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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ CRPM 
15-16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 – ΧΙΧΟΝ (ΑΣΤΟΥΡΙΕΣ, ΙΣΠΑΝΙΑ) 

Participants: 

Spanish Government: 
 Manuel CHAVES GONZÁLEZ, Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Política Territorial 

Italian Government: 
 Fabrizio BARCA, General Director, Italian Ministry of Economy & Finance 

Host Region:  
 Vicente ÁLVAREZ ARECES, President, Principado de Asturias 
 Paz FERNANDEZ FELGUEROSO, Maire de Gijón 

President: 
 Claudio MARTINI, Presidente della Regione Toscana  

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

Vice-Presidents: 
 Giovanna DEBONO, Hon. Minister of Gozo (Malta) 
 Ramón VALCARCEL SISO, President of Murcia Region (ES) represented by María Pedro REVERTE 

GARCIA, Consejera de Presidencia y Administraciones Publicas de la Región de Murcia (ES)   

Full members: 

• Denmark  Henning GJELLEROD, Regional Councillor, Region of Midtjylland  

• Finland  Marjatta VEHKAOJA, Member of the Board, Regional Council of Ostrobothnia 

• France  Jean-Yves LE DRIAN, President of Brittany Region 

• Ireland  Brendan BYRNE, Member of Donegal County Council 

• Italy   See President 

• Malta  See Vice-Presidents 

• Romania  Victor TARHON, President, Tulcea County Council 

• Spain  See Vice-Presidents 

• Sweden  Annelie STARK, Member of the Regional Executive Board, Region Västra Götaland 

• United Kingdom Leslie ANGUS, Councillor, Shetland Islands Council 

Geographical Commissions: 

• Atlantic Arc Commission  
Fabien MESCLIER, Executive Secretary (FR) 

• Balkan & Black Sea Commission  
Nicusor Daniel CONSTANTINESCU, President of Constanta, represented by Victor TARHON, President 
of Tulcea County Council  (Ro) 
Anthony PAPADIMITRIOU, Executive Secretary (GR) 
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• Baltic Sea Commission  

Christel LILJESTRÖM, President – Chairman of the Regional Council of Itä-Uusimaa (FI) 
Anne STAHL-MOUSA, Executive Secretary (SE)  

• Intermediterranean Commission 

Michel VAUZELLE, President – President of the Provence-Alpes-Côte d’Azur Region represented by 
François-Noël BERNARDI, Conseiller Régional, Provence-Alpes-Côte d’Azur Region (FR) 
Josefina MORENO BOLARÍN, Executive Secretary (ES) 

• Islands Commission 
Alex MACDONALD, Acting President of the Islands Commission, Convener, Western Isles Council (UK) 
Jean-Didier HACHE, Executive Secretary (FR) 

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

Alternate representatives of Presidents of Commissions:  

� Atlantic Arc Commission: Roy PERRY, Deputy Leader & Executive Member for International Affairs, 
Hampshire County Council (UK) 

Administrative Council: 
 Jacques BOULAU, Treasurer 

Alternate members: 

• Croatia Oriano OTOČAN, Head of Department for International Cooperation and EU 
 Integration, Istria Region  

• Denmark  Henrik Ringbaek MADSEN, Regional Councillor of Nordjylland 

• Estonia  Toomas KASEMAA, County Governor of Saaremaa 

• Finland  Talvikki KOSKINEN, Member of the managing Board, Regional Council of the  
  Southwest Finland 

• Germany  Reinhard BOEST, Director, Mecklenburg-Vorpommern office in Brussels 

• Norway  Kent GUDMUNDSEN, County Councillor, Troms County Council 

• Spain José MONTILLA AGUILERA, President, Generalitat de Catalunya represented by 
Ángel CORTADELLES I BACARIA, Director General de Relaciones internacionales, 
Generalitat de Catalunya (ES) 

���� Sweden  Inger LINGE, Chairman, Stockholm County Council 

• United Kingdom Carolyn RULE, Cabinet Member for Economy and Regeneration, Cornwall Council 

CPMR General Secretariat: 
 Eleni MARIANOU, Secretary General 
 Patrick ANVROIN, Director 
 François DESRENTES, Director 
 Julie GOURDEN, Director 
 Enrico MAYRHOFER, Director in charge of Communication 
 Marie-Ange ORIHUELA, Director 
 Damien PÉRISSÉ, Director 
 Giuseppe SCIACCA, Policy Officer 
 Marie-Agnès CHARON, Director of the CPMR Secretariat 

Observers:  
 Laura ALCOVERRO I VIA, Técnica superior, Dirección General de Relaciones internacionales, 

Generalitat de Catalunya (ES) 
 Peder BANG, International Officer, Region of Mitdjylland (DK) 
 Soren BERG, Head of International Office, Stockholm County Council (SE) 
 Anna Lisa BONI, Directrice, Bureau de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur à Bruxelles  (FR) 
 Femke BOSMA, EU representative, Province of Noord-Holland (NL) 
 Sylvie COURATIN, Directrice des affaires européennes et internationales, Conseil Régional de Bretagne 
(FR) 
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 Runa COXETER, Development Officer, Region of Nordjylland (DK) 
 Francis COYLE, Director of Planning & Economic Development (IE) 
 Rita CUTAJAR, Director EU Affairs, Ministry for Gozo (Malta) 
 Jean-Yves DALLEAU, Chargé de Mission, Conseil Région de La Réunion (FR) 
 Piero DI MAGGIO, Dirigente, Regione Sicilia (IT) 
 Mercedes GALLEGO PELEGRIN, Asesora UE, Región de Murcia (ES) 
 Paolo GIANNARELLI, Consigliere del Presidente, Regione Toscana (IT) 
 Francisco GONZÁLEZ BUENDÍA, Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e 

Infraestructuras, Principado de Asturias (ES) 
 Christian GUYONVARC’H, Vice-Président, Conseil Régional de Bretagne (FR) 
 Lina Maria JAN, Vice-Présidente, Alentejo Region (PT) 
 Maria JOHANSEN, International Adviser, Troms County Council (NO) 
 Olle JONÄNG, Senior Advisor, Region Västra Götaland (SE) 
 Cecilia LAGERDAHL, International Officer, Region Västra Götaland (SE) 
 Eva MARTÍN, Jefa de Servicio de fondos de castilla león (ES) 
 María Jesús MARTÍNEZ GARCÍA, Asesora UE - Oficina de Asuntos Europeos, Principado de Asturias (ES) 
 Julie MICLOT, Chef de Service coopération territoriale et affaires européennes, Région Basse-Normandie (FR) 
 Juan Antonio MORALES RODRÍGUEZ, Director General de Relaciones Institucionales y Acción 

Exterior, Región de Murcia (ES) 
 Michal PODBIELSKI, Deputy Director, Podlaskie Region (PL) 
 Jaime RABANAL GARCÍA, Consejero de Economía, Principado de Asturias (ES) 
 Bjørn REISZ, Chief Planning Officer, Telemark County (NO) 
 Becki RICHARDS, Corporate Policy Officer, Economic Development, Cornwall Council (UK) 
 María José RODRÍGUEZ CARBAJAL, Jefa de la Oficina de Asuntos Europeos, Principado de Asturias (ES) 
 Keijo SAHRMAN, Adviser to the Finnish Bureau member, Association of Finnish Local and Regional 

Authorities (FI) 
 Carmen SÁNCHEZ ÁLVAREZ, Viceconsejera de Asuntos Institucionales y Servicios Generales, 

Principado de Asturias (ES) 
 Joseph SCERRI, Permanent Secretary, Ministry for Gozo (Malta) 
 Sally SPENCE, European Officer, Shetland Islands Council (UK) 
 Geir SØR-REIME, International Co-Ordinator, Rogaland County Council (NO) 
 Wim STOOKER, EU representative, Province of Noord-Holland (NL) 
 Argentina STAMM, Inspector, Tulcea County Council (RO) 

Press:  
 Mireia JUSTE CASTILLO, Editor, Aquí Europa 
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∆ΕΥΤΕΡΑ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 (M.Μ.) 

ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

Η Κα Paz Fernandez Felgueroso, ∆ήµαρχος του Χιχόν, καλωσορίζει τους συµµετέχοντες στην ̟όλη της, 
ό̟ου η CRPM και η Ε̟ιτρο̟ή Ατλαντικού Τόξου είναι γνωστές και χαίρουν µεγάλης εκτίµησης. Η Πόλη της 
Χιχόν εξάλλου ̟ροέδρευσε της Συνόδου των Πόλεων του Ατλαντικού Τόξου, α̟ό το 2003 ως το 2005. Η Κα 
Fernandez ενθαρρύνει την ενεργή συµµετοχή της CRPM στα ζητήµατα της στρατηγικής 2020 και της 
συνοχής, και εκφράζει την ικανο̟οίησή της σχετικά µε το γεγονός ότι η ̟όλη της θα φιλοξενήσει τις 
ευρω̟αϊκές θαλάσσιες ηµέρες της θάλασσας α̟ό τις 18 ως τις 21 Μαΐου.   

Ο κ. Vicente Álvarez Areces, Πρόεδρος του Πριγκι̟άτου των Αστουριών, καλωσορίζει τους συµµετέχοντες  
σε ένα συνεδριακό χώρο ειδικά αφιερωµένο στην καινοτοµία και ευελ̟ιστεί ̟ως η CRPM θα ε̟ιτρέψει στις 
Περιφέρειες να διαδραµατίσουν σηµαίνοντα ρόλο στο ̟λαίσιο της ισ̟ανικής ̟ροεδρίας της Ένωσης, της 
θέσης σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβόνας, καθώς και στις ετοιµασίες ενόψει των ε̟ερχόµενων 
δηµοσιονοµικών ̟ροο̟τικών.  

Με την ιδιότητα του εισηγητή της Ε̟ιτρο̟ής Περιφερειών για το ζήτηµα της «αναζήτησης άλλων κριτηρίων 
̟έραν του α̟οκλειστικού ΑΕΠ όσον αφορά τις ̟αρεµβάσεις των ̟εριφερειακών ̟ολιτικών», καλεί τις 
Περιφέρειες της CRPM να του α̟ευθύνουν τις ̟ροτάσεις τους. 

