει τη συνεδρίαση χαιρετίζοντας την ισορρο̟ία ̟ου ̟έτυχε 
η CRPM κατά τη διάρκεια των ετών· ισορρο̟ία µεταξύ δράσης και ̟ροο̟τικής, ισορρο̟ία σε ό,τι αφορά τα 
θέµατα ̟ροσέγγισης : ̟εριφερειακή ̟ολιτική, συνεργασίες, ̟αράκτιος χαρακτήρας, τοµεακές ̟ολιτικές, 
ισορρο̟ία µεταξύ των ̟ολιτικών θέσεων και της τεχνικής ανάλυσης, και, τέλος, ισορρο̟ία µεταξύ των 
̟αγκόσµιων διακυβεύσεων και των εργασιών των Γεωγραφικών Ε̟ιτρο̟ών. Ο κ. Martini κρίνει σκό̟ιµη τη 
συνέχιση, στην ίδια κατεύθυνση, του ιδιαίτερου και µοναδικού αυτού ̟ειράµατος ̟ου κάνει η CRPM. 

Ο α̟ολογισµός δράσης υιοθετείται οµόφωνα. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 3: ΟΙ ∆ΙΑΚΥΒΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ  

Η Κα Julie GOURDEN (CRPM) ̟αρουσιάζει τη µελέτη ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκε µε θέµα τις συνέ̟ειες της 
̟αγκόσµιας κρίσης στις Περιφέρειες της Ευρώ̟ης. Έ̟ειτα α̟ό µία σύντοµη αναφορά στην µάλλον 
ανησυχητική κατάσταση στην ο̟οία βρίσκονται η ̟αγκόσµια και η ευρω̟αϊκή οικονοµία, ε̟ικεντρώνεται 
στην αυξηµένη ̟οικιλοµορφία των καταστάσεων ̟ου ̟αρατηρούνται στις Περιφέρειες της Ευρώ̟ης. Με τη 
βοήθεια διαφόρων χρηµατοοικονοµικών και κανονιστικών εργαλείων και µέσα α̟ό την θέσ̟ιση νέων, ̟ιο 
̟εριεκτικών κανόνων διακυβέρνησης, οι Περιφέρειες κατάρτισαν µία σειρά α̟ό µέτρα, ̟ροκειµένου να 
αντιµετω̟ίσουν την κρίση αυτή. Αναφορικά µε τη χρησιµο̟οίηση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, η Κα 
Gourden υ̟ογραµµίζει ̟ως οι Περιφέρειες, στην ̟λειοψηφία τους, τάχθηκαν υ̟έρ µίας α̟λούστευσης των 
µέτρων ̟ου έχουν ήδη ανα̟τυχθεί, ̟ροκειµένου να βελτιωθεί η α̟οτελεσµατικότητά τους. Η ανάλυση αυτή 
αξίζει να συνεχιστεί και τους ε̟όµενους µήνες, µέσα α̟ό την ̟αρακολούθηση και την εκτίµηση του 
αντίκτυ̟ου των ̟εριφερειακών σχεδίων ανάκαµψης. Για το λόγο αυτό θα διεξαχθεί στις 27 Νοεµβρίου, στη 
Μασσαλία, ένα σεµινάριο µε θέµα τις α̟αντήσεις των Περιφερειών στην κρίση. Κρίνεται κοµβικής σηµασίας 
να ληφθούν υ̟όψη τα α̟οτελέσµατα του σεµιναρίου αυτού στο ̟εριεχόµενο της νέας ̟ολιτικής συνοχής. 
Τέλος, η Κα Gourden υ̟ενθυµίζει ̟ως η διακήρυξη των Περιφερειών «Βγαίνοντας α̟ό την κρίση 
ενισχυµένοι : ένα ευρω̟αϊκό εδαφικό σύµφωνο» ̟αραµένει ακόµη ανοιχτό ̟ρος υ̟ογραφή.  

Ο κ. Rudolf NIESSLER (Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή- Γ∆ Περιφερειακής ̟ολιτικής) χαιρετίζει τις εργασίες της 
CRPM και υ̟ογραµµίζει τη χρησιµότητά τους για την Ε̟ιτρο̟ή, η ο̟οία δεν διαθέτει ακόµη µία ξεκάθαρη 
ο̟τική γύρω α̟ό τον αντίκτυ̟ο καθώς και τα ληφθέντα µέτρα για την αντιµετώ̟ιση της κρίσης στο 
̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο. Πορίσµατα µε θέµα τα εθνικά ̟ρογράµµατα ανάκαµψης βρίσκονται ακόµη υ̟ό 
ε̟εξεργασία. Ο κ. Niessler αναγνωρίζει ̟ως οι το̟ικές και ̟εριφερειακές ̟ρωτοβουλίες είναι καθοριστικές 
για την αντιµετώ̟ιση της κρίσης και διευκρινίζει ̟ως κά̟οιες α̟ό τις ̟εριφερειακές ̟ροτάσεις θα ̟ρέ̟ει να 
ενταχθούν στα ̟ορίσµατά αυτά. Εκφράζει την ικανο̟οίησή του για το γεγονός ότι οι Περιφέρειες 
υ̟οδέχθηκαν ευνοϊκά το ευρω̟αϊκό σχέδιο ανάκαµψης, και ειδικότερα την ̟τυχή των κρατικών 
ενισχύσεων, η ο̟οία α̟οτελεί µία ευκαιρία ̟ου έχουν ήδη εκµεταλλευτεί ̟ολλές α̟ό αυτές.     
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Σε ό,τι αφορά την µελλοντική ̟ολιτική συνοχής για την ̟ερίοδο µετά το 2013, θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 
του 2009 σχετικά µία ευρω̟αϊκή συµβουλευτική διαδικασία. Με την ευκαιρία αυτή, οι Περιφέρειες θα έχουν 
τη δυνατότητα να εκφράσουν τις α̟όψεις τους σχετικά µε την αναγκαιότητα ένταξης των ̟ροτάσεών τους 
στο ̟εριεχόµενο της νέας ̟ολιτικής συνοχής. Μεταξύ των κυριοτέρων ̟ολιτικών διακυβεύσεων ̟ου 
αναδείχθηκαν όσον αφορά την ̟ερίοδο µετά το 2013, βρίσκονται η α̟αίτηση για τη διαµόρφωση µίας 
̟ολιτικής ̟ου θα ευνοεί µία ισορρο̟ηµένη ανά̟τυξη µε στόχο τον ̟εριορισµό των οικονοµικών και 
κοινωνικών ανισοτήτων µεταξύ Περιφερειών, η διασφάλιση ενός εργαλείου ειδικά σχεδιασµένου για τις ̟ιο 
ευ̟αθείς Περιφέρειες και η διατήρηση των εργαλείων ̟ροώθησης της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής 
συνεργασίας. Ο κ. Niessler διευκρινίζει ̟ως το ζητούµενο δεν είναι η ανασύσταση της ̟ολιτικής συνοχής, 
αλλά η α̟λούστευση της ̟ρακτικής εφαρµογής της, ̟ροκειµένου να βελτιωθεί η α̟οτελεσµατικότητά της. 
Κλείνει εκφράζοντας την ειλικρινή ευγνωµοσύνη του στο ̟ρόσω̟ο του κ. Gizard για το µακρό̟νοο έργο 
του.  

Ο κ. Günther KRUG (Συµβούλιο της Ευρώ̟ης) χαιρετίζει τις εργασίες της CRPM και εκφράζει τις 
ειλικρινείς ευχαριστίες του στην Κα Μαριανού και στον κ. Gizard. Υ̟ενθυµίζει ̟ως η α̟οκέντρωση και η 
αρχή της ε̟ικουρικότητας ̟αρουσιάζουν ̟ρωταρχική σηµασία για µία ισορρο̟ηµένη οικονοµική ανά̟τυξη 
στην Ευρώ̟η. Ευχαριστεί τις Περιφέρειες για την ευνοϊκή υ̟οδοχή ̟ου ε̟ιφύλαξαν στον ευρω̟αϊκό Χάρτη 
της το̟ικής αυτονοµίας, ο ο̟οίος α̟οτελεί ένα δεσµευτικό νοµικό µέσο για την ̟εριφερειακή δηµοκρατία. 
Υ̟ενθυµίζει ̟ως η CRPM έχει κληθεί να συµµετάσχει σε ένα στρογγυλό τρα̟έζι µε θέµα την εδαφική 
συνεργασία στην Ευρώ̟η κατά την ε̟όµενη σύνοδο του Κογκρέσου των Το̟ικών και Περιφερειακών 
Αρχών του Συµβουλίου της Ευρώ̟ης, ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 15 του ερχόµενου Οκτωβρίου.  

Συζήτηση 

Ένας εκ̟ρόσω̟ος της Ostrobothnia σηµειώνει ̟ως η εργασία της CRPM µε θέµα την κρίση ̟αρουσιάζει 
σηµαντική ̟ροστιθέµενη αξία, και εύχεται να εξεταστεί το ζήτηµα της α̟οτελεσµατικής χρησιµο̟οίησης των 
∆ιαρθρωτικών Ταµείων στο σεµινάριο της Μασσαλίας. 

Ο εκ̟ρόσω̟ος της Περιφέρειας του Midtjylland σηµειώνει ̟ως η Περιφέρειά του έχει να αντιµετω̟ίσει 
̟οικίλες διακυβεύσεις σε αυτήν την ̟ερίοδο ύφεσης και ̟ροτείνει την ε̟ικέντρωση της CRPM σε δύο 
̟ροτεραιότητες, για την έξοδο α̟ό την κρίση : στην α̟ασχόληση, ̟ροκειµένου να ευνοηθεί η καλύτερη 
̟ροσαρµογή των ανέργων στις νέες α̟αιτήσεις, και στην καινοτοµία ̟ου α̟οτελεί ένα σηµαντικό δυναµικό 
στις αστικές, υ̟αίθριες και ̟αράκτιες ζώνες.  

Ο κ. Desmond CLIFFORD (Ουαλία) συνεχίζει σηµειώνοντας ̟ως η Περιφέρειά του «χρησιµο̟οιεί» την 
οικονοµική ύφεση για να βγει ενισχυµένη α̟ό την κρίση, λαµβάνοντας για ̟αράδειγµα δάνεια α̟ό ΜΜΕ 
σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιµές. Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία οφείλουν να ε̟ανα̟ροσανατολιστούν, µε 
βασική κατεύθυνση την α̟ασχόληση και τις ε̟ενδύσεις. Τέλος, ̟ρέ̟ει να ̟ριµοδοτηθούν τα 
α̟οτελεσµατικά µακρο̟ρόθεσµα µέτρα.  

Ο εκ̟ρόσω̟ος των Αστουριών υ̟ενθυµίζει ̟ως µία εγκάρσια ο̟τική του συνόλου των ευρω̟αϊκών 
ταµείων είναι α̟αραίτητη για µία α̟οτελεσµατική οικονοµική και κοινωνική ανάκαµψη.  

Ο κ. Claudio MARTINI ολοκληρώνει υ̟ογραµµίζοντας τη σηµασία της ενεργής συµµετοχής των 
Περιφερειών ̟ροκειµένου να αντιµετω̟ιστεί η οικονοµική και κοινωνική κρίση, καθώς και οι δυσκολίες ̟ου 
̟αρατηρούνται σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων του κάθε εδάφους. Οι ενέργειες ̟ου 
̟ρέ̟ει να γίνουν α̟ό τις Περιφέρειες είναι ̟ολλές, δεδοµένου ότι τα ̟ρογνωστικά σχετικά µε την έξοδο α̟ό 
την κρίση δεν είναι ιδιαίτερα θετικά.    

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 4: ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΙΑ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΝΑ Ε∆ΑΦΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ  

Ο Πρόεδρος Claudio MARTINI υ̟ογραµµίζει την αναγκαιότητα άµεσης συσ̟είρωσης των ̟εριφερειών 
̟ροκειµένου να αντιµετω̟ιστεί η κρίση. Εκτιµά ̟ως το φαινοµενικό αυτό ̟αράδοξο µ̟ορεί να 
υ̟ερκεραστεί διαµορφώνοντας τις κατάλληλες συνθήκες για έναν ̟ιο α̟οτελεσµατικό διάλογο. Αυτό 
α̟οτελεί και το διακύβευµα του εδαφικού συµφώνου ̟ου ̟ροτείνει η CRPM. Το σύµφωνο αυτό θα ̟ρέ̟ει 
να α̟οτελεί µεταξύ Περιφερειών και Ε̟ιτρο̟ής µια έγκυρη ̟ολιτική συµφωνία, βάση της ο̟οίας οι 
Περιφέρειες θα έχουν τη δυνατότητα να εµ̟λέκονται ̟ιο ενεργά στις α̟οφάσεις σχετικά µε την εξεύρεση 
α̟αντήσεων στην κρίση. Κατά συνέ̟εια, καλεί τις Περιφέρειες σε υ̟ογραφή του συµφώνου αυτού ̟ου 
̟αρουσιάστηκε α̟ό την CRPM. 

Η Κα Julie GOURDEN ̟αρουσιάζει το τεχνικό υ̟όµνηµα «Βγαίνοντας α̟ό την κρίση ενισχυµένοι : ένα 
ευρω̟αϊκό εδαφικό σύµφωνο», διευκρινίζοντας ̟ως το έγγραφο αυτό α̟οτελεί την ολοκλήρωση µίας 
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διαδικασίας ανάλυσης ̟ου εγκαινιάστηκε κατά τη διάρκεια του Σεµιναρίου της Σεβίλλης, τον Ιανουάριο 
του 2008, µε θέµα το µέλλον της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής µετά το 2013. Η σηµερινή κρίση έρχεται να 
ε̟ιβεβαιώσει και να ενισχύσει τις θέσεις της CRPM σχετικά µε την ̟εριφερειακή ̟ολιτική ̟ου έχει ως στόχο 
να ε̟ιτρέψει στις Περιφέρειες να εκµεταλλευτούν στο µέγιστο τις δυνατότητές τους. Ε̟ίσης ε̟ιβεβαιώνεται 
̟ως η ̟εριφερειακή ̟ολιτική ̟ρέ̟ει να αφορά το σύνολο των Περιφερειών της ΕΕ. Τα δύο αυτά στοιχεία 
βρίσκονται σε συµφωνία µε την έκθεση Barca. 

Με αφετηρία τα συµ̟εράσµατα της Σεβίλλης, ̟ροτείνεται η εµβάθυνση στα δύο ακόλουθα ζητήµατα : σε ό,τι 
αφορά τον ̟ροβληµατισµό γύρω α̟ό τις καταλληλότερες κλίµακες δράσης, και σε ό,τι αφορά τον 
̟ροβληµατισµό γύρω α̟ό τη διακυβέρνηση.  

Οι θεµατικές ̟ροτεραιότητες θα έ̟ρε̟ε να εφαρµοστούν µε βάση την αρχή της εδαφικότητας και να 
̟ριµοδοτούν τις καινοτόµες ̟ρακτικές, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την α̟ασχόληση/κατάρτιση. Για το λόγο 
αυτό, κρίνεται αναγκαία η ανά̟τυξη ενός ̟ροβληµατισµού σε βάθος γύρω α̟ό την λειτουργία του ΕΚΤ.    

Κλείνει υ̟ογραµµίζοντας την αναγκαιότητα συντονισµού µεταξύ του υ̟ο̟εριφερειακού ε̟ι̟έδου 
διακυβέρνησης, α̟ό τη µία, και του αντίστοιχου διεθνικού/δια̟εριφερειακού, α̟ό την άλλη ̟λευρά, και 
̟ροτείνει η εφαρµογή του Συµφώνου να γίνει βάσει συµβάσεως.    

Ο κ. Jöran HAGGLUND – Υφυ̟ουργός ε̟ιχειρήσεων του Σουηδικού Βασιλείου και εκ̟ρόσω̟ος της 
σουηδικής ̟ροεδρίας, υ̟ογραµµίζει εξαρχής τη χρησιµότητα και το συµφέρον ̟ου ̟αρουσιάζει για τα 
Κράτη ο διάλογος µε οργανώσεις ό̟ως η CRPM. Υ̟ενθυµίζει ̟ως, ̟έρα α̟ό την χρηµατο̟ιστωτική κρίση, 
έχουµε ε̟ίσης να αντιµετω̟ίσουµε την κλιµατική κρίση, η ο̟οία ̟ρέ̟ει να αντιµετω̟ιστεί µε τρό̟ο  
συντονισµένο και σε ̟αγκόσµιο ε̟ί̟εδο.  

Εκτιµά ̟ως η σηµερινή κρίση ̟ρέ̟ει να ειδωθεί ως µία ευκαιρία ανασυγκρότησης των οικονοµιών µας, 
στρέφοντάς τις ̟ρος µία οικολογικά α̟οδοτική κατεύθυνση, και θυµίζει ̟ως η ΕΕ έχει ε̟ιληφθεί του 
ζητήµατος της κλιµατικής κρίσης σε ̟αγκόσµιο ε̟ί̟εδο αναζητώντας την µεγαλύτερη δυνατή οικολογική 
α̟οτελεσµατικότητα. 

Η έξοδος α̟ό την κρίση α̟αιτεί την ύ̟αρξη ̟οικίλων ̟ροϋ̟οθέσεων. Καταρχήν, ̟ρέ̟ει να εργαστούµε 
όλοι µαζί ̟ρος την ίδια κατεύθυνση, να αξιο̟οιήσουµε τις αλληλε̟ιδράσεις και τις συνέργειες, και για να 
καταστεί αυτό δυνατόν, να α̟λο̟οιηθούν οι διαδικασίες και οι ε̟αφές. Κρίνεται ε̟ίσης σκό̟ιµη η 
ταυτόχρονη διατήρηση των βασικών αρχών λειτουργίας των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και η ανά̟τυξη της 
συνεργασίας µεταξύ εθνικού και ̟εριφερειακού ε̟ι̟έδου. Τέλος, υ̟ογραµµίζει τη σηµασία των εδαφικών 
συνεργασιών και την αναγκαιότητα χρησιµο̟οίησης του δυναµικού του εδάφους κάθε Περιφέρειας.  

Συζήτηση 

Η Κα Rinske KRUISINGA (Noord-Holland) υ̟ογραµµίζει τα οφέλη της χρησιµο̟οίησης του εδαφικού 
δυναµικού στα ̟ρότυ̟α της στρατηγικής ̟ου εφαρµόζεται στη Θάλασσα της Βαλτικής, έναν γεωγραφικό 
χώρο στον ο̟οίο η θάλασσα ανέκαθεν α̟οτελούσε τον βασικό ̟αράγοντα συνοχής. Εκτιµά ̟ως, µελλοντικά, 
η µακροεδαφική ̟ροσέγγιση θα διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο για τη συνοχή.     

Ο κ. Wulfran DESPICHT (Nord-Pas de Calais) εκτιµά ̟ως η ανά̟τυξη της εδαφικής συνοχής θα ενισχύσει 
τις ̟ιθανότητές µας για έξοδο α̟ό την κρίση εφόσον τα διαθέσιµα εργαλεία ε̟ανεξεταστούν και 
διορθωθούν. Θα ̟ρέ̟ει να διαµορφωθούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα νέα εργαλεία εδαφικής συνοχής, 
̟ροκειµένου να ανα̟τυχθεί ο στόχος της εδαφικής συνεργασίας. Θέτει το ερώτηµα κλειδί της κατάρτισης 
των φορέων κατά τα ̟ρότυ̟α ̟ου ̟ροωθεί το Ευρω̟αϊκό Ινστιτούτο Εδαφικής Συνεργασίας, το ο̟οίο 
ιδρύθηκε στο Nord-Pas de Calais. 

Ο κ. Michael COOK (South of Scotland Alliance) υ̟ογραµµίζει τη σύνδεση ̟ου υ̟άρχει µεταξύ των 
συνεδριών εργασίας 3 και 4. Ζητά ε̟ίσης α̟ό τη νέα Γενική Γραµµατέα να ε̟ιδείξει ιδιαίτερη ̟ροσοχή στο 
ζήτηµα της ε̟ικοινωνίας και της µετάδοσης των εγγράφων µεταξύ της Γενικής Γραµµατείας και των 
Περιφερειών µελών.  

Η Κα Paula CUNHA (Lisboa e Vale do Tejo) ε̟ιµένει σε δύο σηµεία : βελτίωση της συνεργασίας µέσα α̟ό 
µία α̟λο̟οίηση των διοικητικών κανόνων και ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης µέσα α̟ό µία 
συγκεφαλαίωση των φακέλων µε θέµα την καινοτοµία.  

Ο κ. Tony FITZPATRICK (South of Scotland Alliance) ζητά να υ̟άρξει ενίσχυση της συνεργασίας στην 
µελλοντική αγορά εκ̟οµ̟ών άνθρακα.   

Ο κ. Claudio MARTINI κλείνει την συνεδρίαση ευχαριστώντας εκ νέου τον κ. Jöran Hagglund. 
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ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ : Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  

Η Κα Annika ANNERBY JANSSON (Skåne) εγκαινιάζει τη συνεδρία υ̟ογραµµίζοντας ότι το µέγεθος και 
το εύρος της κρίσης ̟οικίλουν ανάλογα µε την εκάστοτε Περιφέρεια, αν και τις αφορά όλες. Κρίνεται 
σηµαντικό οι α̟αντήσεις ̟ου θα δοθούν στην κρίση να λαµβάνουν υ̟όψη τους το ιδιαίτερο γενικό ̟λαίσιο 
της κάθε ζώνης ε̟ιµένοντας στον ̟ρωταρχικό ρόλο της καινοτοµίας.  

Εκτιµά ̟ως όλα τα εδάφη ̟ρέ̟ει να βοηθηθούν, ̟ως υφίστανται στενοί δεσµοί µεταξύ της καινοτοµίας και 
της δόµησης των κοινωνιών, καθώς και σηµαντικές διαφορο̟οιήσεις στην Ευρώ̟η όσον αφορά την 
καινοτοµία. Υ̟ογραµµίζει ̟ως η δηµιουργικότητα ̟ριµοδοτείται στους ̟ιο ισότιµους  σε όρους κατάρτισης 
µηχανισµούς, αλλά υ̟άρχουν και άλλοι ευνοϊκοί ̟αράγοντες ̟ου ̟αρεµβαίνουν, ό̟ως τα φορολογικά 
καθεστώτα και η κινητικότητα.        

Με αφορµή το ̟αράδειγµα της Περιφέρειας του Skåne –σε ̟ολύ υψηλή θέση σε ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο όσον 
αφορά την καινοτοµία, χάρη στη στήριξη της βιοµηχανίας και της ιδιωτικής έρευνας-, υ̟ογραµµίζει την 
αναγκαιότητα κατάρτισης µίας βολονταριστικής και α̟οφασιστικής ̟ολιτικής καινοτοµίας και τεχνολογίας, 
η ο̟οία θα βασίζεται στη συγκέντρωση όλων των φορέων σε µία κοινή διάρθρωση. Υ̟ογραµµίζει την 
αναγκαιότητα ̟ου υ̟άρχει για την CRPM να εστιάσει στις διαστάσεις αυτές, στο ̟λαίσιο της µελλοντικής 
̟εριφερειακής ̟ολιτικής.  

Ο κ. Damien PÉRISSÉ (CRPM) τονίζει τη στενή σύνδεση ̟ου υ̟άρχει µεταξύ των ενεργειών ̟ου 
ανα̟τύσσει η CRPM στους τοµείς της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής, της θαλάσσιας ̟ολιτικής, της ενέργειας και 
του ευρω̟αϊκού χώρου έρευνας.   

Στη συνέχεια ανακοινώνει την συγκρότηση µίας νέας οµάδας εργασίας µε θέµα την έρευνα, η ο̟οία θα 
̟ροεδρεύεται α̟ό την Περιφέρεια Νότου-Πυρηναίων και καλεί όλες τις Περιφέρειες να συµµετάσχουν σε 
αυτήν.  

Ο κ. Alain BÉNÉTEAU (Νότος-Πυρηναία) υ̟ενθυµίζει τη σηµασία ̟ου έχει το ζήτηµα της έρευνας για την 
CRPM. Παρουσιάζει την οργάνωση της έρευνας/καινοτοµίας στην Περιφέρεια Νότου-Πυρηναίων και 
ε̟ιµένει στους δεσµούς µεταξύ καινοτοµίας και χωροταξίας. Η ̟εριφερειακή στρατηγική καινοτοµίας 
διαµορφώνεται ε̟οµένως ως ένα εργαλείο ενο̟οίησης του εδάφους. Υ̟οδεικνύει ̟ως το ̟εριφερειακό 
σχέδιο ανάκαµψης του Ιουνίου του 2009 αντικατο̟τρίζει τον ̟ροσανατολισµό αυτό και ̟ως θα εργαστεί 
̟ροσω̟ικά ̟ροκειµένου η Περιφέρειά του να υ̟ογράψει το εδαφικό σύµφωνο ̟ου ̟ροτείνεται α̟ό την 
CRPM. Θεωρεί ̟ως η καινοτοµία ̟ρέ̟ει να α̟οτελεί ένα ̟ρωταρχικό στοιχείο της ανάκαµψης και ̟ως οι 
διάφορες ̟ροσεγγίσεις στο ζήτηµα αυτό οφείλουν να διευρυνθούν, και να ε̟εκταθούν για ̟αράδειγµα στην 
κοινωνική, την κοινωνιακή και την συµ̟εριφορική καινοτοµία. Εύχεται η καινοτοµία και οι 
̟ροσανατολισµοί αυτοί να βρεθούν στο ε̟ίκεντρο του µελλοντικού ευρω̟αϊκού σχεδίου.  

Εκτιµά ̟ως ̟ρέ̟ει να ανα̟τυχθεί ένας ̟ροβληµατισµός σε βάθος γύρω α̟ό το ρόλο των Περιφερειών στον 
ευρω̟αϊκό χώρο έρευνας. Θεωρεί ̟ως η CRPM θα ̟ρέ̟ει, σε ̟ρώτο χρόνο, να συµµετάσχει στον 
̟ροβληµατισµό αυτό µέσω του Ε̟ιστηµονικού Συµβουλίου της, ̟ου θα αναλάβει στη συνέχεια να εστιάσει 
σε ζητήµατα ό̟ως το ̟ολιτικό µέλλον του ευρω̟αϊκού χώρου έρευνας, τον εδαφικό α̟ολογισµό της 
ευρω̟αϊκής στήριξης της έρευνας και της συµ̟ληρωµατικότητας µεταξύ αριστείας και συνοχής, τη 
συµµετοχή των ̟εριφερειακών αρχών στο ̟ρόγραµµα «Περιφέρειες της γνώσης» και τις συνέργειες µεταξύ 
Περιφερειών και διαρθρωτικών ̟ρωτοβουλιών, ό̟ως τα δίκτυα αριστείας, τις υ̟οδοµές ESFRI ή τις 
ευρω̟αϊκές τεχνολογικές ̟λατφόρµες. Στην κατεύθυνση αυτή καλεί τις Περιφέρειες να συµµετάσχουν στην 
υ̟άρχουσα οµάδα εργασίας.    

Συζήτηση 

Ο κ. Gabriel AMER (Βαλεαρίδες) θέτει το ̟ρόβληµα των νησιών, στα ο̟οία οι ̟τυχές της 
έρευνας/καινοτοµίας, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον τουρισµό, το ̟εριβάλλον και την κοινωνική ̟ρόνοια, 
γίνονται ολοένα και ̟ιο σηµαντικές. Εκτιµά ̟ως οι Περιφέρειες θα ̟ρέ̟ει να αφιερώνουν σε αυτήν το 5% 
του ΑΕΠ τους. Σχετικά µε τον τουρισµό, υ̟ογραµµίζει την αναγκαιότητα ̟ροσαρµογής στο νέο 
̟αγκοσµιο̟οιηµένο ̟λαίσιο καθώς και την αναγκαιότητα κατάρτισης ενός νέου µοντέλου ̟ου θα 
στηρίζεται στους συνεργατικούς σχηµατισµούς (clusters) σε ̟οικίλους τοµείς. Τα ̟αρα̟άνω ωστόσο δεν 
µ̟ορούν να καταστούν δυνατά χωρίς ̟αράλληλη ευρω̟αϊκή στήριξη.  

Ο εκ̟ρόσω̟ος του Västerbotten εκτιµά ̟ως οι δεσµοί των Περιφερειών µε τα ̟ανε̟ιστήµια δεν είναι 
αρκετά ισχυροί και ̟ως ̟ρέ̟ει να αναδειχθούν ακόµη ̟ερισσότερο.  

Ο κ. Jerker JOHNSON (Ostrobothnia) διερωτάται για τους τρό̟ους α̟οφυγής των φαινοµένων 
συγκέντρωσης. Μνηµονεύοντας την ̟ερί̟τωση της Φινλανδίας, ό̟ου τα ̟ανε̟ιστήµια είναι ιδιαίτερα 
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α̟οκεντρωµένα, υ̟ογραµµίζει ̟ως οι Περιφέρειες ̟ου διαθέτουν ̟ανε̟ιστηµιακά κέντρα βρίσκουν λύσεις 
στα ̟ροβλήµατά τους.   

Ο κ. Tony FITZPATRICK (South of Scotland Alliance) εκτιµά την ιδέα ανά̟τυξης της καινοτοµίας στις 
υ̟αίθριες ζώνες, καθώς και τους ̟ροβληµατισµούς γύρω α̟ό την ΚΑΠ. Εκφράζει τις ανησυχίες του σχετικά  
µε το ενδεχόµενο οι ενέργειες να βασίζονται υ̟έρµετρα στις χρηµατοδοτήσεις και συνηγορεί υ̟έρ της 
ανά̟τυξης συνεργειών µεταξύ των σχεδίων ̟ροκειµένου να υ̟άρχει συνεισφορά α̟ό το σύνολο των 
διαθέσιµων ̟όρων.  

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

Η Κα Anne Marie COCULA (Aκιταίν) υ̟ενθυµίζει κά̟οιους ορισµούς και εστιάζει στην αναγκαιότητα 
εξεύρεσης κατάλληλα ̟ροσαρµοσµένων α̟αντήσεων. Οι Περιφέρειες α̟οτελούν ̟ράγµατι στις µέρες µας 
εδάφη ̟ολλα̟λών διαστάσεων, ικανά να δώσουν α̟αντήσεις στην κρίση σε συνεργασία µε τα Κράτη.  

Μεταξύ των κυριοτέρων ̟λεονεκτηµάτων ̟ου διαθέτουν οι Περιφέρειες, αναφέρει το ανθρώ̟ινο δυναµικό 
και την ευαισθησία του εδάφους.  

Η κρίση ̟ρέ̟ει ε̟ίσης να ειδωθεί σε µία ̟ροο̟τική χρόνου. ∆εν είναι ένα εξ ολοκλήρου τωρινό φαινόµενο. 
Ορισµένες αρνητικές καταστάσεις, κοινωνικές ειδικότερα, ̟ροϋ̟ήρχαν, και οι, ̟ρωθύστερες της ύφεσης, 
καταστάσεις αυτές, υ̟αγόρευσαν κά̟οιες λύσεις ̟ου ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιηθούν ως βάση για την έξοδο 
α̟ό την κρίση. Αυτό είναι ένα ζήτηµα το ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να εκβαθυνθεί α̟ό την οµάδα εργασίας 
«Κοινωνική Ένταξη».        

Οι διακυβεύσεις ̟ου υφίστανται σχετίζονται µε τον ̟εριορισµό των αναταράξεων, την ̟ρόληψη των 
δυσκολιών και τη σύλληψη των ε̟αγγελµάτων του µέλλοντος. Οι ̟ροτεραιότητες ̟ου αναδεικνύονται 
αναφέρονται κυρίως στη δηµιουργική έρευνα, στις µεθόδους και τις ̟ρακτικές σε σύνδεση µε τα 
̟ανε̟ιστηµιακά ιδρύµατα και σε µία καλύτερη ̟αιδαγωγική. Η ενίσχυση των ατόµων ̟ου αντιµετω̟ίζουν 
δυσκολίες, η ̟ροώθηση των ανταλλαγών και η συνένωση των ε̟αγγελµατικών εµ̟ειριών µ̟ορούν ε̟ίσης 
να α̟οτελέσουν ̟ροσανατολισµούς ̟ροτεραιότητας.    

Η Κα Elizabeth MORIN-CHARTIER (Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο) το̟οθετεί εξαρχής τον άνθρω̟ο στο 
ε̟ίκεντρο των ανησυχιών του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου. Ευελ̟ιστεί ̟ως δεν θα χαθεί η ε̟αφή µε το γενικό 
̟λαίσιο µέσα στο ο̟οίο εκτυλίσσεται η κρίση, και ειδικότερα µε τις δηµογραφικές διαστάσεις, την 
ε̟ιτάχυνση των οικονοµικών και τεχνολογικών µεταλλάξεων καθώς και την ανέλιξη των «BRIC» (Βραζιλία-
Ρωσία-Ινδία-Κίνα). Σε αυτό ακριβώς το γενικό ̟λαίσιο καλείται η Ευρώ̟η να ισχυρο̟οιηθεί, µε τις κρίσεις 
να α̟οτελούν έναν α̟αραίτητο ε̟ιταχυντή για την ̟ροσαρµογή της Ευρώ̟ης, η ο̟οία έδωσε ήδη 
α̟αντήσεις µέσω ορισµένων ρυθµιστικών ̟ολιτικών ̟ου στοχεύουν στην σταθερο̟οίηση των ισορρο̟ιών.   

Η Κα Elizabeth MORIN-CHARTIER ε̟ιµένει στη συνέχεια ̟άνω στη σηµασία της Συνθήκης της 
Λισσαβόνας, οι διατάξεις της ο̟οίας θα µας βοηθήσουν στην αντιµετώ̟ιση των διακυβεύσεων. Η Συνθήκη 
αυτή οριοθετεί ειδικότερα την ̟ορεία ̟ρος την κοινωνία της γνώσης,  οι διαφορετικές µορφές της ο̟οίας 
̟ρέ̟ει να συντελούνται σε µεγάλο βαθµό στο ε̟ί̟εδο των Περιφερειών διότι εκεί βρίσκεται η 
α̟οτελεσµατικότητά της.      

Όσον αφορά την κατάρτιση, το ζητούµενο είναι να ε̟ιτρέ̟ει την ε̟ιτυχία στον µέγιστο δυνατό αριθµό 
ατόµων και κατά συνέ̟εια να ̟ροτείνει ̟ροσαρµοσµένες και εξατοµικευµένες α̟αντήσεις. Κρίνεται 
σκό̟ιµη η ε̟ικέντρωση σε τρεις βασικούς στόχους : στην ̟ροσαρµοστικότητα των εργαζοµένων, στην 
κινητικότητά τους και στην «ενεργή» ένταξη των ̟ληθυσµών υψηλού κινδύνου. 

Προκειµένου να αντιµετω̟ιστεί α̟οτελεσµατικά η κρίση, τα υ̟άρχοντα εργαλεία –ειδικότερα το ΕΚΤ- 
οφείλουν να κινητο̟οιηθούν και να α̟λουστευτούν, και οι χρηµατικές ̟ροκαταβολές να ε̟ιταχυνθούν. 
Ειδική έµφαση θα ̟ρέ̟ει ε̟ίσης να δοθεί στην διαρκή ε̟ιµόρφωση και στην ε̟ικύρωση των εµ̟ειρικών 
κεκτηµένων. Όλα αυτά ̟ροα̟αιτούν φυσικά την ύ̟αρξη ενός ενισχυµένου κοινωνικού διαλόγου.     

Κλείνοντας, υ̟ογραµµίζει ̟ως το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη αντιδράσει ̟ροσανατολίζοντας το 
Ταµείο ̟ροσαρµογής στην ̟αγκοσµιο̟οίηση σε ένα Ταµείο µετειδίκευσης των εργαζοµένων ̟ου έχουν 
̟ληγεί ̟ερισσότερο α̟ό την κρίση και συνηγορεί υ̟έρ µίας ενισχυµένης α̟ασχολησιµότητας.       