Οι ηµέρες της θάλασσας στο Χιχόν θα α̟οτελέσουν την αφορµή για τη συγκέντρωση ̟ερισσότερων α̟ό 
χιλίων ατόµων, ̟ροωθώντας ειδικότερα το σχέδιο υλο̟οίησης Θαλάσσιας Λεωφόρου µεταξύ Χιχόν και Ναντ 
Σεν-Ναζέρ.  

Οι Περιφέρειες της CRPM οφείλουν να έχουν ως κοινό στόχο την κατα̟ολέµηση της οικονοµικής κρίσης και 
των κλιµατικών αλλαγών, α̟ορρί̟τοντας ο̟οιαδή̟οτε ο̟ισθοδρόµηση σε ό,τι αφορά ̟ολιτικές 
̟ρωταρχικής σηµασίας, ό̟ως η ΚΑΠ ή η ̟ολιτική συνοχής.   

ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΙΡΑΣΙΑ  

Η Κα Ελένη Μαριανού, Γενική Γραµµατέας της CRPM, ̟αρουσιάζει το νέο ευρω̟αϊκό θεσµικό ̟λαίσιο : 
µία νέα Συνθήκη, µία νέα Ε̟ιτρο̟ή, ένα νέο Κοινοβούλιο, καθώς και ένας νέος Πρόεδρος του Συµβουλίου. 
Με ̟οιο τρό̟ο θα ε̟ηρεάσει η θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισσαβόνας το ̟εριεχόµενο της ̟ολιτικής 
συνοχής ; Η τελευταία, α̟έναντι στην ̟αγκοσµιο̟οίηση, οφείλει να α̟οτελεί µία ισχυρή ανα̟τυξιακή 
̟ολιτική. 

Τα Κράτη µέλη έχουν αρχίσει να ̟αίρνουν θέση σχετικά, ό̟ως ε̟ίσης και σε ό,τι αφορά την στρατηγική 
2020. Συνηγορούν υ̟έρ ενός ̟εριορισµένου αριθµού στόχων, ό̟ως αυτοί ̟εριγράφηκαν στην στρατηγική 
ΕΕ 2020, και υ̟έρ µίας εταιρικής ̟ροσέγγισης όσον αφορά την υλο̟οίησή τους, στην ο̟οία θα 
̟εριλαµβάνονται οι Περιφέρειες.     

Στο ̟εριεχόµενο της Ανακοίνωσής της µε θέµα το 2020, η Ε̟ιτρο̟ή δεν διευκρινίζει ε̟ακριβώς τον ρόλο της 
̟ολιτικής συνοχής σχετικά, ̟αρ’ ό,τι η τελευταία θα έ̟ρε̟ε υ̟ό φυσιολογικές συνθήκες να α̟οτελεί την 
σ̟ονδυλική στήλη της στρατηγικής αυτής.  

Στο Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο, η Ε̟ιτρο̟ή Περιφερειακής Ανά̟τυξης (REGI) έχει ως ̟ρόεδρο την Κα  
Danuta Hübner. Ο κ. Ricardo Cortés Lastra ετοιµάζει µία έκθεση ̟ρωτοβουλίας µε θέµα την συνδροµή της 
̟ολιτικής συνοχής στους στόχους της Λισσαβόνας, και ο κ. Lambert Van Nistelrooij µία έκθεση µε θέµα τις 
συνέργειες ̟ου ανα̟τύσσονται µεταξύ της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής και της ̟ολιτικής Ε&Α της ΕΕ. Η CRPM 
βρίσκεται ήδη σε ε̟ικοινωνία µε τους εκ̟ροσώ̟ους του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου, ̟ροκειµένου να 
̟ροσκοµίσει την συνδροµή της στις εκθέσεις ̟ου συντάσσονται.    

∆εν γνωρίζουµε ως ̟οιο βαθµό η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή έχει εγκαταλείψει τις βασικές ιδέες του φακέλου 
̟ρότασης ̟ροϋ̟ολογισµού του Νοεµβρίου 

Μή̟ως θα ε̟ανεµφανιστούν ενδεχοµένως το Νοέµβριο του 2010 ; Είναι άραγε ̟ε̟εισµένη η Ε̟ιτρο̟ή για 
την ̟ροστιθέµενη αξία της ̟ολιτικής συνοχής, του ̟ολιτικού διαλόγου, καθώς και του σχεδίου εδαφικού 
συµφώνου ̟ου ζητά η CRPM ; Σε εµάς, τους εκλεγµένους αντι̟ροσώ̟ους των Περιφερειών, α̟οµένει να 
̟είσουµε όσους δεν έχουν ακόµη ̟ειστεί, καταθέτοντας τις ̟ροτάσεις µας στους κόλ̟ους της CRPM. 

Η ̟αρούσα ̟ερίοδος δεν είναι µία «κανονική» ̟ερίοδος. Η χρηµατο̟ιστωτική κρίση θα ε̟ηρεάσει τις 
δηµοσιονοµικές α̟οφάσεις της ΕΕ. Η ̟ολιτική συνοχής έχει τις δυνατότητες να τρο̟ο̟οιήσει την ατζέντα 
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της Ευρώ̟ης. Μόνο µέσα α̟ό µία συλλογική ̟ροσ̟άθεια –στην ο̟οία θα συµµετέχουν οι Περιφέρειες- και 
έναν ̟ολιτικό διάλογο υψηλού ε̟ι̟έδου θα καταστεί δυνατή η οικοδόµηση µίας νέας τάξης ̟ραγµάτων. Σε 
αντίθετη ̟ερί̟τωση, η Ευρώ̟η θα ̟άψει να ενδιαφέρει τους Ευρω̟αίους.   

Ο ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΣΙΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΕ 2020  

Η Κα Julie Gourden, ∆ιευθύντρια στην CRPM, εγκαινιάζει το ζήτηµα αυτό. Υ̟ενθυµίζει το υφιστάµενο 
χρονοδιάγραµµα της CRPM µεταξύ της έναρξης της συµβουλευτικής διαδικασίας µε θέµα την στρατηγική 
ΕΕ 2020 α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, στις 24 Νοεµβρίου 2009, και της εξέτασης της συνεισφοράς της 
CRPM α̟ό το Πολιτικό Γραφείο, στις 15 Φεβρουαρίου 2010.  

Το σχέδιο συνεισφοράς κάνει λόγο για µία γενική συµφωνία όσον αφορά την ο̟τική και τις ̟ροτεραιότητες 
̟ου ̟ροτείνονται. Υ̟ενθυµίζει ε̟ίσης ότι οι ̟εριφερειακές αρχές συµµετέχουν ήδη ενεργά στην εφαρµογή 
των ̟ροτεραιοτήτων αυτών και ̟ως θα συνεχίσουν να το κάνουν και µελλοντικά.  

Στο γενικό αυτό ̟λαίσιο, η διακυβέρνηση και ο µηχανισµός εφαρµογής ̟ου ̟ροτείνονται α̟ό τη 
στρατηγική 2020 δεν είναι ικανο̟οιητικοί (̟αραδείγµατος χάριν δεν υ̟άρχει κά̟οια αναφορά στη 
συµµετοχή των ̟εριφερειακών αρχών). Η CRPM ̟ροτείνει ε̟οµένως µία εδαφική ̟ροσέγγιση ̟ου θα 
βασίζεται στις αρχές της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής, σε συνέργεια µε το µηχανισµό διακυβέρνησης των 
«εδαφικών συµφώνων».  

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Leslie Angus εστιάζει στο ζήτηµα της διακυβέρνησης. Η Κα Christel 
Liljeström ε̟ιµένει στην ένταξη των στόχων της συνοχής στο ̟εριεχόµενο της στρατηγικής, και εκφράζει τις 
ανησυχίες της σχετικά µε την γραφειοκρατική βραδύτητα ̟ου ̟αρατηρείται.  

Ο κ. Noël Bernardi (Προβηγκία-Άλ̟εις-Κυανή Ακτή / CIM) εκφράζει την ικανο̟οίηση των µεσογειακών 
Περιφερειών, οι ο̟οίες ωστόσο αιτούνται µία ανανέωση της γεωγραφικής και στρατηγικής ̟ροσέγγισης για 
τη Μεσόγειο, µε τη στήριξη της ισ̟ανικής ̟ροεδρίας της ΕΕ. Οι Γ∆ Regio και Relex καλούνται ε̟οµένως να 
εξελίξουν τα εργαλεία τους σύµφωνα µε αυτά τα αιτήµατα. 

Η Κα Annelie Stark (Στοκχόλµη) θεωρεί ̟ως η στρατηγική 2020 οφείλει να εντάξει στο ̟εριεχόµενό της τη 
διάσταση των µακρο̟εριφερειών, ένα ζήτηµα στο ο̟οίο η CRPM έχει ε̟ενδύσει ̟ολλά.  

Η Κα Gunn Marit Helgesen (Τέλεµαρκ) σηµειώνει ̟ως η Ε̟ιτρο̟ή Βόρειας Θάλασσας εγκρίνει το σχέδιο 
α̟άντησης της CRPM και καλεί την CRPM να εντάξει σε αυτό το ζήτηµα των µακρο̟εριφερειακών 
στρατηγικών.   

Κατά την ολοκλήρωση της συζήτησης αυτής, και κατό̟ιν διαβουλεύσεων µε τους συµµετέχοντες, ο Claudio 
Martini ανακοινώνει την έγκριση του σχεδίου α̟άντησης στην συµβουλευτική διαδικασία ΕΕ 2020.  

Η Κα Ελένη Μαριανού διευκρινίζει ̟ως ανα̟τύσσεται ε̟ί του ̟αρόντος στους κόλ̟ους της Γ∆ Regio µία 
̟ρωτοβουλία α̟λο̟οίησης, ̟ροκειµένου να ̟εριοριστεί η γραφειοκρατία, και σηµειώνει ̟ως η CRPM θα 
καταρτίσει ̟ροτάσεις σχετικά µε το ζήτηµα των µακρο̟εριφερειών ενόψει της συνεδρίασης του Πολιτικού 
Γραφείου της, στις 11 του ̟ροσεχούς Ιουνίου.   

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ  

Ο Πρόεδρος Martini υ̟οδέχεται τον κ. Fabrizio Barca, Γενικό ∆ιευθυντή, υ̟ουργό Εθνικής Οικονοµίας και 
Οικονοµικών της Ιταλίας, Συντονιστή της έκθεσης ̟ου φέρει το όνοµά του « An agenda for a reformed 
cohesion policy ». Το power point της εισήγησης είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της CRPM. 