Η Κα Annika ANNERBY JANSSON (Skåne) υ̟ογραµµίζει στην εισήγησή της τη σηµασία της οµάδας 
εργασίας µε θέµα την κοινωνική ένταξη ε̟ιµένοντας στην ανε̟άρκεια των υ̟αρχόντων µέτρων υ̟έρ των 
µεταναστών. Καλεί ε̟οµένως τις ̟αρούσες Περιφέρειες σε συµµετοχή στην οµάδα εργασίας.   
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Ο κ. Guy CLAUSSE (BEI) υ̟ενθυµίζει τις ενέργειες ̟ου έχει κάνει η Τρά̟εζα υ̟έρ των Περιφερειών, και 
ειδικότερα των λιγότερο ανα̟τυγµένων α̟ό αυτές, και υ̟έρ των δικτύων µεταφοράς και της ενίσχυσης του 
ανθρώ̟ινου δυναµικού. Αναφέρει τα τρία βασικά µέσα ̟ου α̟οτελούν οι συγχρηµατοδοτήσεις, η ̟αροχή 
συµβουλευτικών υ̟ηρεσιών στις ε̟ιχειρήσεις και η χρηµατοοικονοµική µηχανική, ε̟ιµένοντας στις 
δυνατότητές τους για την αντιµετώ̟ιση των σηµερινών δυσκολιών.     
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ CRPM 

Τα ̟ρακτικά του Πολιτικού Γραφείου της Οδησσού υιοθετούνται.  

1- ∆ηµοσιονοµικές α̟οφάσεις : Υιοθέτηση του σχεδίου ̟ροϋ̟ολογισµού 2010 και έκθεση οικονοµικής 
κατάστασης τρέχοντος έτους   

Ο κ. Yves MORVAN, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της CRPM, ̟αρουσιάζει τους λογαριασµούς 
2008, κάνει µία σύνοψη γύρω α̟ό την εκτέλεση των λογαριασµών 2009 και καταθέτει µία ̟ρόταση σχετικά 
µε τον ̟ροϋ̟ολογισµό 2010.  

Σε ό,τι αφορά το 2009, ο κ. Morvan υ̟ενθυµίζει ̟ως δεν σηµειώθηκε κά̟οια αύξηση στις εισφορές (̟έραν 
της αντίστοιχης µε το ̟οσοστό ̟ληθωρισµού) και ̟ως τα ̟ροβλε̟όµενα ελλείµµατα είναι ̟εριορισµένου 
ύψους σε σχέση µε τα διαθέσιµα α̟οθεµατικά και τον συνολικό ̟ροϋ̟ολογισµό. Υ̟ήρξαν ̟ερισσότερες 
εισφορές λόγω της ένταξης ̟οικίλων νέων Περιφερειών, ωστόσο τα έσοδα ήταν ελάχιστα. Οι δα̟άνες 
ρυθµίστηκαν κατά τον καλύτερο δυνατό τρό̟ο και το έλλειµµα ανέρχεται στα 22.000 € και όχι στα 26.000 €, 
ό̟ως είχε αρχικά ̟ροβλεφθεί.  

Σε ό,τι αφορά το 2010, ο ̟ροϋ̟ολογισµός ̟ροτείνεται στη βάση µίας αύξησης κατά 1.2% των εισφορών 
(Ετήσιο ̟οσοστό ευρω̟αϊκού ̟ληθωρισµού). Το συνολικό ύψος των εσόδων ανέρχεται στα 3.267.763 € και το 
συνολικό ύψος των εξόδων στα 3.318.312 €. Έ̟ειτα α̟ό υ̟ολογισµό των ειδικών ̟όρων, το ̟ροβλε̟όµενο 
α̟οτέλεσµα ̟αρουσιάζει ένα αρνητικό υ̟όλοι̟ο της τάξης των 58.055 €. 

Ο κ. Morvan εξηγεί ̟ως ουσιαστικά υφίστανται τέσσερις ̟ροϋ̟ολογισµοί. Ο γενικός ̟ροϋ̟ολογισµός, ο 
̟ροϋ̟ολογισµός των σχεδίων συνεργασίας, ο ̟ροϋ̟ολογισµός των δικτύων και ο ̟ροϋ̟ολογισµός των 
Γεωγραφικών Ε̟ιτρο̟ών. Μεταξύ των Ε̟ιτρο̟ών, αυτή του Ατλαντικού Τόξου, η ∆ιαµεσογειακή, η 
Βαλκανίων-Μαύρης Θάλασσας και η Ε̟ιτρο̟ή του Βορρά βρίσκονται σε ισορρο̟ία ή ̟αρουσιάζουν 
̟λεόνασµα. Οι Ε̟ιτρο̟ές των Νησιών και της Βαλτικής ̟αρουσιάζουν έλλειµµα, το ο̟οίο θα καλυφθεί α̟ό 
τον γενικό ̟ροϋ̟ολογισµό. ∆ιευκρινίζει ̟ως το ̟ροβλε̟όµενο τελικό έλλειµµα για το 2010 ̟ιθανόν να είναι 
χαµηλότερο, µε τον τελικό ̟ροϋ̟ολογισµό να είναι ενδεχοµένως ακόµη και ισορρο̟ηµένος «αν τα 
̟ράγµατα εξελιχθούν οµαλά».     

Συζήτηση 

Η Κα Christel LILEJSTRÖM (Itä-Uusimaa/BSC) υ̟οδεικνύει ̟ως ένας α̟ό τους τρό̟ους να µειωθεί το 
έλλειµµα σταδιακά είναι να εξασφαλιστεί η οµαλή καταβολή των εισφορών α̟ό τις Περιφέρειες µέλη. Οι 
Περιφέρειες ε̟οµένως ̟ου ̟ροηγούνται, ως κανονικά µέλη, θα ̟ρέ̟ει να ̟ιστο̟οιούν έµ̟ρακτα αυτή τους 
την ιδιότητα. Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση, θα ήταν ̟ολύ εύκολο να δηλώνει κά̟οιος µέλος χωρίς ̟οτέ να 
συνεισφέρει στην χρηµατοδότηση του δικτύου.  

Εστιάζει την ̟ροσοχή της στις ̟ερι̟τώσεις ορισµένων Περιφερειών της Βαλτικής, οι ο̟οίες, έχοντας ̟ληγεί 
σοβαρότατα α̟ό την κρίση, κινδυνεύουν να δηλώσουν αδυναµία εξόφλησης της εισφοράς τους. Εύχεται να 
εφαρµοστεί στο ̟λαίσιο αυτό η αρχή της αλληλεγγύης. Είναι εφικτό οι Περιφέρειες αυτές να εξαιρεθούν α̟ό 
την αύξηση της εισφοράς τους κατά 1.2% ;   

Αναφορικά µε το FOGAR, θεωρεί ̟ως ο ̟ροϋ̟ολογισµός δεν είναι αρκετά ξεκάθαρος και ως εκ τούτου 
̟αραµένει ακόµη άγνωστο αν θα αφιερωθεί χρόνος εργασίας στο δίκτυο αυτό. Οι ̟ροβλέψεις έκαναν λόγο 
για ένα ανεξάρτητο FOGAR α̟ό το 2010. Σε τι σηµείο βρισκόµαστε σχετικά ; Ε̟ίσης ε̟ιθυµεί να µάθει ̟ότε 
λήφθηκε η α̟όφαση ̟ερί συµµετοχής της CRPM ως µέλος στο FOGAR. 

Ο κ. Leslie ANGUS (Σέτλαντ) τάσσεται στο ̟νεύµα της Κας Liljeström και θεωρεί ̟ως ο ̟ροϋ̟ολογισµός 
δεν είναι αρκετά ξεκάθαρος όσον αφορά το ζήτηµα του FOGAR. Αναφέρει ε̟ίσης το γεγονός ότι το ύψος 
των α̟οθεµατικών ̟όρων (800.000€ ως σήµερα) δεν αντιστοιχεί στο 60% του συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού, 
ό̟ως διατυ̟ώνεται στην Οργανωτική Χάρτα της CRPM. 
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Ο κ. Rainer KOSMIDER (Μεκλεµβούργο-Προ̟οµερανία) δηλώνει σύµφωνος µε τα ερωτήµατα της Κας 
Liljeström σχετικά µε το FOGAR. Είχε ει̟ωθεί στο Πολιτικό Γραφείο της Οδησσού ̟ως η συνδροµή της 
CRPM στον ̟ροϋ̟ολογισµό του FOGAR θα διακο̟τόταν στα τέλη του 2009, ωστόσο δεν γίνεται λόγος για 
κάτι τέτοιο στην ̟ρόταση ̟ροϋ̟ολογισµού. Θεωρεί ότι δεν υ̟ήρξε κά̟οια α̟όφαση σχετικά µε την ένταξη 
της CRPM στο FOGAR ̟ου να δικαιολογεί τις χρηµατοδοτήσεις αυτές. Εκφράζει τη δυσαρέσκειά του 
αναφορικά µε την ασάφεια του ̟ροϋ̟ολογισµού στο σηµείο αυτό.  

Σχετικά µε τις εισφορές των Περιφερειών µελών της CRPM, ο κ. Rainer Kosmider ̟ροτείνει να ληφθούν 
υ̟όψη η ̟ορεία της ̟αγκόσµιας οικονοµίας και το ̟άγωµα ενός σηµαντικού αριθµού α̟ό ̟εριφερειακούς 
̟ροϋ̟ολογισµούς. Προτείνει η αύξηση του 1.2% να µην εφαρµοστεί καθόλου το 2010. Αν αυτό δεν είναι 
εφικτό, καλεί το Γραφείο να σκεφτεί κά̟οιον τρό̟ο α̟άντησης στα νέα αυτά οικονοµικά δεδοµένα, α̟ό το 
2011.  

Ε̟ίσης ̟ροτείνει τα 10.000 € ̟ου ̟ροβλέ̟ονται για το FOGAR να καταργηθούν α̟ό τον ̟ροϋ̟ολογισµό 
του 2010.   

Ο κ. Piero DI MAGGIO (Σικελία) εφιστά την ̟ροσοχή στην ̟ερί̟τωση της οµάδας εργασίας «Τουρισµού» 
της CRPM, ̟ου α̟ό το 2007 τυγχάνει της στήριξης της ∆ιάσκεψης. Θα ε̟ιθυµούσε η CRPM να α̟οδεσµεύσει 
ορισµένα κεφάλαια ̟ροκειµένου να ανα̟τυχθούν εργασίες α̟ό µία οµάδα εµ̟ειρογνωµόνων (̟ερί̟ου 
25.000 €).  

Ο κ. Henning GJELLEROD (Midtjylland) συµµερίζεται τη δυσαρέσκεια ορισµένων εκ̟ροσώ̟ων σχετικά µε 
την έλλειψη σαφήνειας ̟ου ̟αρατηρείται σε κά̟οια σηµεία του ̟ροϋ̟ολογισµού. Θεωρεί ̟ως ε̟ιβάλλεται η 
διενέργεια µίας σοβαρής συζήτησης σχετικά ̟ροτού ̟αρουσιαστεί ένας ̟ροϋ̟ολογισµός ̟ου έχει ως στόχο 
την ισορρο̟ία. Το ενδεχόµενο ύ̟αρξης ελλείµµατος είναι ̟άντοτε ̟ιθανό, ωστόσο ̟ρέ̟ει να υ̟άρξει 
µεγαλύτερη φιλοδοξία εξισορρό̟ησης για την ̟αρουσίαση ενός ̟ροϋ̟ολογισµού σε αυτήν την κατεύθυνση.  

Ο κ. Alex MACDONALD (Western Isles/CDI) ζητά να του δοθούν ορισµένες διευκρινίσεις γύρω α̟ό τις 
συνθήκες διαγραφής µίας Περιφέρειας : έ̟ειτα α̟ό ̟όσα χρόνια µη εξόφλησης των εισφορών της 
α̟οµακρύνεται κά̟οια Περιφέρεια α̟ό την la CRPM ; Αναφέρει την ̟ερί̟τωση µίας Περιφέρειας (η ο̟οία 
εξακολουθεί να είναι εγγεγραµµένη ως µέλος) η ο̟οία δεν έχει εξοφλήσει εισφορές α̟ό το 2004.  

Ο κ. Claudio MARTINI σηµειώνει ̟ως είναι ̟άντοτε δυνατή η ̟αρουσίαση ισορρο̟ηµένων 
̟ροβλε̟όµενων ̟ροϋ̟ολογισµών, όµως µια ρεαλιστική και βήµα ̟ρος βήµα ο̟τική ε̟ιτρέ̟ει την α̟ό 
κοινού οικοδόµηση ενός ̟ροϋ̟ολογισµού ̟ου θα αντικατο̟τρίζει ̟ιο ̟ιστά την ̟ραγµατικότητα της 
τελικής εκτέλεσής του. Εύχεται να αναζητηθούν α̟ό κοινού λύσεις ̟ου θα είναι ικανο̟οιητικές για όλους. 
Καλεί τους κκ. Gizard και Morvan να α̟αντήσουν στις ε̟ερωτήσεις των µελών.  

Ο κ. Yves MORVAN (∆ιοικητικό Συµβούλιο της CRPM) διευκρινίζει µε τη σειρά του ̟ως υ̟ήρχε η 
δυνατότητα να ̟αρουσιαστεί ισορρο̟ηµένος ο ̟ροβλε̟όµενος ̟ροϋ̟ολογισµός, ωστόσο θεωρεί ̟ιο τίµια 
την ̟αρουσίαση ενός ρεαλιστικού ̟ροϋ̟ολογισµού. Υ̟ενθυµίζει ̟ως το έλλειµµα ̟ου έχει ̟ροβλεφθεί είναι 
χαµηλό σε σχέση µε το ύψος του συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού. Τα σχόλια ̟ου διατυ̟ώθηκαν θα ληφθούν 
φυσικά υ̟όψη για την ̟αρουσίαση ισορρο̟ηµένων ̟ροϋ̟ολογισµών µελλοντικά, ̟αρ’ ότι, ό̟ως 
διευκρινίζει, το ζητούµενο εδώ είναι η ̟αρουσίαση ενός ειλικρινούς και ̟ραγµατικού ̟ροϋ̟ολογισµού. 
Υ̟ενθυµίζει ̟ως ̟ράγµατι το ύψος των α̟οθεµατικών ̟όρων δεν αντιστοιχεί ̟ια στο 60% του 
̟ροϋ̟ολογισµού, ωστόσο ̟αραµένει σε ̟ολύ ικανο̟οιητικό ε̟ί̟εδο.     

Ο κ. Jacques BOULAU (∆ιοικητικό Συµβούλιο της CRPM) υ̟ενθυµίζει ̟ως ̟αρέχεται συστηµατικά 
̟ληροφόρηση για τους τρέχοντες ̟ροϋ̟ολογισµούς, σε κάθε Πολιτικό Γραφείο και Γενική Συνέλευση. 
Προτείνει τη συνέχιση και ενίσχυση της ̟ρακτικής αυτής µε την τακτική ενηµέρωση του Γραφείου α̟ό τη 
νέα Γενική Γραµµατέα, ̟ροκειµένου αυτό να δια̟ιστώνει αν υ̟άρχουν ̟αρεκκλίσεις στον ̟ροϋ̟ολογισµό ή 
αν αυτός εξελίσσεται οµαλά. Ο κ. Morvan ε̟ιβεβαιώνει ̟ως η ̟ρακτική αυτή (̟αρουσίαση των 
λογαριασµών σε κάθε συνεδρίαση του Γραφείου) ακολουθείται ήδη, ωστόσο ̟ιθανόν να έχει ̟εριθώρια 
βελτίωσης. Αναφορικά µε το ζήτηµα της αύξησης των εισφορών κατά 1.2% για το 2010, ενδεχόµενη 
α̟όσυρσή της θα σήµαινε µία ρήξη µε τις σηµερινές ̟ρακτικές του δικτύου και θα οδηγούσε σε σηµαντική 
τρο̟ο̟οίηση του ̟ροϋ̟ολογισµού. Πρόκειται ωστόσο για µία ̟ολιτική α̟όφαση ̟ου ανήκει στην 
Συνέλευση.      

Ο κ. Xavier GIZARD υ̟ενθυµίζει ̟ως ̟ράγµατι γίνεται µία σύνοψη µε θέµα τον ̟ροϋ̟ολογισµό σε κάθε 
συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, και ̟ως οι ο̟οιεσδή̟οτε ̟ληροφορίες σχετικά µε αυτόν 
α̟οστέλλονται τουλάχιστον δύο εβδοµάδες ̟ριν στα µέλη. Αναφορικά µε τους α̟οκλεισµούς, η Γενική 
Γραµµατεία εκτιµά µέρα µε τη µέρα τις ̟ραγµατικές δυνατότητες καταβολής ή µη της εισφοράς µίας 
Περιφέρειας ̟ου έχει καθυστερήσει να διευθετήσει το ζήτηµα αυτό. Η στήριξη Περιφερειών ̟ου 
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αντιµετω̟ίζουν ̟ροσωρινές δυσκολίες ορισµένες φορές κρίνεται θεµιτή, και ως τώρα ήταν δυνατή διότι το 
ταµείο του δικτύου ε̟έτρε̟ε κάτι τέτοιο. Αν ωστόσο η κατάστασή του ε̟ιδεινωθεί, θα υ̟άρξει ανα̟όφευκτα 
µεγαλύτερη αυστηρότητα. Υ̟ενθυµίζει ̟ως το 1995, οι µισές α̟ό τις χρωστούµενες εισφορές καταβάλλονταν 
το ε̟όµενο έτος. Πλέον οι ̟ερι̟τώσεις µε δυσκολίες ανέρχονται στις δύο µε τρεις ετησίως, ενώ ̟αράλληλα ο 
αριθµός των Περιφερειών µελών έχει δι̟λασιαστεί. 

Όσον αφορά την αναγκαία αλληλεγγύη ̟ρος τις Περιφέρειες ̟ου έχουν ̟ληγεί ̟ερισσότερο α̟ό την κρίση, 
αναφέρει την ̟ερί̟τωση της Klaipeda, ̟ου εκτάκτως θα καταβάλει µόνο το 50% της ̟ροβλε̟όµενης 
εισφοράς της για το 2010. Αναφέρει ε̟ίσης τις ̟ερι̟τώσεις δύο εσθονικών Περιφερειών (Ida-Virumaa et 
Pärnumaa) οι ο̟οίες θα καταβάλουν µονάχα µία και κοινή εισφορά για το 2010.  

Όσον αφορά την ε̟ερώτηση της Σικελίας µε θέµα την εµ̟ειρογνωµοσύνη, θεωρεί ότι ̟ράγµατι σήµερα οι 
οµάδες εργασίας του δικτύου δεν διαθέτουν ε̟αρκή σχετική στήριξη, και ̟ως θα ̟ρέ̟ει να ανα̟τυχθεί ένας 
̟ροβληµατισµός γύρω α̟ό το ζήτηµα αυτό µελλοντικά.  