Ο κ. Fabrizio Barca εγκαινιάζει την οµιλία του υ̟ογραµµίζοντας την ε̟ιτακτική ανάγκη ̟ροώθησης µίας 
συζήτησης γύρω α̟ό την µελλοντική ̟ολιτική συνοχής, µία συζήτηση η ο̟οία ε̟ί του ̟αρόντος α̟ουσιάζει, 
την ώρα όµως ̟ου έχουν ήδη ξεκινήσει οι ̟ρώτες ε̟ιθέσεις εναντίον της ̟ολιτικής αυτής (βλ. το « non 
paper » της Γενικής γραµµατείας της Ε̟ιτρο̟ής). Σηµειώνει ̟ως η έκθεσή του ̟αρουσιάζει µία ̟ρόταση 
α̟λής αλλαγής : ε̟ιστροφή στις ρίζες, ενσωµατώνοντας τα υφιστάµενα νέα δεδοµένα, και ειδικότερα την 
διάσταση των εδαφών και της αναγνώρισης των ̟λεονεκτηµάτων ̟ου διαθέτουν, αλλά και των ̟εριορισµών 
τους. 

Μία τέτοια συζήτηση, κατά τον ίδιο, οφείλει να στηριχθεί στο γεγονός ότι έχουµε ανάγκη στην Ευρώ̟η α̟ό 
µία ̟ολιτική συνοχής, η ο̟οία ̟ράγµατι α̟οτελεί τη µοναδική δυνατή α̟άντηση, µέσα σε ένα γενικότερο 
̟ολιτικό ̟λαίσιο ̟ου στερείται της δηµοκρατικής νοµιµότητας ̟ου α̟αιτείται για να λειτουργεί ως ένας 



Πολιτικό Γραφείο της CRPM – Χιχόν (Aστούριας, Ισπανία), 15-16 Φεβρουαρίου 2010 

Πρακτικά – Αρ. πρωτ. CRPMPRV100018 A0 – σελ. 6 

οµοσ̟ονδιακός οργανισµός. Με δεδοµένο το γενικό αυτό ̟λαίσιο, µόνο µία ̟ροσέγγιση ̟ου θα 
ε̟ικεντρώνεται στα ίδια τα εδάφη µοιάζει συµβατή µε την ΕΕ, στη σηµερινή της µορφή.  

Η α̟άντηση στον ̟ειρασµό της ε̟ανεθνικο̟οίησης –η ο̟οία θα µεταφραζόταν σε ένα α̟λό ταµείο 
αναδιανοµής- έγκειται στην ̟ρόταση ενός µηχανισµού µεταφοράς χρηµάτων ̟ου θα έχει ως ̟ροορισµό 
συγκεκριµένους στόχους. Μία ̟ολιτική συνοχής ̟ου βασίζεται στα εδάφη ακολουθεί, κατά τον F. Barca, δύο 
στόχους : έναν στόχο α̟οδοτικότητας και έναν στόχο ισοτιµίας, στον ο̟οίο συµ̟εριλαµβάνονται και οι 
διαστάσεις της κοινωνικής ένταξης.  

Α̟ό την ά̟οψη αυτή, α̟ορρί̟τει τον όρο της «σύγκλισης», ̟ου κατά τον ίδιο δεν α̟οτελεί ̟αρά µία 
̟αρέκκλιση α̟ό την έννοια της ισότητας. 

Ο κ. Fabrizio Barca στη συνέχεια ̟εριγράφει τις κυριότερες ̟ροτάσεις ̟ου ̟εριέχονται στην έκθεσή του, 
καθώς και τα εργαλεία ̟ου α̟αιτούνται για την υλο̟οίησή τους σε όρους συµβασιο̟οίησης, ̟ειραµατισµού 
και αξιολόγησης. Υ̟ογραµµίζει ειδικότερα την ανάγκη ̟αροχής διευκρινίσεων όσον αφορά τις 
αρµοδιότητες των διαφόρων ε̟ι̟έδων διακυβέρνησης, α̟λο̟οίησης των χρηµατο̟ιστωτικών µηχανισµών, 
και ε̟αναφοράς της δηµόσιας συζήτησης στη θέση ̟ου της αρµόζει, ως στοιχείο συµβασιο̟οίησης.           
Σηµειώνει ειδικότερα ̟ως τα ΕΠ (ε̟ιχειρησιακά ̟ρογράµµατα) θα ̟ρέ̟ει να ̟εριέχουν δεσµεύσεις όσον 
αφορά τα µέσα ̟ου α̟αιτούνται για την ε̟ίτευξη των στόχων τους, αφήνοντας ̟αράλληλα στους εταίρους   
α̟όλυτη ελευθερία στην ε̟ιλογή των κατάλληλων µέσων και των κριτηρίων/δεικτών αξιολόγησης ̟ρος 
κατάρτιση.   

Κλείνοντας, ο κ. Fabrizio Barca υ̟ογραµµίζει την αναγκαιότητα διάθεσης εκτιµητών υψηλού ε̟ι̟έδου 
στους κόλ̟ους των υ̟ηρεσιών της Ε̟ιτρο̟ής, και συνηγορεί υ̟έρ µίας γενικότερης ανανέωσης ̟ροσω̟ικού, 
̟ου θα συνοδεύεται α̟ό κά̟οια α̟οκέντρωση. Τάσσεται υ̟έρ της ελάττωσης των διαδικασιών, και 
̟ροτείνει τη δηµιουργία ενός Συµβουλίου για τις ̟ολιτικές αυτές ̟ου θεµελιώνουν την Ένωση. Ε̟ιθυµεί 
ε̟ίσης την κατάρτιση ετήσιων στρατηγικών εκθέσεων ̟ου θα ̟αρέχουν εισηγήσεις, ικανές ακόµη και να 
βοηθήσουν τους εταίρους, και ̟ροτείνει τη δηµιουργία ενός οργάνου ̟ροσφυγής για τις α̟οφάσεις ̟ου 
σχετίζονται µε την ̟εριφερειακή ̟ολιτική.          

Συζήτηση 

Ο κ. Kent Gudmundsen (Τροµς) εστιάζει την ̟ροσοχή του Πολιτικού Γραφείου στη σηµασία ̟ου έχει η 
συζήτηση ̟ου ανοίχτηκε α̟ό την έκθεση Barca για τις ζώνες χαµηλού ̟ληθυσµού. Σηµειώνει ̟ως 14 
̟εριφέρειες ένωσαν τις ̟ροσ̟άθειές τους, ̟ροκειµένου να µεγιστο̟οιηθεί η ̟ροστιθέµενη αξία τους όσον 
αφορά τις ευρω̟αϊκές ̟ολιτικές, και διευκρινίζει ̟ως οι βόρειες Περιφέρειες συµµερίζονται την ̟ροσέγγιση 
̟ου ̟αρουσιάστηκε α̟ό τον κ. Barca, η ο̟οία συνάδει µε τις αξίες ̟ου υ̟ερασ̟ίζεται η CRPM. 

Η Κα Gunn Marit Helgesen (Τέλεµαρκ) υ̟ογραµµίζει την ̟ολυ̟λοκότητα της σηµερινής ̟ολιτικής 
συνοχής και την ανάγκη µεταρρύθµισής της. ∆ηλώνει σύµφωνη µε την ̟ροσέγγιση του κ. Barca, η ο̟οία 
εστιάζει στα εδάφη και τους κατοίκους. 

Όσον αφορά τις µακρο̟εριφερειακές στρατηγικές, θεωρεί ότι οι τελευταίες θα µ̟ορούσαν να α̟οτελέσουν 
ένα στοιχείο της µελλοντικής µεταρρύθµισης και ̟ως η CRPM θα µ̟ορούσε να συνδράµει σε αυτό.  

Η Κα Annelie Stark (Västra Götaland) υ̟ογραµµίζει τον θεµελιώδη ρόλο των εκλεγµένων αντι̟ροσώ̟ων του 
Πολιτικού Γραφείου όσον αφορά τη στήριξη των ̟ροτάσεων της έκθεσης Barca. 

Ο Πρόεδρος Martini ε̟ικεντρώνεται στην κοινωνική διάσταση και την αναγκαιότητα ύ̟αρξης ισότητας, στην 
ο̟οία αναφέρθηκε ο F. Barca. Εκτιµά ̟ως ̟ρόκειται για µία σηµαντική εξέλιξη σε σχέση µε την στρατηγική της 
Λισσαβόνας και την ̟ροσέγγιση «2020». 

Ε̟ιµένει στις συνέ̟ειες της οικονοµικής κρίσης, υ̟ογραµµίζοντας την ανε̟άρκεια εθνικής αλληλεγγύης και τον 
σηµαίνοντα ρόλο ̟ου καλείται να διαδραµατίσει η ΕΕ σχετικά.  

Τέλος, εκτιµά ̟ως ο διαχωρισµός του ΕΚΤ α̟ό την ̟ολιτική συνοχής δεν α̟οτελεί καλή ιδέα, διότι ο κίνδυνος  
ε̟ανεθνικο̟οίησης είναι ̟ολύ µεγάλος.   

Α̟αντώντας στις ̟αρατηρήσεις ̟ου διατυ̟ώθηκαν, ο κ. Fabrizio Barca ε̟ιβεβαιώνει ̟ως η φιλοσοφία ̟ου διέ̟ει 
τη στρατηγική των µακρο̟εριφερειών είναι ̟ράγµατι στο ̟νεύµα των ̟ροτάσεων του και ̟ως η έκθεση 
αναδεικνύει µία αύξηση των κεφαλαίων ̟ου εγκρίθηκαν για την µακρο̟εριφερειακή συνεργασία.   