Όσον αφορά την αύξηση του 1.2%, θυµίζει ̟ως ̟ρόκειται για µία συνήθη ̟ρακτική του δικτύου.   

Όσον αφορά τους α̟οθεµατικούς ̟όρους, ο κ. Gizard αναγνωρίζει ̟ράγµατι ̟ως ο δείκτης της 
Οργανωτικής Χάρτας δεν τηρείται, ωστόσο ̟ροσθέτει ̟ως αν ο δείκτης τηρούταν το ύψος του 
̟ροϋ̟ολογισµού θα ήταν µη ρεαλιστικό και θα έ̟ρε̟ε να ζητηθούν α̟ό τα µέλη του δικτύου ε̟ι̟ρόσθετα 
κεφάλαια της τάξης των 600.000€. Προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόµενο µίας ̟ιθανής τρο̟ο̟οίησης της 
Χάρτας ήδη α̟ό το 2010.     

Αναφορικά µε το FOGAR, υ̟ενθυµίζει ̟ως κατά τη διάρκεια των Πολιτικών Γραφείων του Φεβρουαρίου 
και του Ιουνίου 2007, είχε τεθεί το ερώτηµα σχετικά µε τη συµµετοχή ή µη στο FOGAR και είχε α̟αντηθεί 
θετικά. Σηµειώνει ̟ως σε ότι αφορά το 2009, η CRPM κατέβαλε για το FOGAR µία εισφορά ύψους 9587 € 
(α̟όφαση της Γενικής Συνέλευσης της Μ̟αγιόν του 2008) και ̟ως το υ̟όλοι̟ο κεφάλαιο (113.000 €) 
̟ροέρχεται α̟ό ̟ρόσθετες εισφορές των ̟εριφερειών της CRPM και ευρω̟αϊκές και εθνικές ε̟ιχορηγήσεις. 
Η CRPM είναι αυτή ̟ου ε̟ωφελείται α̟ό την στήριξη του FOGAR και όχι το αντίθετο.  

Σηµειώνει ̟ως α̟ό το 2011, το FOGAR θα έχει ως έδρα του τη Γενεύη και ̟ως θα ήταν ευκταίο η CRPM να 
διαθέσει το 2010 έναν ορισµένο χρόνο εργασίας του ̟ροσω̟ικού της για το FOGAR, ̟ροκειµένου να µειωθεί 
το έλλειµµα της CRPM. 

Ο κ. Rainer KOSMIDER (Μεκλεµβούργο-Προ̟οµερανία) εµµένει στο γεγονός ότι οι ̟ληροφορίες σχετικά 
µε το FOGAR δεν είναι ξεκάθαρες και δεν κατανοεί τους λόγους για τους ο̟οίους το ̟ροσω̟ικό της CRPM 
θα έ̟ρε̟ε να εργαστεί για το FOGAR. Εµµένει στην ̟ρότασή του ̟ερί µη καταβολής του ̟οσού των 10.000€ 
για το FOGAR το 2010. 

Η Κα Christel LILJESTRÖM (Itä-Uusimaa/BSC) δηλώνει ̟ως δεν της έχουν ̟αρασχεθεί όλες οι 
̟ληροφορίες σχετικά µε τον ̟ροϋ̟ολογισµό και θεωρεί ̟ως, κατό̟ιν των ε̟εξηγήσεων, η κατάσταση είναι 
̟ιο ξεκάθαρη, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το σύνολο του ̟ροϋ̟ολογισµού FOGAR. ∆ηλώνει αντίθετη στους 
α̟οκλεισµούς µελών, ωστόσο θα ε̟ιθυµούσε την εξεύρεση ενός ̟ιο α̟οσαφηνισµένου τρό̟ου καταγραφής 
των καταστάσεων µε δυσκολίες, ̟ροκειµένου να µην υ̟άρχει η εντύ̟ωση ̟ως ̟ρόκειται για µίας κοινή 
̟ρακτική.    

Η Κα Marjatta VEHKAOJA (Ostrobothnia) δηλώνει ̟ως βρίσκεται ακόµη σε σύγχυση όσον αφορά το 
ζήτηµα του FOGAR. Πέραν αυτού συνηγορεί υ̟έρ της ̟αρουσίασης ενός ισορρο̟ηµένου ̟ροϋ̟ολογισµού 
µειώνοντας κατά 2.6% (̟ροβλε̟όµενο έλλειµµα) τις ̟ροβλε̟όµενες δα̟άνες.   

Ο κ. Poul MÜLLER (Midtjylland) εκτιµά ̟ως αν διακο̟ούν οι εργασίες σχετικά µε το FOGAR οι δα̟άνες 
θα µειωθούν και θα καταστεί δυνατή η ε̟ίτευξη ισορρο̟ίας.  

Ο κ. Xavier GIZARD α̟αντά σηµειώνοντας ̟ως, α̟ό το 2003, η CRPM ̟λαισιώνει ̟αγκόσµια δίκτυα, και 
̟ως ̟ρόκειται για µία ̟ολιτική ε̟ιλογή. Το γεγονός ότι η CRPM συµµετέχει στο FIPOL αλλά όχι στο ∆ΝΟ 
έχει να κάνει µε το ό,τι η διεθνής ναυτιλιακή οργάνωση δεν δέχεται η̟ειρωτικά δίκτυα, ̟αρά µόνο 
̟αγκόσµια. Θα ̟ρέ̟ει ε̟οµένως να ληφθεί υ̟όψη η νέα αυτή ̟ραγµατικότητα. Η CRPM στήριξε για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα το nrg4SD, ενώ η στήριξή της στο FOGAR έχει ξεκινήσει ̟ρόσφατα, µε το δίκτυο 
αυτό να έχει ήδη –ταχύτατα- κατορθώσει να θεωρείται αξιό̟ιστο α̟ό τους Ευρω̟αίους και διεθνείς 
εταίρους. 

Ο κ. Philippe CICHOWLAZ (Προβηγκία-Άλ̟εις-Κυανή Ακτή) υ̟ενθυµίζει, ό̟ως τόνισε και ο κ. Morvan, 
̟ως ̟ρόκειται για τέσσερις διαφορετικούς ̟ροϋ̟ολογισµούς. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟αρών ̟ροϋ̟ολογισµός 
δεν καταστεί δυνατόν να ε̟ικυρωθεί, ̟ροτείνει τον διαχωρισµό των ̟ροϋ̟ολογισµών (γενικός 
̟ροϋ̟ολογισµός, σχεδίων, δικτύων και γεωγραφικών ε̟ιτρο̟ών) και την ε̟ικύρωσή τους µεµονωµένα. 



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

- Πρακτικά – Αρ. πρωτ. CRPMPRV090051 A1 - σελ. 11 

Στην ̟ερί̟τωση αυτή, ο γενικός ̟ροϋ̟ολογισµός της CRPM καθίσταται θετικός και α̟οµένει στις 
Γεωγραφικές Ε̟ιτρο̟ές ̟ου ̟αρουσιάζουν έλλειµµα να ̟εριέλθουν σε ισορρο̟ία.  

Ο κ. Claudio MARTINI ̟ροτείνει την διαµόρφωση µίας συγκεφαλαίωσης σχετικά µε τις συζητήσεις αυτές. 
Αναφέρει το γεγονός ότι οι Περιφέρειες (συµ̟εριλαµβανοµένης της Τοσκάνης) αιτούνται να υ̟άρξει µία 
δέσµευση, α̟ό το 2011, ώστε οι ̟ροϋ̟ολογισµοί ̟ου ̟ροτείνονται να είναι ισορρο̟ηµένοι. Τα µέλη και η 
Γενική Γραµµατεία θα αναζητήσουν τις κατάλληλες µεθόδους για να καταστεί αυτό δυνατόν. Ο 
̟ροϋ̟ολογισµός του 2010 καταγράφεται ό̟ως ̟αρουσιάστηκε, ωστόσο η CRPM δεσµεύεται να ε̟ιτύχει την 
εξισορρό̟ησή του. Αναφορικά µε τα ερωτήµατα ̟ου έθεσαν οι βρετανικές Περιφέρειες (βλ. το φάκελο ̟ου 
κατατέθηκε ε̟ί τό̟ου, µε τίτλο «Πρόταση ∆ιοικητικής Α̟όφασης»), υ̟ενθυµίζει σχετικά ̟ως ̟ρόκειται για 
̟ρακτικές ̟ου ανα̟τύσσονται ήδη στους κόλ̟ους του δικτύου. Αναφορικά µε το ζήτηµα των Περιφερειών 
̟ου αντιµετω̟ίζουν δυσκολίες στην καταβολή των εισφορών τους, τονίζει ̟ως η CRPM ̟ρέ̟ει να διαθέτει 
ξεκάθαρους κανονισµούς, αλλά και να ̟αρουσιάζεται ελαστική σε κά̟οιες ̟ερι̟τώσεις, εφόσον δεν 
καταφεύγει σε υ̟ερβολές. Όσον αφορά τις εισφορές, θεωρεί ̟ως είναι ανακόλουθο, α̟ό την µία ̟λευρά να 
α̟αιτείται εξισορρό̟ηση, και α̟ό την άλλη να ε̟ιδιώκεται η µείωση των εισφορών. Ο σχετικός µε το 
̟οσοστό διακύµανσης του ευρω̟αϊκού ̟ληθωρισµού, κανονισµός, έχει λειτουργήσει οµαλά ως τώρα, και ο 
κ. Claudio Martini ̟ροτείνει τη διατήρησή του.  

Σχετικά µε την ένταξη της CRPM στο FOGAR, υ̟ενθυµίζει ̟ως αυτή έγινε βάσει κά̟οιων συγκεκριµένων 
̟ολιτικών ε̟ιλογών και τονίζει ̟ως το ζήτηµα αυτό ̟ρέ̟ει να κλείσει. Ο κ. Martini θυµίζει ̟ως συµµετείχε ο 
ίδιος ̟ροσω̟ικά στις Γενικές Συνελεύσεις των Ε̟ιτρο̟ών της Βαλτικής και της Βόρειας Θάλασσας 
̟ροκειµένου να εξηγήσει και να συζητήσει τα θέµατα αυτά το 2008. Σηµειώνει ̟ως, σε ό,τι αφορά το 2010, τα 
άλλα δίκτυα Περιφερειών, ̟ου α̟οτελούν µέλη του FOGAR, δεσµεύτηκαν ε̟ίσης να χρηµατοδοτήσουν το 
FOGAR, και ε̟οµένως θα είναι δύσκολο να ̟είσουµε τους εταίρους µας να κάνουν κάτι το ο̟οίο εµείς 
αρνούµαστε να κάνουµε. Προσθέτει ε̟ίσης ̟ως θα ήταν λυ̟ηρό, έ̟ειτα α̟ό όλες τις ενέργειες ̟ου έγιναν 
και τις ̟ροσ̟άθειες ̟ου καταβλήθηκαν για την ενίσχυση της φωνής των Περιφερειών στο ̟αγκόσµιο 
στερέωµα, να α̟οσυρθούµε α̟ό την ίδια την οργάνωση ̟ου εκφράζει τη φωνή αυτή. Η CRPM µ̟ορεί να 
ε̟ανέλθει σε όλα αυτά τα σηµεία α̟ό το 2011, ωστόσο σε ό,τι αφορά το 2010, ο ίδιος θεωρεί σκό̟ιµο η 
οργάνωση να ̟ροκρίνει και να δεχθεί τις ̟ροτάσεις αυτές.  

Ο κ. Rainer KOSMIDER (Μεκλεµβούργο-Προ̟οµερανία) ευχαριστεί τον κ. Martini και ε̟ιθυµεί να µάθει 
ως ̟ότε η CRPM θα στηρίζει το FOGAR, και ως ̟ιο ακριβές έτος θα διαρκέσει η µεταβατική ̟ερίοδος. 
Ε̟ιθυµεί ε̟ίσης την ̟αροχή διευκρινίσεων κατά τη διάρκεια του ε̟όµενου Γραφείου σε ό,τι αφορά το 
ζήτηµα της διάθεσης ̟ροσω̟ικού της CRPM για το FOGAR.  

Ο κ. Poul MÜLLER (Midtjylland) ευχαριστεί τον κ. Martini και δηλώνει ̟ως, ̟αρ’ ό,τι θεωρεί φυσικά 
χρήσιµη την διεθνή συνεργασία, διατηρεί ε̟ιφυλάξεις για το κατά ̟όσο το FOGAR α̟οτελεί το ̟λέον 
κατάλληλο µέσο για την ̟ροώθησή της. Προτείνει να αναβληθεί η συζήτηση και να ληφθεί µία σχετική 
α̟όφαση κατά τη διάρκεια του ε̟όµενου Πολιτικού Γραφείου στις αρχές του 2010.  

Ο κ. Claudio MARTINI τονίζει ̟ως ε̟ιθυµεί ̟ραγµατικά την διαµόρφωση µίας συγκεφαλαίωσης και την 
ε̟ίτευξη συµφωνίας µε όλους. Λαµβάνει υ̟όψη του την ̟ρόταση του κ. Poul Müller, ωστόσο σηµειώνει ̟ως 
̟ρέ̟ει α̟αραιτήτως να κλείσει αυτή η συζήτηση γύρω α̟ό το FOGAR και να ̟ροταθεί ένας 
̟ροϋ̟ολογισµός 2010 στην Γενική Συνέλευση του Γκέτεµ̟οργκ, ό̟ως υ̟αγορεύει το καταστατικό της 
οργάνωσης. Η Γενική Συνέλευση του ̟ερασµένου έτους εγκρίνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό του ε̟όµενου έτους.   

Ο κ. Poul MÜLLER (Midtjylland) θεωρεί ̟ως ̟ρόκειται για ένα ζήτηµα αρχής. Είχε α̟οφασιστεί να 
διαχωριστούν ̟αντελώς η CRPM α̟ό το FOGAR α̟ό το 2010. Θεωρεί ε̟οµένως θεµιτό να ξανασυζητηθεί το 
ζήτηµα αυτό.  

Ο κ. Xavier GIZARD υ̟ενθυµίζει ̟ως ο χρόνος εργασίας του ̟ροσω̟ικού ̟ου αφιερώνεται στο FOGAR 
αντιστοιχεί στο 4% των µισθών το 2009. Σηµειώνει ε̟ίσης ̟ως για µεγάλο χρονικό διάστηµα το nrg4SD 
̟αρουσίαζε έλλειµµα, και ̟ως η συνεργασία CRPM-nrg4SD δεν θα ολοκληρωθεί ̟ριν α̟ό το 2010. 
∆εδοµένης της ε̟ιτακτικής σηµασίας ̟ου ̟αρουσίασαν τα κλιµατικά ζητήµατα και της αναγκαιότητας 
ενίσχυσης της φωνής των Περιφερειών σε αυτό το ̟λαίσιο, η εν λόγω στήριξη κρίθηκε α̟αραίτητη. 
Προκειµένου να εξασφαλιστεί η ε̟ιτυχηµένη εκκίνηση λειτουργίας του δικτύου του FOGAR, ̟ρέ̟ει να 
συνεχιστεί η στήριξή του το 2010, ώστε να είναι ̟λήρως ανεξαρτητο̟οιηµένο το 2011. Η οικονοµική 
ανεξαρτητο̟οίησή του έχει ήδη ε̟ιτευχθεί.  

Ο κ. Claudio MARTINI ̟ροτείνει την ολοκλήρωση των συζητήσεων. Α̟αντώντας στον κ. Rainer Kosmider 
(Μεκλεµβούργο-Προ̟οµερανία) τονίζει ̟ως το 2010 α̟οτελεί το τελευταίο έτος της µεταβατικής ̟εριόδου. 
Συµφωνεί µε την ̟ρόταση ε̟ανεξέτασης του ζητήµατος των συνεργασιών µε τα ̟αγκόσµια δίκτυα κατά την 
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ε̟όµενη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου. Προτείνει ε̟οµένως την συνέχιση της συζήτησης αυτής, σε 
κλίµα συνεργασίας, αλλά αυτή τη φορά όντας καλύτερα ̟ροετοιµασµένοι και διαθέτοντας ξεκάθαρες 
̟ροτάσεις. Όταν γίνεται λόγος για ανεξαρτητο̟οίηση των δύο δικτύων α̟ό το 2011, τι ακριβώς υ̟ονοείται ; 
Σηµαίνει ότι οι εισφορές διακό̟τονται ̟λήρως α̟ό εκείνο το χρονικό σηµείο ; Ή συνεχίζουµε να 
καταβάλλουµε εισφορές χωρίς ωστόσο να ̟αρέχουµε τις υ̟ηρεσίες του ̟ροσω̟ικού σε αυτόν τον τοµέα ; 
Πρέ̟ει να εκµεταλλευτούµε τους ε̟όµενους µήνες ̟ροκειµένου να ανταλλάξουµε α̟όψεις σχετικά µε όλα 
εκείνα τα σηµεία για τα ο̟οία α̟αιτούνται διευκρινήσεις. Ο κ. Martini εκφράζει µε τη σειρά του την ευχή 
να υ̟άρξει σαφήνεια και σύνεση στους κόλ̟ους της ∆ιάσκεψης. ∆εσµεύεται για την ̟ραγµατο̟οίηση της 
συζήτησης σχετικά µε τον ισορρο̟ηµένο ̟ροϋ̟ολογισµό και το FOGAR. 

Α̟οφάσεις 

Οι λογαριασµοί 2008 εγκρίνονται.  

Η ̟ρόταση ̟ροϋ̟ολογισµού για το 2010 εγκρίνεται µε 5 (̟έντε) α̟οχές.  

2- Υιοθέτηση των σχεδίων Τελικής ∆ιακήρυξης και ̟ροσαρτηµένα ψηφίσµατα  

∆εδοµένης της καθυστέρησης ̟ου σηµειώθηκε στο ωράριο εργασίας, ο κ. Jean-Didier HACHE (CRPM/CDI) 
̟αρουσιάζει εν συντοµία τις ̟ροτάσεις τρο̟ο̟οιήσεων ̟ου υ̟οβλήθηκαν στην οµάδα ψηφισµάτων. Οι 
ε̟ιλογές αναφορικά µε δύο τρο̟ο̟οιήσεις θα υ̟οβληθούν ̟ρος αξιολόγηση α̟ό την Γενική Συνέλευση.  