Κατά την ά̟οψή του, οι µακρο̟εριφερειακές στρατηγικές θα ̟ρέ̟ει να ε̟ικεντρωθούν στις κοινοτικές 
̟ροτεραιότητες και να συµ̟εριλάβουν και την εδαφική συνεργασία. Σε κάθε ̟ερί̟τωση, η συνεργασία θα ̟ρέ̟ει 
να έχει έναν ̟ιο σηµαντικό ρόλο α̟ό αυτόν ̟ου έχει σήµερα.  
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∆ηλώνει σύµφωνος µε τον Πρόεδρο Martini όσον αφορά τη θέση του ΕΚΤ, το ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να συνεργαστεί 
ακόµη ̟ιο στενά, µε τους ̟όρους αφιερωµένους στη συνοχή. Η έκθεση ̟ροτείνει να εξεταστούν τα δύο αυτά 
διακριτά, αλλά  καλύτερα συντονισµένα ζητήµατα, υ̟ό την αιγίδα της Γενικής γραµµατείας της Ε̟ιτρο̟ής, ο 
ρόλος της ο̟οίας θα ̟ρέ̟ει να αναβαθµιστεί.  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ  

Ο κ. Damien Périssé (CRPM) εγκαινιάζει την συνεδρία. Υ̟ενθυµίζει την ̟ρόοδο των εργασιών α̟ό την 
Γενική Συνέλευση του Γκέτεµ̟οργκ, καθώς και τους βασικούς άξονες των εργασιών ̟ου γίνονται ε̟ί του 
̟αρόντος µε θέµα τις συνεργείες µεταξύ των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και του ΠΠΕΤΑ : i) οι δεσµοί ̟ου 
υ̟άρχουν µεταξύ των ̟ολιτικών ̟ροσεγγίσεων συνοχής και αριστείας, ii) η θέση των Περιφερειών στην 
ευρω̟αϊκή ̟ολιτική έρευνας και ανά̟τυξης, και iii) οι δυνατότητες διασταυρούµενης χρησιµο̟οίησης των 
δύο αυτών µέσων. Η CRPM είναι ιδιαίτερα ενεργή, όσον αφορά το ζήτηµα των συνεργείων, στους κόλ̟ους 
του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου, το ο̟οίο ετοιµάζει και ένα σχετικό ̟όρισµα, και της Γ∆ Έρευνας και 
καινοτοµίας της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, η ο̟οία θα εργαστεί ̟άνω στο συγκεκριµένο ζήτηµα µέσα στο 
2010. Οι εργασίες αυτές θα συνεισφέρουν στην ετοιµασία της ̟εριφερειακής διάστασης του 8ου ΠΠΕΤΑ.   

Η Κα Marjatta Vehkaoja (Οστροβόθνια) ̟αρουσιάζει τα κυριότερα στοιχεία του τεχνικού υ̟οµνήµατος « Οι 
συνέργειες µεταξύ της ̟εριφερειακής ̟ολιτικής και των ̟ολιτικών στήριξης στην έρευνα και την καινοτοµία ». Η Ε&Α 
διαδραµατίζει έναν σηµαντικό ρόλο στους τοµείς της ανά̟τυξης των µη κεντρικών Περιφερειών και της 
συνοχής. Α̟οτελεί ε̟ίσης ̟ροεξέχον ζήτηµα για την CRPM, δεδοµένης της θέσης ̟ου έχει ̟άρει στις 
ευρω̟αϊκές ̟ολιτικές. Το τεχνικό υ̟όµνηµα εστιάζει καταρχήν στις ενδεχόµενες αντιφάσεις ̟ου µ̟ορεί να 
̟αρατηρηθούν µεταξύ συνοχής και ε̟ιστηµονικής αριστείας, και καλεί σε υ̟ερκερασµό τους. Η 
̟εριφερειακή ̟ολιτική είναι χρήσιµη για την ανά̟τυξη της καινοτοµίας στις Περιφέρειες και το ΠΠΕΤΑ θα 
̟ρέ̟ει να υιοθετήσει µία ̟ιο δυναµική ̟ροσέγγιση της αριστείας. Οι ̟εριφερειακές στρατηγικές 
καινοτοµίας οφείλουν να ̟αραµείνουν στο ε̟ίκεντρο των συνεργείων µεταξύ των ευρω̟αϊκών οργανισµών. 
Τέλος, κρίνεται σηµαντική τόσο η βελτίωση των δυνατοτήτων της συγκεκριµένης, συνδυασµένης χρήσης των 
ευρω̟αϊκών εργαλείων, όσο και η εκτίµηση του στρατηγικού τους αντίκτυ̟ου και η αισθητή α̟λο̟οίηση 
του τρό̟ου χρησιµο̟οίησής τους.  

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α  

Ο κ. Jean-Yves Le Drian (Βρετάνη) εγκαινιάζει τη συνεδρία. Υ̟ενθυµίζει ̟ως η θητεία της οµάδας 
Aquamarina, έ̟ειτα α̟ό την εντολή ̟ου της δόθηκε α̟ό την Γενική Συνέλευση της Φλωρεντίας, το 2007,  
οδεύει ̟ρος την ολοκλήρωσή της. Οι δύο τελευταίες συνεδριάσεις της θα ̟ραγµατο̟οιηθούν στις Μαρτίου 
και στα τέλη Α̟ριλίου, ̟αρουσία της Ε̟ιτρό̟ου ∆αµανάκη. Το Πολιτικό Γραφείο του ̟ροσεχούς Ιουνίου θα 
α̟οτελέσει την ευκαιρία για τη διενέργεια ενός α̟ολογισµού και για τον σχεδιασµό των ̟ροο̟τικών της 
οµάδας, δεδοµένου ότι ̟ολυάριθµα νέα στοιχεία έχουν κάνει την εµφάνισή τους, καθιστώντας ̟λέον δυνατή 
την θεώρηση µίας « Aquamarina II » ̟ου θα ενισχύει τις συνέργειες µε τις µικτές θεµατικές οµάδες της CRPM 
(µεταφορές, αλιεία, ενέργεια κτλ.). Τα νέα αυτά στοιχεία είναι :   

� Τα µηνύµατα της νέας Ε̟ιτρο̟ής, τόσο εκ µέρους του Προέδρου Barroso, ο ο̟οίος σηµείωσε ̟ως θα 
ήθελε να δοθεί συνέχεια στον ̟ροβληµατισµό γύρω α̟ό τη θάλασσα ̟ου ανα̟τύχθηκε κατά την 
̟ρώτη θητεία του, όσο και εκ µέρους της Ε̟ιτρό̟ου ∆αµανάκη  

� Η δηµιουργία της διακοµµατικής οµάδας «θάλασσα και ̟αράκτιων ζωνών»   α̟ό το Ευρω̟αϊκό 
Κοινοβούλιο   

� Οι ̟ροσανατολισµοί του Ευρω̟αϊκού Συµβουλίου ̟ου στοχεύουν στην υ̟ενθύµιση της κοινωνικής 
διάστασης της θαλάσσιας ̟ολιτικής και την ενίσχυση των συνεργείων µε την ενεργειακή ̟ολιτική ή τις 
̟ροσεγγίσεις ανά λεκάνη.   

Ο κ. Patrick Anvroin (CRPM) σηµειώνει συµ̟ληρωµατικά ̟ως :  

� Οι ευρω̟αϊκές ηµέρες της θάλασσας (Maritime Days) θα ̟ραγµατο̟οιηθούν α̟ό τις 18 ως τις 21 του 
̟ροσεχούς Μαΐου. Η CRPM θα συµµετάσχει µε την ευκαιρία αυτή σε 9 εργαστήρια, ̟ροκειµένου 
ειδικότερα να φέρει ̟ιο κοντά τις δυναµικές των θαλάσσιων λεκανών και των µακρο̟εριφερειών  

� Η ∆ιακοµµατική οµάδα (ITG) του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου α̟οτελείται α̟ό ένα Γραφείο 12 
κοινοβουλευτικών εκ̟ροσώ̟ων, καλά εξισορρο̟ηµένο µεταξύ των ̟ολιτικών οµάδων και της 
γεωγραφικής ̟ροέλευσης. Η CRPM έχει αναλάβει την Γραµµατεία της διακοµµατικής αυτής οµάδας, 
η ο̟οία ̟αραµένει ανοιχτή σε όσους κοινοβουλευτικούς εκ̟ροσώ̟ους ε̟ιθυµούν να συµµετάσχουν σε 
αυτή. Ο στόχος της ITG είναι να εξετάζει τις θαλάσσιες διαστάσεις των ζητηµάτων ̟ου α̟ασχολούν τις 
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Ε̟ιτρο̟ές του Κοινοβουλίου, και να αναδεικνύει θέµατα ̟ρος συζήτηση. Ε̟ι̟λέον, ̟αρέχει στην 
CRPM τη δυνατότητα εύκολης ̟ρόσβασης σε φακέλους και ̟ρόσω̟α, καθώς και ̟ρότασης θεµάτων 
εργασίας ̟ου αφορούν τις Περιφέρειές µας.  

Συζήτηση 

Ο κ. Reinhard Boest (Μεκλεµβούργο-Προ̟οµερανία) εκφράζει τη λύ̟η του για την ̟εριορισµένη ε̟ιτυχία 
της υ̟ο-οµάδας «Θαλάσσια Κατάρτιση» της Aquamarina, στην ο̟οία συµµετέχουν µόνο τρεις Περιφέρειες 
(Βρετάνη, Τοσκάνη και Μεκλεµβούργο-Προ̟οµερανία). Κρίνει την υ̟άρχουσα κατάσταση ιδιαίτερα 
α̟ογοητευτική, δεδοµένου ότι η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή έχει εκδηλώσει ̟ραγµατικό ενδιαφέρον για το 
ζήτηµα αυτό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόµενο της δηµιουργίας ενός ̟ρογράµµατος κινητικότητας ̟ου θα 
διαθέτει δικό του ταµείο. Θεωρεί ε̟οµένως ορατό τον κίνδυνο να χαθεί η ευκαιρία αυτή σε ̟ερί̟τωση ̟ου 
δεν κινητο̟οιηθούµε έγκαιρα. Ως εκ τούτου, καλεί τις Περιφέρειες σε κινητο̟οίηση ενόψει της ε̟όµενης 
συνεδρίασης της οµάδας αυτής, στις 25 Μαρτίου.      

Ο κ. Roy Perry (Χάµ̟σαϊρ), στο όνοµα της Ε̟ιτρο̟ής Ατλαντικού Τόξου, ε̟ιχαίρει για τις εργασίες ̟ου 
έχουν ̟ραγµατο̟οιηθεί µέχρι τώρα. Προτρέ̟ει τα µέλη της CRPM να έρθουν σε ε̟αφή µε τους 
κοινοβουλευτικούς εκ̟ροσώ̟ους τους, µέλη της ITG. Εκτός των άλλων, κρίνει σκό̟ιµο η οµάδα 
Aquamarina να έρθει σε ε̟αφή µε οργανώσεις ό̟ως η AMRIE, καθώς αυτές διαθέτουν ισχυρή φωνή στην 
Ε̟ιτρο̟ή. 

Η Κα Annelie Stark (Västra Götaland) τονίζει τη σηµασία της δηµιουργίας νέων δικτύων µε τη νέα 
Ε̟ιτρο̟ή και το νέο Κοινοβούλιο, ̟ροκειµένου να ανα̟τυχθεί ένα ̟ιο α̟οτελεσµατικό lobby.  

Ο κ. François Desrentes (CRPM) υ̟ενθυµίζει ̟ως, µε την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του 
Γκέτεµ̟οργκ, η Πολιτική Θέση αναφορικά µε την Πράσινη Βίβλο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) 
είχε θεωρηθεί ανοιχτή. Η Γενική Συνέλευση είχε αναθέσει στην οµάδα Intercom Αλιείας την κατάρτιση µίας 
τελικής θέσης ̟ριν α̟ό τα τέλη 2009.    

Ο κ. Leslie Angus (Σέτλαντ) ̟αρουσιάζει τις κυριότερες ̟τυχές της τελικής ̟ολιτικής θέσης αναφορικά µε 
την ΚΑλΠ. Θυµίζει ̟ως, για να υ̟άρχει αλιεία, α̟αιτούνται ̟λοία, άδειες, δικαιώµατα και 
χρονοδιαγράµµατα ̟ου ̟ρέ̟ει να τηρηθούν. Οι άδειες και τα δικαιώµατα αλιείας, ωστόσο, αλλάζουν τις 
̟ερισσότερες φορές χέρια έναντι µερικών εκατοµµυρίων ευρώ. Πρέ̟ει ε̟οµένως να βρούµε ένα σύστηµα 
διαχείρισης ̟ου θα σέβεται τους ισχύοντες κανονισµούς. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν ε̟ιτευχθεί συµφωνία στα 
θέµατα αυτά, η ΚΑλΠ θα α̟οτύχει : υ̟άρχει ε̟οµένως ανάγκη ε̟ανε̟ιβεβαίωσης ορισµένων αρχών και 
αξιών.   

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ 2014-2020 

Ο κ. Angel Cortadelles I Bacaria  (Καταλονία) εγκαινιάζει τη συνεδρία. Υ̟ενθυµίζει ̟ως η οµάδα εργασίας 
µε θέµα τις εξωτερικές συνεργασίες της CRPM γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του Πολιτικού Γραφείου της 
Οδησσού και ε̟έλεξε 3 άξονες εργασίας : i) ο ρόλος και η συµµετοχή των Περιφερειών στις ευρω̟αϊκές 
̟ολιτικές γειτονίας και ευρείας γειτονίας, ii) ο ρόλος τους στην ευρω̟αϊκή ανα̟τυξιακή ̟ολιτική και iii) η 
θέση των Περιφερειών στην ̟αγκόσµια διακυβέρνηση. Υ̟ενθυµίζει ̟ως η οµάδα αυτή είναι ανοιχτή σε όλες 
τις Περιφέρειες της CRPM και έχει συνεδριάσει δύο φορές, την ̟ρώτη τον Α̟ρίλιο και τη δεύτερη το 
Νοέµβριο του 2009.  

Στη συνέχεια ̟αρουσιάζει λε̟τοµερώς το σηµερινό γενικό ̟λαίσιο των τριών αξόνων εργασίας :   
� Αναφορικά µε τη γειτονία : δηµιουργία της ARLEM στη Μεσόγειο και ετοιµασία του 

σεµιναρίου ̟ου θα διοργανώσει η CRPM στις 25 Μαΐου στη Βαλένθια  
� Αναφορικά µε τη θέση των Περιφερειών στην ̟αγκόσµια διακυβέρνηση : ανά̟τυξη σχετικών 

ενεργειών σε θέµατα κλιµατικών αλλαγών και ε̟ισιτιστικής ασφάλειας     
� Αναφορικά µε την ανα̟τυξιακή ̟ολιτική : ανά̟τυξη ε̟ί του ̟αρόντος ενός ̟ροβληµατισµού 

σχετικά, στο ̟λαίσιο του διαρθρωµένου διαλόγου (διαδικασία Παλέρµο ΙΙ).  Μέσα σε αυτό το 
̟λαίσιο, η CRPM ̟ροτείνει µία ̟ολιτική θέση ̟ου θα ε̟ιµένει στην αναγκαιότητα ενεργής 
συµµετοχής των Περιφερειών στην ετοιµασία της ̟ολιτικής συνεργασίας για την ανά̟τυξη.  

Η Κα Marie-Ange Orihuela (CRPM) ̟αρουσιάζει την ̟ρόταση ̟ολιτικής θέσης µε την ονοµασία «Οι 
Περιφέρειες στην µελλοντική ευρω̟αϊκή ανα̟τυξιακή ̟ολιτική : Ετοιµάζοντας τον διαρθρωµένο διάλογο του 2010 ».  
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Συζήτηση 

Ο κ. Leslie Angus σηµειώνει ότι το θέµα αυτό είχε α̟οτελέσει αντικείµενο συζήτησης κατά τη διάρκεια της 
Γενικής Συνέλευσης της Μ̟αγιόν και ̟ως οι Περιφέρειες δεν είχαν τότε εκδηλώσει ιδιαίτερο ενθουσιασµό 
σχετικά.  

Η Κα Giovanna Debono (Γκόζο) συνηγορεί υ̟έρ µίας µεγαλύτερης εµ̟λοκής των Περιφερειών, οι ο̟οίες 
̟ρέ̟ει να ̟ροσαρµοστούν στις ανάγκες των ανα̟τυσσόµενων χωρών. Η ευρω̟αϊκή ανα̟τυξιακή ̟ολιτική 
̟ρέ̟ει να βελτιωθεί, για να αυξηθεί η α̟οτελεσµατικότητά της, ωστόσο α̟αιτείται µία συνεχής δράση α̟ό 
την ̟λευρά των Περιφερειών, ̟ροκειµένου να διαθέσουν την εµ̟ειρία τους στα ανα̟τυσσόµενα Κράτη.      

Ο κ. Reinhard Boest κατανοεί το γεγονός ότι ορισµένες Περιφέρειες έχουν κινητο̟οιηθεί γύρω α̟ό το θέµα 
αυτό, ̟αρ’ ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει για το δικό του Land. ∆ιερωτάται ωστόσο γύρω α̟ό τον ακριβή ρόλο 
της CRPM ε̟ί του θέµατος, και εκτιµά ότι η οργάνωση θα ̟ρέ̟ει να ̟εριοριστεί µόνο στις α̟αραίτητες 
ενέργειες σχετικά. 

Ο κ. Angel Cortadelles I Bacaria  υ̟ενθυµίζει ̟ως η ανα̟τυξιακή ̟ολιτική είναι µία ευρω̟αϊκή ̟ολιτική. 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η CRPM α̟οτελεί ένα lobby ενώ̟ιον των κοινοτικών οργανισµών, οφείλει να ασκεί 
ε̟ιρροή τόσο σε αυτόν, όσο και σε άλλους τοµείς. 

Η Κα Anna-Lisa Boni (Προβηγκία-Άλ̟εις-Κυανή Ακτή) θεωρεί ότι το θέµα αυτό υ̟ερβαίνει την 
µεµονωµένη διάσταση της ε̟ιρροής. Η ίδια η Ε̟ιτρο̟ή θεωρεί τις ̟τυχές αυτές ως ̟τυχές ̟ροτεραιότητας 
της στρατηγικής ΕΕ 2020. Η συζήτηση γύρω α̟ό την ανα̟τυξιακή βοήθεια ̟ρέ̟ει να διαχωριστεί α̟ό αυτήν 
µε θέµα το ρόλο των Περιφερειών στις ευρω̟αϊκές ̟ολιτικές ̟αγκοσµίου κλίµακας, και ̟ρέ̟ει να 
υ̟ολογιστούν οι συνέ̟ειες µίας ενδεχόµενης άρνησης της CRPM να ενεργήσει σε αυτήν την κατεύθυνση.  

Ο κ. Αντώνης Πα̟αδηµητρίου (Ε̟ιτρο̟ή Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας) υ̟ενθυµίζει ̟ως οι 
Περιφέρειες της Ε̟ιτρο̟ής του δεν εµ̟λέκονται ενεργά στο ζήτηµα της Ανα̟τυξιακής Πολιτικής διότι δεν 
διαθέτουν καµία σχετική αρµοδιότητα. Ε̟οµένως, δεν µ̟ορούν ούτε να συµµετάσχουν ενεργά στην οµάδα, 
ούτε να συνδράµουν σε αυτήν. 

Ο κ. Jean-Yves Dalleau (Ρεϋνιόν) υ̟ενθυµίζει ̟ως οι Εξόχως Α̟όκεντρες Περιφέρειες α̟οτελούν µέλη της 
ΕΕ α̟ό το 1957 και τη Συνθήκη της Ρώµης, και ̟ως :   

� Η CRPM έχει ως α̟οστολή να ̟ροασ̟ίζεται τα συµφέροντα όλων των Περιφερειών της, µεταξύ των 
ο̟οίων βρίσκονται και οι ΕΑΠ, στις ο̟οίες η εξωτερική και η ανα̟τυξιακή ̟ολιτική της ΕΕ έχουν 
σαφή αντίκτυ̟ο   

� Οι ΕΑΠ είναι ιδιαίτερα α̟οµακρυσµένες. Παρ’ ό,τι οι ίδιες είναι αδύνατον να µ̟ουν στη θέση των 
η̟ειρωτικών Περιφερειών, ε̟ιτρέ̟ουν µία ολοκληρωµένη θεώρηση της ΕΕ α̟ό τα έξω. Σήµερα η 
Ευρώ̟η ̟αρουσιάζεται α̟οδυναµωµένη, ό̟ως καταδεικνύει και η διαχωρισµένη ̟ροσέγγισή της στην 
Κο̟εγχάγη, την ώρα ̟ου η Κίνα και η Ινδία µεγιστο̟οιούν την ̟αρουσία τους στον Ινδικό Ωκεανό.  