3- Εξέταση των αιτήσεων ένταξης και διαγραφής  

Η αίτηση ένταξης της Περιφέρειας Zuid-Holland (Ολλανδία) εγκρίνεται οµόφωνα.  

Η αίτηση διαγραφής της Περιφέρειας Chaouia-Ouardiga (Μαρόκο), η ο̟οία δεν εξόφλησε ̟οτέ τις εισφορές 
της, εγκρίνεται οµόφωνα. 

4- Συµβάσεις µεταξύ CRPM, nrg4SD, CVAA και FOGAR 

Ο κ. Xavier GIZARD ̟ροτείνει την υιοθέτηση της αρχής της σύναψης συµβάσεων µεταξύ της CRPM, α̟ό 
την µία ̟λευρά, και της CVAA (∆ιάσκεψη των Πόλεων του Ατλαντικού Τόξου), του FOGAR (Παγκόσµιο 
Φόρουµ Οργανώσεων Περιφερειών), και του nrg4SD (∆ίκτυο Περιφερειακών Κυβερνήσεων για τη Βιώσιµη 
Ανά̟τυξη) α̟ό την άλλη ̟λευρά.  

Ο κ. Rainer KOSMIDER (Μεκλεµβούργο-Προ̟οµερανία) θεωρεί ̟ως δεν υ̟άρχει λόγος να ̟ροτείνεται το 
σηµείο αυτό εφόσον καµία σύµβαση δεν υ̟οβάλλεται ̟ρος ε̟ικύρωση.  

Ο κ. Xavier GIZARD ζητά η αρχή να καταχωρηθεί, αίτηµα το ο̟οίο δεν συναντά αντιρρήσεις.  

5- Εξέταση και ψήφιση ̟ρότασης τρο̟ο̟οίησης στην Οργανωτική Χάρτα  

Ο κ. Xavier GIZARD υ̟ενθυµίζει ̟ως ̟ροτάθηκε µία νέα διάταξη σχετικά µε την θητεία του Γενικού 
Γραµµατέα της CRPM. Το ̟ρόσω̟ο ̟ου θα αναλαµβάνει την αρµοδιότητα αυτή θα υ̟οβάλλεται ̟λέον ανά 
5 έτη σε ψηφοφορία εµ̟ιστοσύνης α̟ό το Πολιτικό Γραφείο και την Γενική Συνέλευση της ∆ιάσκεψης. 
Κρίνεται ε̟οµένως σκό̟ιµη µία τρο̟ο̟οίηση της Οργανωτικής Χάρτας, ̟ροκειµένου να καταχωρηθεί το 
σηµείο αυτό.   

Η τρο̟ο̟οίηση εγκρίνεται οµόφωνα.  

6- Ε̟όµενες συνεδριάσεις του Πολιτικού Γραφείου 

15/16 Φεβρουαρίου στο Οβιέδο (Αστουρίες, Ισ̟ανία) και 11 Ιουνίου στο Τροµς (Νορβηγία)  

������������� 

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2009 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 5 : ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

Οι δια̟ραγµατεύσεις της Κο̟εγχάγης 

Εισαγωγικά, ο κ. François DESRENTES (CRPM) υ̟ενθυµίζει τις δύο ̟τυχές του κλιµατικού ζητήµατος : τον 
µετριασµό και την ̟ροσαρµογή, µε την τελευταία να έχει ε̟ιτακτικό χαρακτήρα. Οι Περιφέρειες της CRPM 
έχουν κάθε λόγο να συµµετέχουν στη συζήτηση, δεδοµένου ότι βρίσκονται µεταξύ των ̟λέον α̟ειλούµενων 
και ευ̟αθών εδαφών. Η κινητο̟οίησή τους ̟ρέ̟ει να οργανωθεί σε δύο κλίµακες.   
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Σε ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο, η συζήτηση ̟ρέ̟ει να εγκαινιαστεί άµεσα µε τη µεσολάβηση της CRPM. Σε 
̟αγκόσµιο ε̟ί̟εδο, το δίκτυο nrg4SD ̟ρέ̟ει να λειτουργήσει ως µεσολαβητής για την µετάδοση του 
µηνύµατος των Περιφερειών στο CoP 15 της Κο̟εγχάγης. Ο στόχος, συγκεκριµένα, θα είναι εισαχθεί ένας 
ορισµένος αριθµός αναφορών στις Περιφέρειες στα δια̟ραγµατευτικά έγγραφα, ̟ροκειµένου να καταστεί  
δυνατή σε αυτές, µελλοντικά, η ̟ρόσβαση στην ενηµέρωση και τη χρηµατοδότηση.  

Η Λευκή Βίβλος της ΕΕ µε θέµα την ̟ροσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές  

Ο κ. Peter GAMMELTOFT (Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή-Γ∆ Περιβάλλοντος) ̟αρουσιάζει τους τέσσερις ̟υλώνες 
της Πράσινης Βίβλου της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής σχετικά µε την ̟ροσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές: τη 
βελτίωση της γνωστικής βάσης, την ολοκληρωµένη ̟ροσέγγιση, τον ̟ροβληµατισµό γύρω α̟ό τη 
χρησιµο̟οίηση των εργαλείων ευρω̟αϊκής χρηµατοδότησης και τις διεθνείς συζητήσεις.   

Συζήτηση  

Ο κ. Roland ANDERSSON (Västra Götaland) εκτιµά ̟ως οι Περιφέρειες ̟ρέ̟ει να διαδραµατίσουν 
σηµαντικό ρόλο στη συµφωνία του CoP15 διότι οι εθνικές και ̟εριφερειακές ̟ροσ̟άθειες µ̟ορούν να έχουν 
αντίκτυ̟ο. Η ̟ροσαρµογή ̟αρουσιάζει υψηλό κόστος, όµως το κόστος της µη ̟ροσαρµογής είναι σαφώς 
µεγαλύτερο. Οι ε̟ενδυτικές δα̟άνες οφείλουν να ειδωθούν µε θετικό µάτι, ως ένας ̟αράγοντας 
δηµιουργίας α̟ασχόλησης.  

Ο κ. Angel CORTADELLES (Καταλονία) ενηµερώνει τα µέλη για τις εξελίξεις της διάσκεψης των 
διευθυντικών ̟εριφερειακών στελεχών για τις κλιµατικές αλλαγές, στο Λος Άντζελες και ταυτόχρονα στην 
Γενική Συνέλευση της CRPM. Μνηµονεύει ε̟ίσης την συνάντηση µεταξύ των συµ̟ροέδρων του nrg4SD και 
του υ̟ουργού ̟εριβάλλοντος της Αλγερίας. Ο τελευταίος, εκ̟ρόσω̟ος της οµάδας «Αφρικής» στο ̟λαίσιο 
των ετοιµασιών του CoP15, τους εγγυήθηκε για την ̟αροχή στήριξης στην οµάδα αυτή µε την εισαγωγή µίας 
αναφοράς στις ̟εριφερειακές αρχές στο ̟εριεχόµενο της Τελικής ∆ιακήρυξης της Κο̟εγχάγης. Ο κ. 
Cortadelles καλεί ε̟οµένως τα µέλη της CRPM να ασκήσουν ̟ίεση στις εθνικές κυβερνήσεις τους, 
̟ροκειµένου αυτές να στηρίξουν τον αλγερινό εκ̟ρόσω̟ο ως την συνάντηση της Κο̟εγχάγης.   

Η Κα Rinske KRUISINGA (Noord-Holland) υ̟ενθυµίζει ̟ως το 40% του ̟ληθυσµού της Ολλανδίας 
κατοικεί ̟λησίον των ακτών της. Το τµήµα αυτό του ̟ληθυσµού α̟ειλείται α̟ό την άνοδο των υδάτων και 
βασίζει τις τύχες του στις ̟εριορισµένες δυνατότητες της ̟αραδοσιακής µηχανικής, ̟ροκειµένου να 
αντιµετω̟ίσει την κατάσταση αυτή. Ε̟ί του ̟αρόντος εξετάζονται οι ̟ιθανότητες δηµιουργίας ιδιαίτερα 
εκτεταµένων αµµωδών ακτών, καθώς και νέων εθνικών ̟άρκων ̟εριβαλλοντικής ̟ροστασίας.       

Ο κ. Jérôme POLVERINI (Κορσική) υ̟ενθυµίζει ορισµένα σηµεία :  

- Την µεταβλητότητα των διακυβεύσεων και των α̟αντήσεων ̟ου ̟ρέ̟ει να δοθούν, ανάλογα µε την 
γεωγραφική ζώνη και την Περιφέρεια, ̟ου δικαιολογεί την ενεργή συµµετοχή των εδαφικών αρχών 
στην Κο̟εγχάγη  

- Την ε̟ιλογή της θεωρίας του «µικρότερου κακού», µε αφορµή την ε̟ανεξέταση του συνόλου των 
δηµοσίων ̟ολιτικών 

- Την α̟οδοχή µίας ̟αρέκκλισης α̟ό τον γενικό κανόνα, ειδικότερα όσον αφορά τα νησιά.  

Ο κ. Jonathan GLEN (Hampshire) συµµερίζεται την αναγκαιότητα ανά̟τυξης, σε ̟αγκόσµια κλίµακα, µίας 
̟ρωτοβουλίας ̟ου θα ε̟ιτάσσει νέες µεθόδους εργασίας στους κόλ̟ους της CRPM. Ε̟ίσης ̟ροτείνει να 
ε̟ικεντρωθούν στον φάκελο αυτό δύο εκλεγµένοι αντι̟ρόσω̟οι, µε τον ένα να αναλαµβάνει το ζήτηµα της 
µείωσης των εκ̟οµ̟ών άνθρακα, και τον δεύτερο το ζήτηµα της ̟ροσαρµογής.   

Ο κ. Erik BERGKVIST (Västerbotten) εκτιµά ̟ως η ̟ροσαρµογή στις κλιµατικές αλλαγές ̟ρέ̟ει να 
αντιµετω̟ίζεται ως µία ευκαιρία για την ε̟ίλυση γενικότερων ̟ροβληµάτων και όχι α̟οκλειστικά εκείνων 
̟ου σχετίζονται άµεσα µε τις κλιµατικές αλλαγές, και αυτό συνολικά µέσα α̟ό µία ολοκληρωµένη 
̟ροσέγγιση. Για το λόγο αυτό, θεωρεί τη Λευκή Βίβλο εξαιρετική και κρίνει ̟ολύ σηµαντική τη 
διαδραµάτιση ενός ενεργού ρόλου α̟ό τις ̟εριφέρειες σε αυτήν. Τέλος, υ̟ενθυµίζει ̟ως ο αντίκτυ̟ος των 
κλιµατικών αλλαγών, ̟αρ’ ό,τι είναι ̟ράγµατι σηµαντικός στις ̟αράκτιες Περιφέρειες, ̟λήττει εξίσου και 
άλλες Περιφέρειες, ό̟ως αυτές της βόρειας Σουηδίας, για ̟αράδειγµα.  

Ο κ. François MAÏTIA (Ακιταίν) κάνει µία ε̟ερώτηση στους συµµετέχοντες αναφορικά µε το δασικό 
ζήτηµα. Υ̟ενθυµίζει ̟ως η θύελλα ̟ου χτύ̟ησε το δάσος της ̟εριοχής των Λαντ τον Ιανουάριο του 2009 δεν 
α̟οτελεί µία το̟ική καταστροφή, αλλά µία η̟ειρωτική, δεδοµένου ότι αφανίστηκε µία τεράστια κοιτίδα 
άνθρακα. Η ανασύσταση του δάσους αυτού συζητιέται σήµερα. Για τον λόγο αυτό ̟ροτείνει τη δηµιουργία       
ενός αντισταθµιστικού ταµείου άνθρακα ̟ου θα ̟ροορίζεται για την αναδάσωση.  
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Ένας εκ̟ρόσω̟ος εκφράζει τη λύ̟η του για την α̟ουσία κά̟οιας αναφοράς στην ̟ολιτιστική ̟αράκτια 
και ̟οτάµια κληρονοµιά στο ̟εριεχόµενο της Λευκής Βίβλου.    

Ο κ. Peter GRANT (Fife) εκτιµά ̟ως η Ευρώ̟η και οι ανα̟τυγµένες χώρες γενικότερα έχουν την ηθική 
υ̟οχρέωση να ε̟ενδύσουν σε νέες τεχνολογίες, ̟ροκειµένου να βοηθήσουν τις ανα̟τυσσόµενες χώρες στην 
αντιµετώ̟ιση του ζητήµατος των κλιµατικών αλλαγών.     

Ο κ. Christian BRUNS (Βρέµη) εφιστά την ̟ροσοχή του στην α̟οφυγή αντι̟αράθεσης των α̟αντήσεων 
στις κλιµατικές αλλαγές µε τις λύσεις εξόδου α̟ό την κρίση, και δια̟ιστώνει µε ικανο̟οίηση ̟ως οι 
Περιφέρειες αντιλαµβάνονται ε̟ίσης τις κλιµατικές αλλαγές ως µία ευκαιρία ανά̟τυξης ̟ρωτοβουλιών.   

Ο κ. Peter GAMMELTOFT (Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή-Γ∆ Περιβάλλοντος) κλείνει την συνεδρία 
υ̟ενθυµίζοντας ̟ως η οικονοµία, ό,τι κι αν γίνει, δεν θα µ̟ορέσει αντικαταστήσει την λήψη ̟ολιτικής 
α̟όφασης, και ̟ως η κατα̟ολέµηση των κλιµατικών αλλαγών α̟αιτεί ε̟ίσης µία αλλαγή σε ό,τι αφορά τον 
γενικότερο τρό̟ο σκέψης, ό̟ως καταδεικνύει το ̟αράδειγµα της χρησιµο̟οίησης του νερού στην Μεσόγειο. 

Ο κ. Claudio MARTINI αντάλλαξε α̟όψεις µε τους εκ̟ροσώ̟ους του Hampshire σχετικά µε την ̟ρόταση 
τρο̟ο̟οίησης ̟ου ̟αρουσίασαν για το σχέδιο «Λήψης Πολιτικής Θέσης» αναφορικά µε τις κλιµατικές 
αλλαγές. Η τρο̟ο̟οίηση αφορά τον διορισµό δύο εκ̟ροσώ̟ων του Πολιτικού Γραφείου, µε τον ένα να 
αναλαµβάνει το ζήτηµα του µετριασµού και τον άλλο το ζήτηµα της ̟ροσαρµογής. Η Προεδρία της CRPM 
εγκρίνει την τρο̟ολογία αυτή.  

Η Λήψη Πολιτικής Θέσης υιοθετείται.  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 6 : Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ  

Ο κ. Patrice CAROLLO, εκ̟ροσω̟ώντας τον κ. Jean-Yves Le Drian (Βρετάνη) σηµειώνει ̟ως η οµάδα 
εργασίας Aquamarina, η ο̟οία δηµιουργήθηκε το 2007, κάνει σήµερα τους ̟ρώτους α̟ολογισµούς της. Οι 
σηµαντικοί φάκελοι γύρω α̟ό τους ο̟οίους ανα̟τύχθηκαν εργασίες ήταν ̟οικίλοι : ευρω̟αϊκή στρατηγική 
για τη θαλάσσια και τη ναυτιλιακή έρευνα, θαλάσσιες µεταφορές, θαλάσσιος σχεδιασµός και ΚΑλΠ. 
Εµβάθυνση θα υ̟άρξει και σε άλλους φακέλους, ό̟ως σε αυτόν της κοινωνικής και ανθρώ̟ινης διάστασης  
της θαλάσσιας ̟ολιτικής και σε αυτόν της ναυτιλιακής κατάρτισης. Η δράση της οµάδας Aquamarina θα 
συνεχιστεί, ειδικότερα σε ό,τι αφορά το ζήτηµα των clusters, της ναυτιλιακής κατάρτισης και της ασφάλειας 
στη θάλασσα. Στον τοµέα αυτό, ο κ. Carollo ̟ροτείνει τη δηµιουργία µίας οµάδας εργασίας στους κόλ̟ους 
της CRPM, α̟οστολή της ο̟οίας θα είναι η ̟αρουσίαση ενός ̟ακέτου µέτρων για την αντιµετώ̟ιση των 
νέων θαλάσσιων κινδύνων. Πέρα α̟ό αυτό, θα ̟ρέ̟ει να εκ̟ονηθούν νέες µορφές οργάνωσης της οµάδας 
Aquamarina κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ολοµέλειάς της, ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις αρχές 
2010.  

Η κρίση έχει σηµαντικό αντίκτυ̟ο στον ναυτιλιακό τοµέα, ειδικότερα µέσα α̟ό την µείωση των ναύλων, της 
κίνησης στα λιµάνια, της κατανάλωσης αλιευτικών ̟ροϊόντων και των ̟αραγγελιών των ναυ̟ηγείων. Ό̟ως 
ακριβώς ε̟ισήµαινε τον Ιούνιο του 2009, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Aquamarina, ο Καθηγητής 
Juan Luis Suarez de Vivero, ε̟ιβάλλεται η δηµιουργία ενός νέου ̟ροτύ̟ου θαλάσσιας ̟ολιτικής για την 
ένταξη των νέων διακυβεύσεων, ό̟ως είναι η κρίση και οι κλιµατικές αλλαγές. Η µελλοντική θαλάσσια 
̟ολιτική θα ̟ρέ̟ει να ενισχύσει τους δεσµούς της µε τις Περιφέρειες, την ̟εριφερειακή διάσταση και την 
εδαφική συνοχή. Η ανά̟τυξη ̟ολιτικών εργασιών θα ̟ρέ̟ει εξασφαλιστεί σε όλα τα ε̟ί̟εδα. Οι ευρω̟αϊκοί 
οργανισµοί, ό̟ως και η Ε̟ιτρο̟ή Περιφερειών, ως τώρα έχουν ακολουθήσει την κατεύθυνση αυτή.    

Ο κ. Paul NEMITZ (Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή-Γ∆ Θαλάσσιων Υ̟οθέσεων και Αλιείας) σηµειώνει ̟ως ο 
ναυτιλιακός τοµέας έχει ̟ληγεί α̟ό την κρίση, λόγω της ελάττωσης των ̟αραγγελιών στα ναυ̟ηγεία, του 
κόστους της ενέργειας, της µείωσης του τουρισµού και των δυσκολιών ̟ου αντιµετω̟ίζει η αλιεία. Ο 
Πρόεδρος της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής ε̟ισήµανε στο Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο ̟ως η θαλάσσια ̟ολιτική θα 
α̟οτελέσει µία α̟ό τις ̟ροτεραιότητές του. Οι ̟ρόοδοι ̟ου ε̟ιτεύχθηκαν α̟οτελούν το αντικείµενο µίας 
έκθεσης της 15ης Οκτωβρίου 2009, η ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να ληφθεί υ̟όψη κατά τη συνεδρίαση του Συµβουλίου 
το Νοέµβριο του 2009. Μέχρι τώρα, η Ευρώ̟η ανέ̟τυσσε την θαλάσσια ̟ολιτική της ̟ερισσότερο µέσα α̟ό 
την διακυβέρνηση α̟΄ ό,τι µέσα α̟ό την εφαρµογή κανονιστικών ρυθµίσεων. Ορισµένες ̟αρόµοιες 
διαδικασίες ̟ροωθούνται στα Κράτη Μέλη και σε κά̟οιες Περιφέρειες, ό̟ως αυτές των Αστουριών, του 
Schleswig Holstein, ή του Västra Götaland. Οι ̟ροσεγγίσεις αυτές έχουν βρει αντα̟όκριση και στις 
Ηνωµένες Πολιτείες.   

Η ισ̟ανική Προεδρία θα δώσει έµφαση ειδικότερα στην καινοτοµία. Η νέα Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή θα ̟ρέ̟ει 
να συνδράµει στην ̟ροώθηση της οικονοµικής καινοτοµίας στις ̟αράκτιες ζώνες, ειδικότερα µέσα α̟ό την 
ανά̟τυξη µίας καλύτερης διακυβέρνησης.  
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Η θαλάσσια ̟ολιτική ̟ραγµατο̟οίησε ε̟ίσης ̟ροόδους στην κλίµακα µακρο̟εριφερειών, ό̟ως 
υ̟οδεικνύει το ̟αράδειγµα της Βαλτικής. Μία στρατηγική για την Αρκτική βρίσκεται ε̟ίσης σε φάση 
ετοιµασίας, καθώς και ένας φάκελος µε θέµα την διακυβέρνηση στη Μεσόγειο, ο ο̟οίος θα ̟αρουσιαστεί το 
Νοέµβριο του 2009.   

Η θαλάσσια ̟ολιτική θα ̟ρέ̟ει να α̟οτελεί φορέα καινοτοµίας σε ορισµένους τοµείς, ό̟ως για ̟αράδειγµα 
εκείνο των µεταφορών. Θα ̟ρέ̟ει ε̟ίσης να α̟οτελεί το θαλάσσιο µοχλό των ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών σε ό,τι 
αφορά την καινοτοµία, ό̟ως για ̟αράδειγµα στην ̟ερί̟τωση των clusters. Η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή θα 
συνεργαστεί µε την CRPM ̟άνω στα θέµατα αυτά.  

Ο κ. Vincente ÁLVAREZ ARECES (Αστουρίες) σηµειώνει ̟ως οι ε̟όµενες Ευρω̟αϊκές Ηµέρες της 
Θάλασσας θα ̟ραγµατο̟οιηθούν στο Χιχόν το Μάιο του 2010. Πρόκειται για ένα σηµαντικό γεγονός, στο 
ο̟οίο θα συµµετάσχει η ισ̟ανική Προεδρία της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Εδώ και αρκετά χρόνια, η Ευρω̟αϊκή 
Ε̟ιτρο̟ή καταβάλλει ̟ροσ̟άθειες για να εντάξει διάφορες τοµεακές ̟ολιτικές στη θαλάσσια ̟ολιτική. Οι 
Αστουρίες υ̟ήρξαν ̟ρωτο̟όρες όσον αφορά αυτό το είδος ̟ρωτοβουλιών, και ειδικότερα µέσα α̟ό την 
ανά̟τυξη του σχεδίου Marea. Οι άξονες του σχεδίου αυτού είναι ̟ολυάριθµοι. Το ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο 
διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο, ̟λάι στους ευρω̟αϊκούς οργανισµούς και στο εθνικό ε̟ί̟εδο, όσον αφορά 
την ̟ροώθηση της θαλάσσιας στρατηγικής. Η ̟εριφερειακή ̟ολιτική και το ̟ρόγραµµα-̟λαίσιο έρευνας 
και τεχνολογικής ανά̟τυξης συµ̟εριλαµβάνονται στις σηµαντικές ̟ηγές χρηµατοδότησης. 

Ο κ. Vincente ÁLVAREZ ARECES, ̟έραν αυτών, α̟ευθύνει ένα κάλεσµα στην Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή 
σχετικά µε την κατάρτιση µίας ευρω̟αϊκής στρατηγικής για το Ατλαντικό Τόξο. Η στρατηγική αυτή, 
αναγκαία για το Ατλαντικό Τόξο, θα έχει την ικανότητα να συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο σύνολο τα 
σηµαντικά ζητήµατα, ό̟ως είναι η συνοχή, η θαλάσσια ̟ολιτική και η έρευνα.    

Συζήτηση  

Ο κ. Jérôme POLVERINI (Κορσική) εκτιµά ̟ως οι ενέργειες ̟ου ̟ραγµατο̟οιήθηκαν στην κατεύθυνση της 
διαφύλαξης της βιο̟οικιλίας στη Μεσόγειο, ειδικότερα µέσα α̟ τα ̟ακέτα Erika και Natura 2000, 
̟αραµένουν ανε̟αρκείς. Η ανά̟τυξη θαλάσσιων ̟ροστατευµένων ̟εριοχών οφείλει να εντατικο̟οιηθεί και 
̟ρωτοβουλίες ό̟ως αυτήν της Γαλλίας, ̟ου διεύρυνε την α̟οκλειστική οικονοµική ζώνη της στην Μεσόγειο, 
κρίνονται αναγκαίες.  

Ο κ. Bo LÖFGREN (Blekinge) ε̟ισηµαίνει ̟ως η Περιφέρειά του, η ο̟οία αντιµετω̟ίζει ̟ροβλήµατα 
̟ειρατείας, µελετάει το ζήτηµα της ασφάλειας στην Βαλτική και την Αρκτική. Το Blekinge θα φιλοξενήσει 
την ε̟όµενη εβδοµάδα µία σύνοδο µε θέµα την ασφάλεια στη θάλασσα.  Η νοµοθεσία του θαλάσσιου τοµέα 
υ̟όκειται ε̟ί του ̟αρόντος σε σηµαντικές εξελίξεις, µε την υ̟ογραφή για ̟αράδειγµα      της σύµβασης για 
τον έλεγχο και τη διαχείριση των υδάτων και των ιζηµάτων, ή τις ̟ρωτοβουλίες ̟ρος ανά̟τυξη όσον αφορά 
το ζήτηµα της θαλάσσιας κίνησης. Η CRPM συνέβαλε στην ̟ροώθηση ορισµένων α̟ό τις εξελίξεις αυτές, 
γεγονός το ο̟οίο έχει ενδιαφέρον όσον αφορά το µέλλον. Η CRPM θα ̟ρέ̟ει να διαθέτει µόνιµη 
εκ̟ροσώ̟ηση στους κόλ̟ους του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισµού.  

Ο κ. Philippe BONNEAU (Κάτω Νορµανδία) ε̟ισηµαίνει ̟ως για ̟ρώτη φορά µία Γεωγραφική Ε̟ιτρο̟ή 
της CRPM ζητά τη στήριξη της Γενικής Συνέλευσης για την ανά̟τυξη µίας ολοκληρωµένης στρατηγικής,  
αναφερόµενος στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση στην Ε̟ιτρο̟ή του Ατλαντικού Τόξου. Το Ατλαντικό Τόξο 
εκ̟ροσω̟εί ̟ερί̟ου 60 εκατοµµύρια κατοίκους, ήτοι το 12% του ̟ληθυσµού της ΕΕ, ενώ ̟εριλαµβάνει και 
2500 χλµ. ακτών. Ένα ψήφισµα της Ε̟ιτρο̟ής του Ατλαντικού Τόξου, το ο̟οίο ̟αρουσιάστηκε κατά τη 
συνεδρίαση του Γκέτεµ̟οργκ, ζητά την ανά̟τυξη µίας ευρω̟αϊκής στρατηγικής για το Ατλαντικό Τόξο. Το 
ψήφισµα υιοθετείται οµόφωνα.     

Η Κα Gunn Marit HELGESEN (Telemark/NSC) υ̟οδεικνύει ̟ως η Ε̟ιτρο̟ή Βόρειας Θάλασσας της CRPM 
εγκαινιάζει την ανά̟τυξη µίας ολοκληρωµένης στρατηγικής. Στις αρχές του 2010 θα διοργανωθεί µία 
διάσκεψη, στην ο̟οία θα ̟ροσκληθεί να ̟αραβρεθεί και η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή.    

Ο κ. Michel DELEBARRE (Ε̟ιτρο̟ή Περιφερειών) ε̟ισηµαίνει ̟ως τα σηµαντικά στάδια της θαλάσσιας 
̟ολιτικής α̟αίτησαν την ̟λήρη στήριξη της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής. Οι ̟ρωτοβουλίες ̟ου ανέ̟τυξαν οι 
Αστουρίες υ̟ήρξαν υ̟οδειγµατικές. Η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή οφείλει τώρα να στηρίξει τη δηµιουργία µίας 
διακοµµατικής κοινοβουλευτικής οµάδας για τη θάλασσα. Ο κ. Michel Delebarre α̟οτίει φόρο τιµής στο 
̟ρόσω̟ο του Ε̟ιτρό̟ου Joe Borg και ευελ̟ιστεί ̟ως η θαλάσσια ̟ολιτική δεν θα διαχωριστεί σε 
διαφορετικά τµήµατα, µε διαφορετικούς Ε̟ιτρό̟ους για το κάθε ένα α̟ό αυτά.  

Ο κ. Emilio MARTIN BAUZA (Ευρω̟αϊκός Οργανισµός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα) συγχαίρει την 
CRPM για τη δράση της στον τοµέα της ασφάλειας στη θάλασσα.  
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Ο κ. Paul NEMITZ (Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή-Γ∆ Θαλάσσιων Υ̟οθέσεων και Αλιείας) εύχεται να συνεχίσει 
τις ̟ροσ̟άθειές της η CRPM στην κατεύθυνση της δηµιουργίας µίας διακοµµατικής κοινοβουλευτικής 
οµάδας για τη θάλασσα.  

Ο κ. Patrick ANVROIN (CRPM) σηµειώνει ̟ως η ̟ρώτη συνεδρίαση των ευρωβουλευτών ̟ου 
ενδιαφέρονται για τη σύσταση της διακοµµατικής κοινοβουλευτικής οµάδας για τη θάλασσα θα 
̟ραγµατο̟οιηθεί στις 8 Οκτωβρίου 2009. Η CRPM θα αναλάβει να συνδιευθύνει τη διακοµµατική οµάδα 
στην ̟ερί̟τωση ̟ου αυτή τελικά συσταθεί. Ευχαριστεί τον κ. Xavier Gizard για το σύνολο των ενεργειών 
̟ου ανέ̟τυξε τα τελευταία αυτά χρόνια.  

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΛΙΕΙΑ  

Ο κ. Jean-Claude CUEFF (Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή) ευχαριστεί την CRPM για τη συµµετοχή της στη συζήτηση 
µε θέµα την µεταρρύθµιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η µεταρρύθµιση του 2002 δεν ε̟έφερε τα 
αναµενόµενα α̟οτελέσµατα, ενώ στο µεταξύ αναδείχθηκαν νέες διακυβεύσεις, ό̟ως οι κλιµατικές αλλαγές, 
η ενεργειακή κρίση και η χρηµατο̟ιστωτική κρίση. Πέραν αυτών, το ̟ρόβληµα της υ̟εραλίευσης 
̟αραµένει, η ιχθυοκαλλιέργεια έχει µ̟λοκαριστεί, ενώ και οι στόλοι δεν α̟οφέρουν τα α̟αιτούµενα κέρδη.  

Η νέα ̟ολιτική θα ̟ρέ̟ει να ευνοεί την α̟οκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων, να εξασφαλίζει τον 
εφοδιασµό των θαλάσσιων αγορών της Ευρώ̟ης, να εγγυάται την ύ̟αρξη µίας ενισχυµένης βιώσιµης 
ανά̟τυξης, να α̟λουστεύει τις υ̟άρχουσες κανονιστικές ρυθµίσεις, και να διατηρεί µία εξωγενή διάσταση.    
Μία ανά̟τυξη του αισθήµατος ευθύνης ε̟ιβάλλεται, ̟ροκειµένου να ενισχυθεί η ̟εριφερειο̟οίηση της 
ευρω̟αϊκής ̟ολιτικής. Κάτι τέτοιο θα µ̟ορούσε καταρχήν να ε̟ιτευχθεί µέσα α̟ό την ενίσχυση του ρόλου 
των Περιφερειακών Γνωµοδοτικών Συµβουλίων και την ανά̟τυξη  ε̟ιτρο̟ών λεκανών ̟ου θα 
̟λαισιώνονται α̟ό εκ̟ροσώ̟ους των Κρατών µελών και άλλους φορείς. Θα ̟ρέ̟ει ε̟ίσης να 
µεταβιβαστούν οι αρµοδιότητες της λήψης των α̟οφάσεων στην Ε̟ιτρο̟ή και στο ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο, να 
α̟οφευχθεί το ενδεχόµενο η εµ̟ορευµατο̟οίηση των αλιευτικών δικαιωµάτων –̟ου ε̟ιφέρει θετικά 
α̟οτελέσµατα- να µειώσει την α̟ασχόληση στην ̟αράκτια αλιεία, και να καταστεί δυνατόν να λαµβάνεται 
καλύτερα υ̟όψη η ̟εριφερειακή διάσταση, ειδικότερα όσον αφορά την ̟ροστασία ορισµένων ειδών. Η 
̟εριφερειακή διάσταση διατηρεί τη σηµασία της, κυρίως µέσα α̟ό τον ρόλο της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης αναφορικά µε την α̟ασχόληση. Τέλος, η ΚΑλΠ θα ̟ρέ̟ει να συνεχίσει να ευνοεί την 
ανά̟τυξη δεσµών µε τις τρίτες χώρες. Η ε̟όµενη συµβουλευτική διαδικασία ̟ου θα ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό 
την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή θα α̟οτελέσει την ευκαιρία για την εξέταση των ζητηµάτων αυτών.       

Ο κ. Ramón Luis VALCAREL SISO (Μούρθια) σηµειώνει ̟ως η έκθεση της Ε̟ιτρο̟ής Περιφερειών, της 
ο̟οίας α̟οτελεί τον εισηγητή, θα υιοθετηθεί το ∆εκέµβριο του 2009. Οι Πόλεις και οι Περιφέρειες θα έχουν 
̟ολλά να ̟ουν στο ̟λαίσιο της συµβουλευτικής διαδικασίας ̟ου διοργανώνει η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή. Η 
Πράσινη Βίβλος για την αλιεία εστιάζει στις αναγκαιότητες µείωσης της χωρητικότητας, ̟ροστασίας του 
̟εριβάλλοντος και ελάττωσης των α̟ορρίψεων. Προβλέ̟ει ε̟ίσης την διαµόρφωση ενός διαφορο̟οιηµένου 
καθεστώτος για τους ̟αράκτιους στόλους. Η Περιφέρεια της Μούρθια στηρίζει την ιδέα αυτή. Η ΚΑλΠ 
ανα̟τύσσει ορισµένες αλληλε̟ιδράσεις µε τις εθνικές και ̟εριφερειακές ̟ολιτικές. Η CRPM έχει ̟ροωθήσει 
̟οικίλες ̟ρωτοβουλίες ̟ου βρίσκονται σε σύνδεση µε τα ζητήµατα αυτά. Θα ̟ρέ̟ει να σηµειωθούν ̟ρόοδοι 
σε θέµατα κλειδιά, ό̟ως είναι οι κλιµατικές αλλαγές, ε̟ιδιώκοντας την ένταξη σε ̟ολιτικούς στόχους και την 
ανά̟τυξη µίας συνεργατικής αντίληψης. Θα α̟αιτηθούν ε̟ίσης ε̟ι̟ρόσθετοι ̟όροι, για τη βελτίωση των 
οικονοµικών ε̟ιδόσεων του κλάδου, χωρίς ̟αράλληλα να ̟αραµεριστούν και άλλες ̟τυχές, ό̟ως αυτές ̟ου 
σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία. Τέλος, ο κ. Ramón Luis Valcarcel Siso ευχαριστεί τον Xavier Gizard για τις 
ενέργειες ̟ου ανέ̟τυξε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.  

Ο κ. Leslie ANGUS (Σέτλαντ) εκτιµά ̟ως η ε̟ανεξέταση της ΚΑλΠ θα ̟ρέ̟ει να εµ̟νευστεί α̟ό τις αρχές 
̟ου ανα̟τύχθηκαν στο ̟εριεχόµενο του φακέλου της Γενικής Γραµµατείας της CRPM σχετικά. Ό̟ως και η 
Πράσινη Βίβλος, ο κ. Angus εκφράζει τη λύ̟η του αναφορικά µε την α̟ουσία µακρο̟ρόθεσµων ̟ολιτικών 
στόχων, δεσµών µε τη βιοµηχανία και ̟ολιτικής βούλησης για την τήρηση των εθνικών κανονισµών α̟ό τα 
Κράτη µέλη. Η διακυβέρνηση της ΚΑλΠ θα ̟ρέ̟ει να εµ̟λέκει σε µεγαλύτερο βαθµό το σύνολο των 
ενδιαφερόµενων µερών. Τα κοινωνικοοικονοµικά ζητήµατα θα ̟ρέ̟ει ε̟ίσης να εξεταστούν, ό̟ως ε̟ίσης 
και τα ̟ροβλήµατα ̟ου αντιµετω̟ίζουν οι ̟αράκτιες ζώνες και ο ρόλος της ε̟ιστήµης. Το κείµενο της 
CRPM α̟οτελεί ε̟οµένως µία βάση εργασίας.  