Καλεί τα µέλη να α̟οφύγουν την εσωστρέφεια αν θέλουν να ̟αίξουν κά̟οιο ρόλο στον κόσµο, και 
υ̟ενθυµίζει ̟ως η CRPM ήταν αυτή ̟ου άνοιξε το δρόµο, διότι υ̟οδεχόµενη στους κόλ̟ους της Περιφέρειες 
εκτός ΕΕ, ̟ροέβλεψε τη διεύρυνση της Ευρώ̟ης.  

Ο κ. Claudio Martini δεν ε̟ιθυµεί να ε̟ισ̟εύσει την συζήτηση γύρω α̟ό την συµµετοχή της CRPM στα 
διεθνή δίκτυα. Εκτιµά ̟ως ε̟ί του ̟αρόντος γίνεται λόγος για συνεργασία, εταιρικές σχέσεις και ευρω̟αϊκή 
̟ολιτική, και ̟ως ̟ρόκειται για µία ̟ολιτική της ΕΕ ̟ου ζητά την συµµετοχή των Περιφερειών. Α̟ό τις 160 
Περιφέρειες της CRPM, αυτές ̟ου συµµετέχουν σε τέτοιες δράσεις έχουν ανάγκη της ̟λήρους στήριξης της 
CRPM ̟ροκειµένου να εργαστούν ̟ιο α̟οτελεσµατικά. Είναι φυσιολογικό σε ένα δίκτυο να µην 
α̟ασχολούνται όλοι στους ίδιους τοµείς. Ζητά ε̟οµένως α̟ό το Πολιτικό Γραφείο να στηρίξει το φάκελο 
αυτό.  

Ο φάκελος «Οι Περιφέρειες στην µελλοντική ευρω̟αϊκή ανα̟τυξιακή ̟ολιτική : Ετοιµάζοντας τον 
διαρθρωµένο διάλογο του 2010 » εγκρίνεται κατά ̟λειοψηφία (1 ψήφος κατά / 3 α̟οχές)  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CRPM ΣΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΑΡΧΩΝ  

Ο κ. Claudio Martini υ̟ενθυµίζει ̟ως η συνεδρία αυτή είναι α̟οτέλεσµα της ̟ροσθήκης στην Τελική 
∆ιακήρυξη ̟ου υιοθετήθηκε α̟ό την Γενική Συνέλευση του Γκέτεµ̟οργκ, στο ̟εριεχόµενο της ο̟οίας 
ζητείται α̟ό το Πολιτικό Γραφείο να ετοιµάσει έναν φάκελο για την έγκριση της συµµετοχής της CRPM σε 
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άλλα δίκτυα. Πέραν αυτού, το σχέδιο Σύµβασης έχει ως στόχο τη διαχείριση του έτους 2010, τελευταίου 
µεταβατικού έτους ̟ριν α̟ό την οριστική αυτονόµηση του FOGAR. 

Η Κα Ελένη Μαριανού δηλώνει ότι αντιλήφθηκε καλά τις διαφορετικές αυτές θέσεις των µελών µε την 
ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης. Παρουσιάζει τρία έγγραφα :   

� Την οικονοµική δικαιολόγηση των ετών 2008 και 2009   
� Το σχέδιο ̟ολιτικού φακέλου για τη συµµετοχή της CRPM στα διεθνή δίκτυα  
� Το σχέδιο τεχνικής σύµβασης µεταξύ CRPM / FOGAR. 

NRG4SD 

Ο κ. Christian Guyonvarc’h (Βρετάνη) υ̟ενθυµίζει ̟ως η CRPM είναι ιδρυτικό µέλος του δικτύου nrg4SD. 
Το nrg4SD α̟οτελεί την µοναδική οργάνωση Περιφερειών ̟αγκοσµίως µε βασικό θέµα ενασχόλησης την 
Βιώσιµη Ανά̟τυξη, και α̟αριθµεί σήµερα στις τάξεις της 50 Περιφέρειες µέλη, καθώς και ̟οικίλα δίκτυα, 
ενώ έχει ιδιότητα ̟αρατηρητή στην Ε̟ιτρο̟ή Βιώσιµης Ανά̟τυξης του ΟΗΕ και την UNFCCC. Κάνει 
ε̟ίσης µία σύνοψη των κυριοτέρων συµ̟ερασµάτων της CoP15 στην Κο̟εγχάγη, εκτιµώντας ότι αν η 
διάσκεψη αυτή α̟οτελεί µία ήττα για τα κράτη, α̟ό την άλλη ̟λευρά µοιάζει µε µερική νίκη για τις 
Περιφέρειες, αφού ̟έτυχαν την ένταξη αναφορών στις υ̟οκρατικές κυβερνήσεις στο ̟εριεχόµενο του 
τελικού κειµένου. Θεωρεί ότι το γεγονός αυτό καταδεικνύει την αυξηµένη βούληση ̟ου ̟αρουσιάζουν οι 
Περιφέρειες σε σχέση µε τα Κράτη όσον αφορά την κατα̟ολέµηση των κλιµατικών αλλαγών και την 
̟ροσαρµογή σε αυτές, ενώ υ̟ενθυµίζει ̟ως η ίδια η Ευρω̟αϊκή Ένωση λαµβάνει υ̟όψη της το ρόλο αυτό 
των Περιφερειών εδώ και ένα χρόνο. Κλείνει υ̟ενθυµίζοντας ̟ως η ε̟όµενη διάσκεψη κορφής του nrg4SD 
θα ̟ραγµατο̟οιηθεί α̟ό τις 20 ως τις 22 του ̟ροσεχούς Α̟ριλίου στο Μοντεβιδέο και η CoP16 στο Μεξικό 
α̟ό τις 29 Νοεµβρίου ως τις 10 ∆εκεµβρίου 2010. 

FOGAR 
Η συζήτηση αναβάλλεται για την ε̟όµενη ηµέρα.  

ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (Π.Μ.) 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ, ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΩΝ  

Ο κ. Claudio Martini ευχαριστεί τον κ. Manuel Chaves González για την ̟αρουσία του, και υ̟ενθυµίζει τη 
στενή συνεργασία ̟ου είχε ανα̟τύξει µε την CRPM όταν ήταν ̟ρόεδρος της Ανδαλουσίας.  

Ο κ. Manuel Chaves González δηλώνει ιδιαίτερα χαρούµενος για τη συµµετοχή του σε αυτήν την 
συνεδρίαση. Η α̟οστολή του στο Υ̟ουργείο του σχετίζεται άµεσα µε τα ζητήµατα ̟ου α̟ασχολούν την 
CRPM. Η εµ̟ειρία του α̟ό τη θέση του Προέδρου Περιφέρειας και οι δεσµοί ̟ου ανέ̟τυξε µε την CRPM 
συνέβαλαν στο να διαθέτει ̟λέον µία µεγαλύτερη ευαισθησία αναφορικά µε τα θέµατα αυτά. Υ̟ενθυµίζει τη 
νέα διάσταση ̟ου έδωσε στην εδαφική συνοχή η Συνθήκη της Λισσαβόνας, καθώς και τον σηµαντικό ρόλο 
̟ου διαδραµάτισε η CRPM στην κατεύθυνση αυτή. Η Ευρω̟αϊκή Ένωση οφείλει να α̟αντήσει στις 
α̟αιτήσεις των κλιµατικών και ̟ολιτικών αλλαγών, και να κατορθώσει να ενισχύσει την θέση της στο 
διεθνές ε̟ί̟εδο, καθώς και τους δεσµούς της µε τους ̟ολίτες της. Στο ̟λαίσιο αυτό, οι ̟ροτεραιότητες της 
Προεδρίας έχουν να κάνουν µε την εφαρµογή της Συνθήκης της Λισσαβόνας, τη στήριξη της α̟ασχόλησης, 
την ανά̟τυξη του ρόλου της Ευρω̟αϊκής Ένωσης σε διεθνές ε̟ί̟εδο και την ενίσχυση της ̟ολιτικής 
ιθαγένειας, των δικαιωµάτων και ελευθεριών των ̟ολιτών. Εκφράζει την ̟ρόθεση του να ε̟ιµείνει στο 
̟εριεχόµενο της εισήγησής του στα ζητήµατα της στρατηγικής ΕΕ 2020, της διακυβέρνησης και της ̟ολιτικής 
συνοχής.      

Οι διακυβεύσεις της στρατηγικής ΕΕ 2020 δεν σχετίζονται µόνο µε την ε̟ανεύρεση ανά̟τυξης και 
α̟ασχόλησης, αλλά και µε την κατάρτιση ενός καλύτερα ελεγχόµενου οικονοµικού µοντέλου, µε 
ανε̟τυγµένο κοινωνικό και ̟εριβαλλοντικό ̟ρόσω̟ο. Το µοντέλο ενισχυµένης βιωσιµότητας αυτό  καλείται 
να α̟αντήσει σε σηµαντικές ̟ροκλήσεις, ό̟ως είναι η γήρανση των ̟ληθυσµών, οι κλιµατικές αλλαγές και 
οι α̟οδηµίες. Η ̟ροσέγγιση αυτή βρίσκεται σε συµφωνία µε την τελική διακήρυξη της τελευταίας Γενικής 
Συνέλευσης της CRPM. Η ισ̟ανική Προεδρία ε̟ιθυµεί µία κοινή ενεργειακή αγορά, µία κοινή ψηφιακή 
στρατηγική, µία κοινή στρατηγική για τα ηλεκτρικά οχήµατα και µία ενίσχυση της στήριξης στην 
ε̟ιµόρφωση και την έρευνα. Σηµαντικές είναι ε̟ίσης ορισµένες άλλες διαστάσεις, ό̟ως το µέλλον της κοινής 
αγροτικής ̟ολιτικής –η ο̟οία ̟αραµένει ισχυρή-, η κοινωνική διάσταση και η διακυβέρνηση.     