Συζήτηση  

Ο κ. François MAÏTIA (Ακιταίν) σηµειώνει ̟ως η ΚΑλΠ αντι̟ροσω̟εύει µονάχα ένα 0.9% του ευρω̟αϊκού 
̟ροϋ̟ολογισµού. Ο τοµέας της αλιείας έχει ανάγκη α̟ό τους δηµόσιους ̟όρους. Οι γαλλικές Περιφέρειες 
συµφωνούν µε την θέση της CRPM ̟ου ε̟ανε̟ιβεβαιώνει ̟ως οι αλιευτικοί ̟όροι α̟οτελούν ένα δηµόσιο 
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αγαθό ̟ου α̟αιτεί µία δηµόσια διαχείριση. Για τις γαλλικές Περιφέρειες, η δηµόσια διαχείριση ε̟ιτρέ̟ει 
την α̟οφυγή της εµ̟ορευµατο̟οίησης των αλιευτικών δικαιωµάτων. Οι Περιφέρειες βρίσκονται εν 
αναµονή των ̟ροτάσεων της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής όσον αφορά τα αλιευτικά δικαιώµατα. Μία ̟ιθανή 
λύση θα µ̟ορούσε να είναι να αναληφθεί η διαχείριση α̟ό τις οργανώσεις ̟αραγωγών, µε τις ίδιες να 
διαχειρίζονται τα ατοµικά δικαιώµατα. Πέραν αυτών, οι Περιφέρειες οφείλουν να διαδραµατίσουν έναν 
σηµαντικότερο ρόλο στα Περιφερειακά Γνωµοδοτικά Συµβούλια, τα ο̟οία θα ̟ρέ̟ει να συνεχίσουν να 
στηρίζονται οικονοµικά α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση.       

Ορισµένοι άλλοι ̟αράγοντες, ό̟ως η ρύ̟ανση και οι υ̟όλοι̟ες θαλάσσιες δραστηριότητες, έχουν κι αυτοί 
µε τη σειρά τους αντίκτυ̟ο στους ̟όρους και οφείλουν να ληφθούν υ̟όψη. Παράλληλα, η διαχείριση των  
ειδών οφείλει να ̟ροσεγγιστεί µε µακρο̟ρόθεσµη ̟ροο̟τική, α̟οφεύγοντας την ̟ριµοδότηση της 
καταστροφής των ̟λοίων. Ο άξονας 4 του Ευρω̟αϊκού Ταµείου Αλιείας ̟ρέ̟ει να ενισχυθεί.    

Ο κ. Roland ANDERSSON (Västra Götaland) εµµένει στην αναγκαιότητα του τερµατισµού των 
α̟ορρίψεων, του καλύτερου ελέγχου της ̟αράνοµης αλιείας, της α̟όδοσης αυξηµένης σηµασίας στη 
βιώσιµη ανά̟τυξη, της στήριξης της αλιείας µικρής κλίµακας και της ανά̟τυξης οικολογικών ̟ροϊόντων.      

Ο κ. Leslie ANGUS (Σέτλαντ) θεωρεί σκανδαλώδη την α̟όρριψη τόσων ̟ολλών νεκρών ψαριών. 
Ευελ̟ιστεί ̟ως η Ευρω̟αϊκή Ένωση θα λάβει ορισµένες α̟οφάσεις σχετικά και ̟ως η CRPM θα την 
ε̟ηρεάσει σε αυτήν την κατεύθυνση. Εκτιµά ̟ως τα τεχνικά υ̟οµνήµατα της Γενικής Γραµµατείας της 
CRPM σχετικά µε την ΚΑλΠ α̟οτελούν µία καλή βάση εργασίας.   

Ένας εκ̟ρόσω̟ος του Norrbotten θεωρεί ότι η Γενική Συνέλευση θα ̟ρέ̟ει να ̟άρει θέση υ̟έρ της άµεσης 
̟αύσης των ̟ρακτικών α̟όρριψης στη θάλασσα και τονίζει τη σηµασία της Πράσινης Βίβλου όσον αφορά 
την ε̟ίτευξη µίας ενισχυµένης συµµετοχής των ̟ολιτών στη συζήτηση. 

Ο κ. Jérôme POLVERINI δηλώνει ιδιαίτερα ευαισθητο̟οιηµένος όσον αφορά τα ζητήµατα της 
̟εριφερειο̟οίησης της ΚΑλΠ και της αναγνώρισης των ̟ροβληµάτων της ̟αράκτιας αλιείας µικρής 
κλίµακας. Εκφράζει την ικανο̟οίησή του σχετικά µε την αναφορά ̟ου υ̟άρχει στο σχέδιο MAREMED στο 
̟εριεχόµενο του εγγράφου της CRPM. Το σχέδιο αυτό αναφέρεται σε µία διαχείριση ανά λεκάνη και στην 
διαµόρφωση ̟ροστατευµένων ζωνών για την ̟ροστασία των ̟ληθυσµών ψαριών. Εφιστά στη συνέχεια την 
̟ροσοχή στην αναγκαιότητα ύ̟αρξης ελέγχου στην αιχµαλωσία ψαριών α̟ό την τουριστική αλιεία.   

Ο κ. Fernando Antonio FERNÁNDEZ DOMONTE (Γαλικία) κάνει µία αναφορά στην ευχή ̟ου εξέφρασαν 
ορισµένες Περιφέρειες σχετικά µε την ύ̟αρξη ̟εραιτέρω εµβάθυνσης α̟ό την Μικτή θεµατική Οµάδα 
Αλιείας όσον αφορά τον φάκελο CRPM «Οι ε̟ιλογές της CRPM αναφορικά µε την µεταρρύθµιση της 
ΚΑλΠ». Εκτιµά ̟ως η οµάδα έχει ε̟ιτύχει συναίνεση και ̟ως οι εκάστοτε ενέργειες θα ̟ρέ̟ει να  
ανα̟τύσσονται βάσει ενός ρεαλιστικού και ̟ρακτικού χρονοδιαγράµµατος.  

Ο κ. Kent GUDMUNDSEN (Τροµς) τονίζει ̟ως οι Περιφέρειες έχουν µία µακρο̟ρόθεσµη ευθύνη σε ό,τι 
αφορά τη διαχείριση των α̟οθεµάτων ψαριών. Λόγω της ε̟ιβολής ορισµένων ̟ιο α̟οτελεσµατικών µέτρων 
(̟ιστο̟οιητικά αιχµαλωσίας, µακρο̟ρόθεσµα σχέδια για τον ̟αράκτιο γάδο, α̟αγόρευση α̟ορρίψεων), τα 
α̟οθέµατα ψαριών είναι ̟ιο υγιή στη  Νορβηγία α̟’ ό,τι είναι στην ΕΕ.      

Ο κ. John LAMB (East of England Regional Assembly) υ̟ενθυµίζει ̟ως υ̟άρχουν ̟οικίλα µεγέθη 
αλιευτικών στόλων και ε̟οµένως ̟ρέ̟ει να εξετάζονται ξεχωριστά. Τα ̟λοία ̟ου δεν ̟ληρούν τις 
α̟αιτούµενες ̟ροδιαγραφές θα ̟ρέ̟ει να α̟οσύρονται. Εκφράζει την ευχή για διαµόρφωση µίας βιώσιµης 
βιοµηχανικής αλιείας, ωστόσο εκτιµά ̟ως οι σηµερινές συνθήκες δεν ευνοούν την ̟ραγµατο̟οίησή της.   

Η Λήψη Πολιτικής Θέσης της Γενικής Γραµµατείας της CRPM «Οι ε̟ιλογές της CRPM αναφορικά µε την 
µεταρρύθµιση της ΚΑλΠ» υιοθετείται. Παραµένει ωστόσο ανοιχτή σε ̟ροσθήκες και θα ̟ρέ̟ει να 
συµ̟ληρωθεί, ̟ροκειµένου να ληφθούν υ̟όψη οι ̟αρατηρήσεις ̟ου διατυ̟ώθηκαν κατά τη διάρκεια των 
συζητήσεων. Η Μικτή θεµατική Οµάδα Αλιείας αναλαµβάνει την εργασία αυτή.  

Παρέµβαση του K. ο Michel Delebarre ( 1st Vice-President, Ε̟ιτρο̟ή Περιφερειών) 

Ο κ. Michel DELEBARRE (Ε̟ιτρο̟ή Περιφερειών) εκτιµά ̟ως η CRPM ανέκαθεν διακρινόταν για τον 
οραµατισµό της όσον αφορά την εξέλιξη των ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών. Σήµερα, το ζήτηµα της σύνδεσης 
µεταξύ Ευρω̟αϊκής Ένωσης και Περιφερειών χαρακτηρίζεται α̟ό τα ζητήµατα της υιοθέτησης της 
Συνθήκης της Λισσαβόνας, της διακυβέρνησης ̟ολλα̟λών ε̟ι̟έδων και του µέλλοντος της ̟ολιτικής 
συνοχής. 

Για την Ε̟ιτρο̟ή Περιφερειών, η Συνθήκη της Λισσαβόνας σηµατοδοτεί ένα νέο ξεκίνηµα διότι εισάγει µία 
οριζόντια κοινωνική ρήτρα, µεγιστο̟οιεί τη λαϊκή ̟ρωτοβουλία, αναγνωρίζει τις αρχές της ̟εριφερειακής 
αυτονοµίας, ενισχύει την ε̟ικουρικότητα και ̟αρέχει στην Ε̟ιτρο̟ή Περιφερειών το δικαίωµα να 
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̟ροσφεύγει στο ∆ικαστήριο Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων σε ̟ερί̟τωση ̟ου κρίνει ότι η αρχή της 
ε̟ικουρικότητας δεν γίνεται σεβαστή. Τέλος, εισάγει την εδαφική συνοχή ως κριτήριο µεταρρύθµισης στο 
σύνολο των ̟ολιτικών ̟ολλα̟λών ε̟ι̟έδων.              

∆εδοµένων των α̟αιτήσεων ̟ου υ̟άρχουν για ̟εραιτέρω ̟ρόοδο σε όρους διακυβέρνησης ̟ολλα̟λών 
ε̟ι̟έδων, οι ισ̟ανικές Περιφέρειες θα ̟ρέ̟ει να ασκήσουν ̟ίεση στην µελλοντική ισ̟ανική ̟ροεδρία της 
ΕΕ σε αυτήν την κατεύθυνση. Η Ε̟ιτρο̟ή Περιφερειών ̟ρότεινε ̟ρόσφατα την υιοθέτηση µίας χάρτας 
̟ολλα̟λών ε̟ι̟έδων κατ’ οµοίωση του εδαφικού Συµφώνου ̟ου ̟ροτάθηκε α̟ό την CRPM. 

Τέλος, δεν ̟ρέ̟ει η ̟ροσοχή να στρέφεται α̟οκλειστικά στη µεµονωµένη οικονοµική διάσταση της 
̟εριφερειακής ̟ολιτικής, στις τεχνικές δυσκολίες ̟ου σχετίζονται µε την κρίση, καθώς στα κόστη εκτέλεσης. 
Αντίθετα, α̟αραίτητη κρίνεται η ε̟ικέντρωση στους ίδιους τους στόχους ̟ριν α̟ό την ενασχόληση µε το 
ό̟οιο οικονοµικό σκέλος τους. Α̟ό αυτήν την ά̟οψη, η έκθεση Barca έχει µεγάλο ενδιαφέρον, διότι 
αντι̟αραβάλλει τα α̟οτελέσµατα σε σχέση µε τους στόχους, εµµένοντας στην αναγκαιότητα ̟ροσαρµογής 
των ̟ολιτικών στα εδάφη. Οι ̟ολιτικές ̟ου συνδέονται µε εκείνη της συνοχής οφείλουν στο σύνολό τους να 
̟ροσεγγιστούν α̟ό κοινού, µε την τελευταία να µην αντιµετω̟ίζεται ως µέτρο ̟ροσαρµογής. Τέλος, οι 
δηµόσιες υ̟ηρεσίες α̟οτελούν ένα σηµαντικό στοιχείο της εδαφικής συνοχής, ενώ, εξάλλου, λαµβάνονται 
υ̟όψη στο ̟εριεχόµενο της τελευταίας ε̟ικοινωνίας της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής σχετικά µε τους δείκτες. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 7 : Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CRPM ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ  

Ο κ. Alejandro ABELLÁN, Γενικός ∆ιευθυντής στο Υφυ̟ουργείο ΕΕ του Ισ̟ανικού Υ̟ουργείου 
εξωτερικών υ̟οθέσεων και συνεργασίας, υ̟ενθυµίζει ̟ως η ισ̟ανική Προεδρία της ΕΕ θα ασκήσει τις 
αρµοδιότητές της µέσα σε ένα γενικό ̟λαίσιο ̟ου σηµατοδοτείται α̟ό τις θεσµικές µεταρρυθµίσεις της ΕΕ, 
τη νέα θητεία του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, καθώς και την έξοδο α̟ό την 
κρίση και την ̟ερίοδο «µετά Κο̟εγχάγης»      

Α̟αριθµεί λε̟τοµερώς τις ε̟τά ̟ροτεραιότητες της µελλοντικής ̟ροεδρίας :   

- Οικονοµική και χρηµατοδοτική δράση για την έξοδο α̟ό την κρίση  

- Ετοιµασία της στρατηγικής της ΕΕ ̟ου θα διαδεχθεί την στρατηγική της Λισσαβόνας  

- Μετάβαση σε ένα ευρω̟αϊκό µοντέλο ανά̟τυξης ̟ου θα βασίζεται στην µείωση των εκ̟οµ̟ών 
άνθρακα 

- ∆ικαιοσύνη και εσωτερικές υ̟οθέσεις : ανα̟ροσαρµογή του ̟ρογράµµατος της Χάγης  

- Ανά̟τυξη ̟ροβληµατισµού γύρω α̟ό τον ρόλο της ΕΕ ως ̟αγκόσµιος φορέας  

- Εφαρµογή της θεσµικής µεταρρύθµισης µε την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας  

- Προώθηση µίας ευρω̟αϊκής ολοκληρωµένης θαλάσσιας ̟ολιτικής.  

 

Συζήτηση  

Ο κ. Claudio MARTINI υ̟ενθυµίζει τη σηµασία της ισ̟ανικής ̟ροεδρίας, ̟ου ̟αραδοσιακά α̟οτελεί µία 
Προεδρία ̟ου δίνει βαρύτητα στις Περιφέρειες και στα ναυτιλιακά ζητήµατα.  

Ο κ. Xavier GIZARD υ̟ενθυµίζει τις δραστηριότητες της CRPM ̟ου ̟ροβλέ̟ονται κατά τη διάρκεια της 
ισ̟ανικής ̟ροεδρίας.  

 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 8: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ CRPM 

Το Land de Bremen, η Τρα̟εζούντα και το Zuid-Holland ̟αρουσιάζουν τις Περιφέρειές τους στην Γενική 
Συνέλευση. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 9: ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑΤΩΝ  

Ο κ. Jean-Didier HACHE (CRPM/CDI) ̟αρουσιάζει τις ̟ροτεινόµενες τρο̟ο̟οιήσεις στην Τελική 
∆ιακήρυξη. Προτείνει να συζητηθούν µόνο οι τρο̟ο̟οιήσεις ̟ου αφορούν τα σηµεία 8 και 16, ό̟ου οι 
̟ροτεινόµενες ε̟ιλογές είναι ̟οικίλες. Η ̟ρόταση αυτή γίνεται α̟οδεκτή, µε δύο ̟αρατηρήσεις:   

- Κατό̟ιν ̟ρότασης της Περιφέρειας Västerbotten, α̟οφασίζεται το σηµείο 13 να αναφέρει µε σαφήνεια 
την ευθύνη των Περιφερειών όσον αφορά την οργάνωση των αναλύσεων ευ̟άθειας στις κλιµατικές 
αλλαγές.  
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- Η Περιφέρεια Halland δεν ̟ροτίθεται να στηρίξει τn ∆ιακήρυξη «Βγαίνοντας ενισχυµένοι α̟ό την 
κρίση: για ένα ευρω̟αϊκό εδαφικό σύµφωνο», ό̟ως ̟ροτείνεται στο σηµείο 7. Το άρθρο αυτό ε̟οµένως 
υιοθετείται µε µία α̟οχή.  

Η Τελική ∆ιακήρυξη υιοθετείται οµόφωνα. 

Όσον αφορά το ψήφισµα µε θέµα τις συνέ̟ειες του σχεδίου α̟οκατάστασης των α̟οθεµάτων γάδου ̟ου 
̟ρότεινε η οµάδα «Θαλάσσιων ̟όρων» της Ε̟ιτρο̟ής της Βόρειας Θάλασσας, ο κ. John LAMB (East of 
England Regional Assembly) ̟ροτείνει την κατάργηση της αναφοράς στο Berwickshire και την ̟ρόσθεση 
µία αναφοράς στην αναγκαιότητα αναθεώρησης της ̟ολιτικής των α̟ορρίψεων στη θάλασσα, η ο̟οία ε̟ί 
του ̟αρόντος είναι αντι̟αραγωγική. Οι ̟ροτάσεις αυτές γίνονται δεκτές. Το τρο̟ο̟οιηµένο ψήφισµα 
υιοθετείται οµόφωνα.  

Το ψήφισµα ̟ου ̟ροτάθηκε α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Ατλαντικού Τόξου σχετικά µε την κατάρτιση µίας 
ατλαντικής στρατηγικής υιοθετείται οµόφωνα.  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 10: ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

Οι κκ. Yves MORVAN και Jacques BOULAU (∆ιοικητικό Συµβούλιο της CRPM) ̟αρουσιάζουν την 
έκθεση του Οικονοµικού Ελεγκτή (Audit Grand Ouest) µε θέµα τους ετήσιους λογαριασµούς της CRPM για τη 
χρήση ̟ου έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2008.  

Το συνολικό ύψος των εσόδων ανέρχεται στα 3.264.455 € και το συνολικό ύψος των εξόδων στα 3.295.874 €. 
Έ̟ειτα α̟ό ανάληψη α̟ό τους ειδικούς ̟όρους, ένταξη των εκτάκτων εσόδων και εξόδων, ανάκτηση και 
σύσταση ̟ροβλέψεων α̟αξιώσεων και υ̟οτιµήσεων εισφορών, το λογιστικό α̟οτέλεσµα της άσκησης 
ανέρχεται στα   -28.637 €. Το ̟οσό αυτό θα αφαιρεθεί α̟ό το α̟οθεµατικό ταµείο.   