Πολιτικό Γραφείο της CRPM – Χιχόν (Aστούριας, Ισπανία), 15-16 Φεβρουαρίου 2010 

Πρακτικά – Αρ. πρωτ. CRPMPRV100018 A0 – σελ. 11 

Η ανάγκη εξεύρεσης α̟αντήσεων στην κρίση ε̟ιτάσσει τη διαµόρφωση µίας διακυβέρνησης ̟ου θα 
εµ̟λέκει το σύνολο των υφιστάµενων φορέων, και ειδικότερα τις δηµόσιες αρχές και τις Περιφέρειες. Η 
Συνθήκη της Λισσαβόνας ̟ροσφέρει ̟λέον σηµαντικές ευκαιρίες για δράση µέσα α̟ό την αρχή της 
ε̟ικουρικότητας, µε το σύστηµα έγκαιρης ̟ροειδο̟οίησης και το δικαίωµα ενεργής νοµιµο̟οίησης της 
Ε̟ιτρο̟ής Περιφερειών, αλλά και µέσα α̟ό την αρχή της αναλογικότητας, µε το στόχο της εδαφικής 
συνοχής. Ό̟ως ε̟ιβεβαιώνει η CRPM, η διακυβέρνηση ̟ολλα̟λών ε̟ι̟έδων και η εδαφική συνοχή είναι 
άρρηκτα συνδεδεµένες µεταξύ τους.   

Οι κατευθύνσεις αυτές ̟αρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά το µέλλον της ̟εριφερειακής 
̟ολιτικής. Η ισ̟ανική Προεδρία θεωρεί ̟ως η Ένωση δεν θα ̟ρέ̟ει να εγκαταλείψει ένα α̟ό τα βασικότερα 
εργαλεία της. Η συνοχή α̟οτελεί η ίδια έναν στόχο ̟ρος εκ̟λήρωση, ̟ου δεν ̟ρέ̟ει να ̟αραµεριστεί στο 
̟λαίσιο µίας ̟ροσέγγισης της ανταγωνιστικότητας. Η ̟ολιτική συνοχής ̟ρέ̟ει να ̟ροσφέρει τα οφέλη της 
στο σύνολο της Ευρώ̟ης. ∆εν ̟ρέ̟ει ούτε να ε̟ανεθνικο̟οιηθεί, ούτε να ̟ροσανατολιστεί α̟οκλειστικά 
στις Περιφέρειες της σύγκλισης. Η θέση αυτή ταυτίζεται µε αυτήν ̟ου ̟αρουσίασε η CRPM κατά τη διάρκεια 
του σεµιναρίου της στη Σεβίλλη το 2008.  

Η ισ̟ανική Προεδρία τάσσεται ε̟ίσης υ̟έρ µίας ολοκληρωµένης στρατηγικής για το Ατλαντικό Τόξο, η 
ο̟οία θα εµ̟νέεται α̟ό τα µοντέλα της Βαλτικής και του ∆ούναβη.  

Η CRPM ε̟οµένως εµ̟λέκεται άµεσα και ταυτίζεται µε τους στόχους της ισ̟ανικής Προεδρίας, µε την ο̟οία  
̟αραδοσιακά ανα̟τύσσει θετικές συνέργειες.    

Ο κ. Claudio Martini ευχαριστεί τον κ. Manuel Chaves González και χαιρετίζει την αρµονία ̟ου υ̟άρχει 
µεταξύ της ο̟τικής της ισ̟ανικής Προεδρίας και εκείνης της CRPM. 

Η Κα Josefina Moreno ρωτά αν η ισ̟ανική Προεδρία στηρίζει ε̟ίσης την αρχή µίας µακρο̟εριφερειακής 
στρατηγικής για τη Μεσόγειο.  

Η Κα Annelie Stark ρωτά ως ̟οιο σηµείο ε̟ιθυµεί η ισ̟ανική Προεδρία να εµβαθύνει την ανά̟τυξη των 
µακρο̟εριφερειακών στρατηγικών.  

Η Κα Gunn-Marit Helgesen ε̟ιθυµεί να µάθει ̟οια είναι η θέση των υ̟ολοί̟ων –εκτός Ισ̟ανίας- Κρατών-
µελών στο ζήτηµα των µακρο̟εριφερειακών στρατηγικών.   

Ο κ. Claudio Martini υ̟ογραµµίζει τους κινδύνους µίας ε̟ανεθνικο̟οίησης της ̟ολιτικής συνοχής και της 
α̟οδυνάµωσης των ̟ραγµατικών στόχων της, υ̟ό την ε̟ήρεια µίας λογικής ανταγωνισµού. Ζητά ε̟ίσης να 
µάθει τη γνώµη του κ. Manuel Chaves González αναφορικά µε τον ενδεχόµενο διαχωρισµό του ΕΚΤ α̟ό 
την ̟εριφερειακή ̟ολιτική.   

Ο κ. Manuel Chaves González υ̟ενθυµίζει τη σηµασία ̟ου έδινε ανέκαθεν η CRPM στη µεσογειακή της 
διάσταση. Η διάσταση αυτή γίνεται ακόµη ̟ιο καθοριστική, τόσο στην κατεύθυνση της ανά̟τυξης του 
Νότου της Ευρώ̟ης, όσο και στο ̟λαίσιο της οικοδόµησης των σχέσεων µε τις χώρες του Μακγρέµ̟ και την 
Υ̟οσαχάρεια Αφρική. Η διάσταση αυτή έχει να αντιµετω̟ίσει ̟οικίλες διακυβεύσεις, ό̟ως αυτές ̟ου 
σχετίζονται µε το γεωργικό εµ̟όριο, την αλιεία ή τις µεταναστευτικές κινήσεις, και καθίσταται αναγκαία η 
σύναψη σχετικών συµφωνιών µε τις τρίτες χώρες. Η ε̟ανάληψη της συνόδου της Βαρκελώνης και η 
διαδικασία της Ένωσης για τη Μεσόγειο καταδεικνύουν ότι η µεσογειακή διάσταση οφείλει να λαµβάνεται 
̟άντοτε υ̟όψη.   

Η Ισ̟ανία καταρτίζει µία ενέργεια συντονισµού στην κλίµακά της. Το γεγονός ότι α̟οτελεί α̟οκεντρωµένο 
κράτος και η ύ̟αρξη συντονισµού µεταξύ των διαφόρων ε̟ι̟έδων συνέβαλλαν στην ανά̟τυξή της.  

Η κυριότερη ̟ρόκληση ̟ου έχει να αντιµετω̟ίσει η Ευρω̟αϊκή Ένωση δεν είναι άλλη α̟ό την οικονοµική 
κρίση. Οι ευρω̟αίοι ̟ολίτες θα διαµορφώσουν µία ̟ιο θετική γνώµη για την Ευρω̟αϊκή Ένωση αν αυτή 
α̟οδείξει ̟ως, ̟έρα α̟ό στρατηγικά θέµατα ό̟ως η διακυβέρνηση, στις βασικές ̟ροτεραιότητές της είναι 
και ζητήµατα ό̟ως η οικονοµική κρίση και ο αντίκτυ̟ός της στην α̟ασχόληση, η ε̟ιµόρφωση, η έρευνα, 
και η ισότητα των φύλων και των ευκαιριών.   

Η κρίση δεν θα ̟ρέ̟ει να οδηγήσει στον ̟αραγκωνισµό της εδαφικής διάστασης και των συνεκτικών 
̟ολιτικών, ̟ου α̟οτέλεσαν ένα α̟ό τα κυριότερα στοιχεία της ταυτότητας της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Η 
ανά̟τυξη της Ισ̟ανίας, ό̟ως και άλλων τµηµάτων της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, δεν µ̟ορεί να κατανοηθεί 
χωρίς γνώση του ρόλου του.  Η ε̟ανεθνικο̟οίηση των ταµείων και ο ̟ροσανατολισµός της στρατηγικής της  
Ευρω̟αϊκής Ένωσης σε µία µεµονωµένη ο̟τική ανταγωνιστικότητας α̟οτελούν σφάλµα. Τέλος, ο κ. 
Manuel Chaves González δηλώνει σύµφωνος µε τον κ. Claudio Martini όσον αφορά το ενδεχόµενο 
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διαχωρισµού των ταµείων, ̟ου θα ήταν αναίτιο και θα τρο̟ο̟οιούσε τον χαρακτήρα της ̟ολιτικής 
συνοχής. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η Κα Carolyn Rule υ̟ενθυµίζει ̟ως η οµάδα ενέργειας της CRPM διοργάνωσε ένα σεµινάριο µε θέµα τις 
ανανεώσιµες θαλάσσιες ενέργειες στην Περιφέρεια της Κορνουάλης τον Οκτωβρίου 2009. Το σεµινάριο αυτό 
κατέστησε ακόµη ̟ιο σαφή την ανάγκη ενίσχυσης της ευρω̟αϊκής στήριξης στις θαλάσσιες ενέργειες.   Στην 
κατεύθυνση αυτή α̟αιτούνται ειδικότερα µία ελάττωση των ε̟ενδυτικών κινδύνων των ενεργειών αυτών, 
µία βελτίωση στην ̟ροσβασιµότητα τόσο του κεφαλαίου των σχετιζόµενων ε̟ιχειρήσεων –̟ου είναι συχνά 
µικρές ΜΜΕ υψηλής τεχνολογικής εξειδίκευσης-, όσο και των δικτύων µετάδοσης της ̟αραγόµενης 
ενέργειας, καθώς και µία α̟λούστευση των ευρω̟αϊκών ε̟ενδυτικών εργαλείων της Ε&Α. Η Ευρω̟αϊκή 
Ένωση οφείλει να δράσει, ̟ροκειµένου να µην α̟ολέσει το δυναµικό της στην αναδυόµενη αυτή αγορά.     

Πέραν αυτών, µία µεγιστο̟οίηση της εκµετάλλευσης των θαλάσσιων ενεργειών θα συντελούσε στην 
καλύτερη ανά̟τυξη των µη κεντρικών Περιφερειών και στην ενίσχυση της εδαφικής συνοχής στο ευρω̟αϊκό 
ε̟ί̟εδο.  

Η CRPM θα ̟ρέ̟ει να δράσει, ̟ροκειµένου η Ευρω̟αϊκή Ένωση να α̟οτρέψει το ενδεχόµενο ̟ρόκλησης  
ε̟ιζήµιων διακρίσεων α̟ό την ευρω̟αϊκή νοµοθεσία της όσον αφορά την εκµετάλλευση των ανανεώσιµων 
ενεργειών στις α̟όκεντρες Περιφέρειες και τα νησιά, να ελαττώσει τις α̟ειλές ̟ου ̟εριορίζουν τις 
δραστηριότητες αυτές, να ανα̟τύξει µία µακρο̟ρόθεσµη στρατηγική ̟ου θα δίνει ̟ροτεραιότητα στις 
ε̟ενδύσεις στις α̟όκεντρες Περιφέρειες, να διευκολύνει την συγχρηµατοδότηση ενεργειών Ε&Α µέσα α̟ό 
το ΠΠΕΤΑ, να βελτιώσει την ̟ρόσβαση τόσο σε αυτό, όσο και στο CIP και τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, να 
ανεβάσει το ανώτατο όριο Κρατικών ενισχύσεων για την Ε&Α στο 70%, να ανα̟τύξει ορισµένα υ̟ο-δίκτυα 
µετάδοσης στους χώρους του Ατλαντικού και της Βόρειας Θάλασσας, και να στηρίξει την δηµιουργία 
υ̟οδοµών στην ξηρά ̟ου θα είναι χρήσιµες για την ανά̟τυξη των ανανεώσιµων θαλάσσιων ενεργειών.  