Το α̟οτέλεσµα των -28.637 € ̟ροσεγγίζει το ̟οσό ̟ου είχε διατυ̟ωθεί στο σχέδιο ̟ροϋ̟ολογισµού -26.964 €. 

Ο κ. Peter GRANT (Fife) σηµειώνει ̟ως το ύψος του α̟οθεµατικού ταµείου δεν ̟ροσεγγίζει το αντίστοιχο 
̟ροβλε̟όµενο α̟ό την Οργανωτική Χάρτα και διερωτάται γύρω α̟ό τις ̟ιθανές λύσεις ̟ου θα µ̟ορούσαν 
να βρεθούν σχετικά.    

Ο κ. John LAMB (East of England Regional Assembly) εκτιµά ̟ως τα σχετικά µε τις συνδροµές σε 
οργανισµούς εκτός CRPM, ̟οσά, δεν αντιστοιχούν σε αυτά ̟ου αναγράφονταν στο σχέδιο ̟ροϋ̟ολογισµού 
και χρίζουν µεγαλύτερης διαφάνειας. Ζητά να συνταχθεί µία λίστα των συνδροµών αυτών καθώς και των 
α̟οδεκτών τους.      

Ο κ. Claudio MARTINI ε̟ισηµαίνει ̟ως θα αφιερωθεί µεγαλύτερος χρόνος στη συζήτηση γύρω α̟ό τον 
̟ροϋ̟ολογισµό στις ε̟όµενες Γενικές Συνελεύσεις. Σηµειώνει ε̟ίσης ̟ως η νέα Γενική Γραµµατέας θα 
υ̟οβάλλει ορισµένες ̟ροτάσεις σχετικά µε την ανα̟ροσαρµογή της Χάρτας.   

Ο κ. Yves MORVAN εκτιµά ̟ως η Χάρτα θα ̟ρέ̟ει να τρο̟ο̟οιηθεί και διευκρινίζει ̟ως οι συνδροµές του 
γενικού ̟ροϋ̟ολογισµού της CRPM σε εξωτερικούς οργανισµούς εξετάζονται λε̟τοµερώς και 
ε̟ικυρώνονται α̟ό το Πολιτικό Γραφείο.  

Ο κ. Claudio MARTINI ζητά να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τους λογαριασµούς 
2008 της CRPM µε 7 α̟οχές. 

Ο κ. Jacques BOULAU σηµειώνει ̟ως η ̟ορεία του ̟ροϋ̟ολογισµού 2009 εξελίσσεται κανονικά. ∆ύο νέες 
Περιφέρειες εντάχθηκαν το 2009 (Βρέµη και Τρα̟εζούντα) και µια ανάληψη α̟ό το α̟οθεµατικό κατέστη 
δυνατή.    

Τα χρηµατοδοτικά έσοδα α̟ό τα κεφάλαια ̟ου κατατέθηκαν θα είναι λιγότερο σηµαντικά α̟ό άλλα έτη, 
δεδοµένων των ε̟ι̟τώσεων της κρίσης στις συνήθεις αµοιβές. Τα έσοδα ̟ου σχετίζονται µε τα ̟ρογράµµατα 
συνεργασίας θα είναι χαµηλότερα α̟ό αυτά ̟ου υ̟ολογίστηκαν (̟ερί̟ου 80.000 € αντί των 120.000 € ̟ου 
είχαν ̟ροβλεφθεί στον ̟ροϋ̟ολογισµό 2009 ̟ου υιοθετήθηκε στη Μ̟αγιόν το 2008). Κατά συνέ̟εια, 
λήφθηκαν ορισµένα µέτρα ̟ροκειµένου να ̟εριοριστούν κά̟οιες δα̟άνες, ειδικότερα µετακίνησης, 
λειτουργίας και µετάφρασης. Το ̟ροβλε̟όµενο έλλειµµα ανέρχεται στα 22.500 €, και είναι χαµηλότερο α̟ό 
αυτό ̟ου υιοθετήθηκε κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Μ̟αγιόν.   

Ο κ. Claudio MARTINI διευκρινίζει ̟ως κατά τη διάρκεια Γενικής Συνέλευσης δεν διενεργείται 
ψηφοφορία για τον ̟ροϋ̟ολογισµό του τρέχοντος έτους, στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση του 2009.    

Ο κ. John LAMB (East of England Regional Assembly) ε̟ιθυµεί να µάθει για ̟οιο λόγο το ̟οσό ̟ου 
αντιστοιχεί στις εισφορές στους εξωτερικούς οργανισµούς ισούται µε 2.603 € στη σελίδα 49, ενώ ανέρχεται 
στα 24.650 € στην σελίδα 65 του ̟αρουσιαζόµενου ̟ροϋ̟ολογισµού. 
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Ο κ. Peter GRANT (Fife) εκτιµά ̟ως οι αριθµοί του ̟ροϋ̟ολογισµού θα έ̟ρε̟ε να είναι ̟ιο αναλυτικοί, 
̟ροκειµένου να καθίσταται δυνατή η σύγκριση µεταξύ αυτών ̟ου αναγράφονται στον ̟ροϋ̟ολογισµό και 
αυτών ̟ου υλο̟οιήθηκαν.     

Ο κ. Xavier GIZARD υ̟οδεικνύει ̟ως οι συνδροµές στο FOGAR και το nrg4SD εµ̟εριέχονται στο ̟οσό των 
24.650 € για το 2010, ενώ σε ό,τι αφορά το 2009, έχουν α̟οµονωθεί στο κάτω µέρος της σελίδας 49.  

Ο κ. Yves MORVAN ε̟ισηµαίνει ότι ο ̟ροϋ̟ολογισµός 2010 συµ̟εριλαµβάνει τέσσερις διαφορετικούς 
̟ροϋ̟ολογισµούς : τον γενικό ̟ροϋ̟ολογισµό, τους ̟ροϋ̟ολογισµούς των Γεωγραφικών Ε̟ιτρο̟ών, τον 
̟ροϋ̟ολογισµό των ̟ρογραµµάτων συνεργασίας και εκείνον ̟ου σχετίζεται µε τις εργασίες ̟ου 
̟ραγµατο̟οιούνται στο ̟λαίσιο των δικτύων.   

Ο ̟ροϋ̟ολογισµός ̟ροτείνεται µε το σύνολο εσόδων (CRPM, Γεωγραφικές Ε̟ιτρο̟ές, ̟ρογράµµατα 
συνεργασίας και δίκτυα) να ανέρχεται στα 3.267.763 € και το σύνολο εξόδων στα 3.318.312 €. Έ̟ειτα α̟ό 
ανάληψη α̟ό τους ειδικούς ̟όρους, το α̟οτέλεσµα ισούται µε -58.055 €. Υ̟ενθυµίζει ̟ως οι εισφορές των 
Περιφερειών α̟οτελούν την βασική ̟ηγή χρηµατοδότησης του γενικού ̟ροϋ̟ολογισµού. Οι εισφορές στην 
CRPM ανέρχονται στα 2.129.578 € και ̟εριλαµβάνουν µία ̟ρόταση αύξησης κατά 1.2%, σε αντιστοιχία µε το 
ετήσιο ̟οσοστό διακύµανσης του ευρω̟αϊκού ̟ληθωρισµού (Eurostat). 

Η ̟ροτεινόµενη κλίµακα εισφορών για το 2010 είναι η ακόλουθη :    

- 0,010476 € ανά κάτοικο 

- Ελάχιστη εισφορά για τις Περιφέρειες µε ̟ληθυσµό χαµηλότερο των 621 760 κατοίκων = 6.512 € 

Κατά τη διάρκεια του Πολιτικού Γραφείου λήφθηκε η δέσµευση για ̟αρουσίαση του ε̟όµενου 
̟ροϋ̟ολογισµού σε ισορρο̟ία.    

Ο κ. Claudio MARTINI διευκρινίζει ̟ως το Πολιτικό Γραφείο δεσµεύτηκε για την ̟αρουσίαση ενός 
̟ροϋ̟ολογισµού σε ισορρο̟ία το ε̟όµενο έτος. Υ̟ενθυµίζει ε̟ίσης ̟ως η Χάρτα θα τρο̟ο̟οιηθεί όσον 
αφορά το ύψος του α̟οθεµατικού ταµείου. Τέλος, σηµειώνει ̟ως οι σχέσεις µεταξύ CRPM και εξωτερικών 
οργανισµών θα α̟οτελέσουν αντικείµενο συζήτησης στο ̟ρώτο Πολιτικό Γραφείο του 2010.  

Ο κ. Rainer KOSMIDER (Μεκλεµβούργο-Προ̟οµερανία) ε̟ισηµαίνει ̟ως συντάχθηκε, και κατό̟ιν 
υ̟ογράφηκε α̟ό 37 Περιφέρειες, ένα ψήφισµα, το ο̟οίο θα µ̟ορούσε να ̟ροσαρτηθεί στο σχέδιο 
̟ροϋ̟ολογισµού 2010. Υ̟ογραµµίζει την αναγκαιότητα ύ̟αρξης διαφάνειας, τόσο σε ό,τι αφορά τις 
δραστηριότητες της CRPM στο ̟λαίσιο της συµµετοχής της στους εξωτερικούς οργανισµούς, και ειδικότερα 
στο FOGAR, όσο και σε ό,τι αφορά την ̟ροστιθέµενη αξία της συµµετοχής αυτής. Εκτιµά ότι το ̟ρόβληµα 
έγκειται ̟ερισσότερο στην έλλειψη διαφάνειας και γενικότερης κατανόησης και λιγότερο στην ε̟εξήγηση 
των οικονοµικών στοιχείων. Υ̟ογραµµίζει ̟ως το ψήφισµα εκφράζει τη βούληση για ανά̟τυξη διαλόγου 
γύρω α̟ό το ζήτηµα της διεθνούς το̟οθέτησης της CRPM. Ευχαριστεί ̟ροκαταβολικά τον κ. Claudio 
Martini για τη µελλοντική διενέργεια σχετικής συζήτησης στο ε̟όµενο Πολιτικό Γραφείο.  

Ο κ. Claudio MARTINI ευχαριστεί τον κ. Rainer Kosmider για τον ε̟οικοδοµητικό χαρακτήρα του 
̟αρουσιαζόµενου ψηφίσµατος και σηµειώνει ̟ως είναι σύµφωνος µε την ιδέα ̟ροσάρτησης του 
ψηφίσµατος στον ̟ροϋ̟ολογισµό. Παρατηρεί ̟ως η συζήτηση σχετίζεται ̟ερισσότερο µε τους τρό̟ους, 
̟αρά µε την ίδια την αρχή της καταβολής εισφοράς στους εξωτερικούς οργανισµούς. Το Πολιτικό Γραφείο   
CRPM του Φεβρουαρίου 2010 στις Αστουρίες θα διευθετήσει το σύνολο των ζητηµάτων αυτών.  

Ο κ. Tom-Christer NILSEN (Hordaland) ζητά να ̟ροστεθεί η φράση «Προς ε̟ικύρωση» α̟ό την Γενική 
Συνέλευση του 2010 στο κείµενο του ̟ροαναφερόµενου ψηφίσµατος (̟ρβ. Παράρτηµα 1).   

Ο κ. Claudio MARTINI εκτιµά ̟ως η ̟ρόταση αυτή µ̟ορεί να γίνει α̟οδεκτή.  

Ο κ. Peter GRANT (Fife) εκφράζει την ευχή για ̟ροσάρτηση µίας ανακοίνωσης µε θέµα την εκτέλεση του 
̟ροϋ̟ολογισµού στους ε̟όµενους ̟ροϋ̟ολογισµούς. Θεωρεί σκό̟ιµο να διευκρινιστεί στο ̟εριεχόµενο της 
ε̟όµενης διακήρυξης ̟ως η Χάρτα θα τρο̟ο̟οιηθεί όσον αφορά το σηµείο ̟ου σχετίζεται µε το 
α̟οθεµατικό Ταµείο. Πέραν αυτών, ζητά να του ̟αρασχεθούν διευκρινήσεις όσον αφορά το γεγονός της 
ενδεχόµενης α̟όσυρσης δύο βρετανικών Περιφερειών, ̟αράλληλα µε την ένταξη ορισµένων βρετανικών 
Κοµητείες, µε δική τους ̟ρωτοβουλία. 

Ο κ. Xavier GIZARD διευκρινίζει ̟ως, κατό̟ιν ορισµένων διοικητικών αναδιοργανώσεων, ανα̟τύσσονται 
κά̟οιες συζητήσεις µε τις βρετανικές Κοµητείες σχετικά µε τις λε̟τοµέρειες της µελλοντικής συµµετοχής τους 
στην CRPM. 

Ο κ. Claudio MARTINI ζητά να ξεκινήσει η ψηφοφορία.  
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Η Γενική Συνέλευση υιοθετεί οµόφωνα το σχέδιο ̟ροϋ̟ολογισµού 2010. 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 11: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΧΑΡΤΑ  

Ο κ. Xavier GIZARD υ̟οδεικνύει ̟ως η ∆ιαµεσογειακή Ε̟ιτρο̟ή της CRPM α̟έσυρε την τρο̟ο̟οίηση της 
Χάρτας ̟ου αναφερόταν στην ισότιµη ένταξη στην CRPM των Περιφερειών µελών της Ένωσης για τη 
Μεσόγειο. Μία µόνο τρο̟ο̟οίηση, σχετικά µε την ανανέωση της θητείας του Γενικού Γραµµατέα ανά 
̟ενταετία, α̟οµένει ε̟οµένως να εξεταστεί.   

Ο κ. Claudio MARTINI ζητά να ξεκινήσει η ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση υιοθετεί οµόφωνα την 
τρο̟ολογία ̟ου ̟ροβλέ̟ει την ανανέωση της θητείας του Γενικού Γραµµατέα ανά ̟ενταετία.   

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 12: ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ  

Συνεδριάσεις του Πολιτικού Γραφείου:  

���� 15/16 Φεβρουαρίου 2010 στο Οβιέδο (Αστουρίες, Ισ̟ανία) 

���� 11 Ιουνίου 2010 στο Τροµς (Νορβηγία) 

Γενική Συνέλευση:  

���� 29-30 Σε̟τεµβρίου-1η Οκτωβρίου 2010 (Αµ̟ερντήν, Ηνωµένο Βασίλειο)   

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ  

Έ̟ειτα α̟ό µία οµιλία του Προέδρου Roland Andersson, ο Πρόεδρος Martini κλείνει τις εργασίες της 
Γενικής Συνέλευσης ευχαριστώντας το σύνολο των εκ̟ροσώ̟ων και την Περιφέρεια Västra Götaland για την 
ιδιαίτερα θερµή υ̟οδοχή της. Ευχαριστεί ε̟ίσης το Αµ̟ερντήν ̟ου έχει αναλάβει να φιλοξενήσει την 
ε̟όµενη Γενική Συνέλευση του 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 

SESSION 10: Budget Decisions 

Addendum to the Budget 2010 

Proposal: 

With reference to former decisions taken it is stated that as of 2010 FOGAR should be an entity separate from 
CPMR. The Member Regions give the Political Bureau the mandate to take a policy decision on the future 
scope of activities at global level at its next session in Asturias in February 2010 and submit it to the General 
Assembly 2010 for approval. To this aim the General Secretariat shall provide a comprehensive and 
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systematic evaluation of the activities of CPMR at global level that were pursued since the General Assembly 
in Florence in 2007. This evaluation report should comprise complete information on the following aspects: 

- The input of both human and financial resources to global networks as stated in the budget with a 
reference to the decisions of the General Assembly and the Political Bureau to authorize these 
activities and 

- The outcome and the added value for the members that entail from these activities. 

The allocation of funds in favor of the cooperation at global level as laid down in the CPMR Budget for 2010 
is not to be considered to be a preliminary decision on future activities and financial contributions of CPMR 
as to global networks. 

_______________ 

 

Traduction de courtoisie (à mettre dans la langue du PV) 

 

Παράρτηµα 1 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 10: Α̟οφάσεις Προϋ̟ολογισµού  

Παράρτηµα του Προϋ̟ολογισµού 2010 

Πρόταση: 

Σε ό,τι αφορά τις ̟ροηγούµενες α̟οφάσεις ̟ου ελήφθησαν, δηλώνεται ότι α̟ό το 2010 το Παγκόσµιο 
Φόρουµ Ενώσεων Περιφερειών (FOGAR) θα α̟οτελεί ξεχωριστή οντότητα α̟ό τη CPMR. Οι Περιφέρειες 
Μέλη δίνουν εντολή στο Πολιτικό Γραφείο να λάβει ̟ολιτική α̟όφαση σχετικά µε το µελλοντικό ̟εδίο 
δράσης σε ̟αγκόσµιο ε̟ί̟εδο στην ε̟όµενη συνεδρία του στις Αστούριας τον Φεβρουάριο του 2010 και να 
την υ̟οβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση 2010. Για τον σκο̟ό αυτό, η Γενική Γραµµατεία θα ̟αρέχει 
ολοκληρωµένη και συστηµατική αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της CPMR σε ̟αγκόσµιο ε̟ί̟εδο ̟ου 
έλαβαν χώρα α̟ό τη Γενική Συνέλευση της Φλωρεντίας το 2007 και µετά. Αυτή η αναφορά αξιολόγησης 
̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει ̟λήρεις ̟ληροφορίες ̟άνω στα ̟αρακάτω θέµατα: 

- Την εισροή ανθρω̟ίνων και οικονοµικών ̟όρων σε ̟αγκόσµια δίκτυα, ό̟ως δηλώνεται στον 
̟ροϋ̟ολογισµό, µε αναφορά στις α̟οφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Πολιτικού Γραφείου για 
την εξουσιοδότηση των δραστηριοτήτων αυτών, και  

- Το α̟οτέλεσµα και την ̟ρόσθετη αξία για τα µέλη ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τις δραστηριότητες αυτές.  

Η κατανοµή ̟όρων για τη συνεργασία σε ̟αγκόσµιο ε̟ί̟εδο, ό̟ως ̟ροδιαγράφεται στον Προϋ̟ολογισµό 
της CPMR για το 2010, δεν ̟ρέ̟ει να θεωρηθεί ̟ροκαταρκτική α̟όφαση ̟άνω στις µελλοντικές 
δραστηριότητες και τις οικονοµικές συνεισφορές της CPMR ως ̟ρος τα ̟αγκόσµια δίκτυα.  