Ο κ. Jean-Didier Hache ευχαριστεί την Περιφέρεια της Κορνουάλης. Υ̟ογραµµίζει ̟ως η θαλάσσια 
ενέργεια βρίσκεται στην κατάσταση ̟ου βρισκόταν η αιολική ενέργεια ̟ριν µερικά χρόνια. Οι Περιφέρειες 
της CRPM οφείλουν να ζητήσουν α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ένωση να στηρίξει τα είδη ενέργειας αυτά. Σε 
̟ερί̟τωση ̟ου εγκριθούν α̟ό το Πολιτικό Γραφείο, τα συµ̟εράσµατα του σεµιναρίου της Κορνουάλης θα 
µεταδοθούν ευρέως, και ειδικότερα στην διακοµµατική κοινοβουλευτική οµάδα για τα θαλάσσια ζητήµατα. 
Η CRPM θα συµµετάσχει σε ένα ακόµη σεµινάριο µε θέµα τις θαλάσσιες ενέργειες, στις 15 και 16 Α̟ριλίου 
στην Κανταβρία. Τέλος, ζητά η οµάδα ενέργειας της CRPM να συµ̟εριλαµβάνει ̟λέον και τα 
̟εριβαλλοντικά ζητήµατα. 

Ο κ. Christian Guyonvarc’h σηµειώνει ̟ως τα ευρω̟αϊκά συστήµατα χρηµατοδότησης της Ε&Α δεν 
στηρίζουν ε̟αρκώς τις θαλάσσιες ενέργειες. Η στήριξη στον τοµέα αυτόν είναι σηµαντική για την 
διαµόρφωση της θέσης της Ευρω̟αϊκής Ένωσης στο ̟αγκόσµιο σκηνικό.  

Η Κα Annelie Stark ε̟ιµένει στην αναγκαιότητα ε̟ίδειξης ανάλογου ενδιαφέροντος τόσο στις ενέργειες 
µετριασµού, όσο και στις ενέργειες ̟ροσαρµογής. 

Η Κα Ελένη Μαριανού σηµειώνει ̟ως η διεύρυνση του ̟εδίου εργασίας της οµάδας ενέργειας θα 
διευκολύνει την αξιο̟οίηση της ̟αρατήρησης αυτής.  

Ο κ. Roy Perry θα ε̟ιθυµούσε µία µεγαλύτερη εµβάθυνση στην ανάλυση των αιτίων της ̟εριορισµένης 
στήριξης της Ένωσης στις θαλάσσιες ενέργειες.  

Ο κ. Leslie Angus υ̟ογραµµίζει τις ειδικές δυσκολίες ̟ου αντιµετω̟ίζουν τα νησιά στην ανά̟τυξη των 
θαλάσσιων ενεργειών, ιδίως λόγω του κόστους µεταφοράς.  

Ο κ.  Claudio Martini ζητά α̟ό το Πολιτικό Γραφείο να α̟οφανθεί για τα συµ̟εράσµατα του σεµιναρίου 
της Κορνουάλης, τα ο̟οία και υιοθετούνται οµόφωνα.  

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ CRPM ΣΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΑΡΧΩΝ (συνέχιση της συζήτησης της ̟ροηγούµενης ηµέρας) 

Ο Πρόεδρος Martini ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση ̟ου διακό̟ηκε την ̟ροηγούµενη ηµέρα µε θέµα τις 
διεθνείς δραστηριότητες της CRPM και το σχέδιο σύµβασης µεταξύ CRPM και FOGAR. 
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Η κα Christel Liljeström ευχαριστεί την Γενική Γραµµατεία για την ετοιµασία των φακέλων αυτών. ∆εν 
ε̟ιθυµεί να ̟ροσθέσει κάτι όσον αφορά το σχέδιο σύµβασης. Α̟εναντίας, ̟αρατηρεί ̟ως το έγγραφο µε 
θέµα τις διεθνείς δραστηριότητες της CRPM υ̟ονοεί ̟ως η CRPM α̟οτελεί µέλος του FOGAR. ∆εδοµένου 
ότι, κατά την ίδια, καµία σχετική α̟όφαση δεν έχει ληφθεί, ζητά την διενέργεια ψηφοφορίας ε̟ί του 
θέµατος στις ε̟όµενες συνεδριάσεις του Πολιτικού Γραφείου και της Γενικής Συνέλευσης.   

Ο κ. Leslie Angus διευκρινίζει ̟ως οι Περιφέρειες του Ηνωµένου Βασιλείου ουδέ̟οτε α̟οφάνθηκαν ̟ως το 
FOGAR δεν ̟αρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον. Το ζήτηµα ωστόσο έχει να κάνει µε τους ̟όρους της CRPM. 
Στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης του Αµ̟ερντήν, οι Περιφέρειες του Ηνωµένου Βασιλείου θα 
ταχθούν κατά της χρησιµο̟οίησης των ̟όρων αυτών σε όφελος του FOGAR. 

Ο κ. Reinhard Boest σηµειώνει ̟ως οι τρεις γερµανικές Περιφέρειες µέλη συµµερίζονται την ίδια θέση. 
Εκτιµά ̟ως οι Περιφέρειες ̟ρέ̟ει να ακολουθούν την εξέλιξη του κόσµου, και όχι να υ̟ερεκτιµούν τις 
δυνατότητές τους. Πέραν αυτού, το ζήτηµα του FOGAR έχει χαρακτηριστεί α̟ό µία έλλειψη διαφάνειας. Η 
α̟όφαση γύρω α̟ό την ένταξη της CRPM στο FOGAR θα ̟ρέ̟ει να ληφθεί κατά την συνεδρίαση της 
Γενικής Συνέλευσης, και το Πολιτικό Γραφείο να έχει εκδώσει στο µεταξύ µία σύσταση σχετικά. Ο κ. 
Reinhard Boest εκφράζει τις αµφιβολίες του για την βιωσιµότητα του ̟ροϋ̟ολογισµού του FOGAR, σε 
̟ερί̟τωση µη στήριξής του α̟ό την CRPM. Ε̟ι̟ρόσθετα, κρίνεται αναγκαίο να ε̟ιβεβαιωθεί ότι η στήριξη 
αυτή δεν θα συνεχιστεί ̟έραν του 2010. Αυτό είναι και το ̟νεύµα της ̟ρότασης τρο̟ολογίας ̟ου υ̟έβαλε το 
Land Μεκλεµβούργου-Ποµερανίας στο σχέδιο σύµβασης.  

Ο κ. Ángel Cortadelles I Bacaria συγχαίρει την Προεδρία και την Γενική Γραµµατεία για το ̟νεύµα 
διαφάνειας ̟ου χαρακτήρισε τις εργασίες τους, ενώ εκφράζει τη λύ̟η του για την α̟ουσία µίας ίδιας 
διαφάνειας κατά το ̟αρελθόν. Η σηµερινή ̟ληροφόρηση γύρω α̟ό τον ακριβή ρόλο της CRPM στο 
FOGAR ̟αραµένει ανε̟αρκής, γεγονός ̟ου α̟οτρέ̟ει την κατανόηση των διακυβεύσεων. Παρ’ όλα αυτά 
κρίνεται σηµαντικό η CRPM να στηρίξει την ανά̟τυξη ενός ̟αγκοσµίου lobby, ̟εριφερειακού γενικού 
̟εριεχοµένου. Το σχέδιο σύµβασης µεταξύ CRPM και FOGAR ̟ροβλέ̟ει την συνδροµή αµειβόµενης 
τεχνικής στήριξης α̟ό ̟λευράς , καθώς και την ̟αροχή µίας ετήσιας εισφοράς της τάξης των 10000 ευρώ. 
Ο̟οιαδή̟οτε ε̟οµένως υ̟ηρεσία ̟ρος το FOGAR θα έχει αντάλλαγµα. Τα µέλη του FOGAR είναι 
̟ε̟εισµένα για την αναγκαιότητα του δικτύου αυτού και θα στηρίξουν την ανά̟τυξη της γραµµατείας του. 
Το FOGAR θα ̟ρέ̟ει να ε̟ιτρέ̟ει την µεµονωµένη ένταξη Περιφερειών σε αυτό. Ο κ. Ángel Cortadelles I 
Bacaria ε̟ιθυµεί την έγκριση των δύο αυτών ̟ροτεινόµενων φακέλων α̟ό το Πολιτικό Γραφείο.   

Ο κ. Jean-Yves Le Drian εκτιµά ότι οι ̟ροτάσεις ̟ου διατυ̟ώνονται στο έγγραφα ̟ου υ̟οβλήθηκαν 
αναµένεται να βοηθήσουν στην ε̟ίλυση των ̟ροβληµάτων ̟ου σχετίζονται µε το FOGAR. Αντίθετα α̟’ ό,τι 
συµβαίνει µε το FOGAR, η συµµετοχή της CRPM στο nrg4SD δεν συναντά ̟αρόµοιες δυσκολίες, διότι το 
δίκτυο αυτό ε̟ιτρέ̟ει την µεµονωµένη ένταξη Περιφερειών, ενώ δεν α̟αιτείται α̟ό την CRPM ̟αροχή 
τεχνικής στήριξης. Εκφράζει ε̟οµένως την ευχή το FOGAR να ε̟ιτρέψει µελλοντικά την µεµονωµένη ένταξη 
Περιφερειών σε αυτό, και ευελ̟ιστεί ̟ως µε την ευκαιρία της Γενικής Συνέλευσης του Αµ̟ερντήν θα ̟αρθεί 
µία α̟όφαση σχετικά µε την ένταξη της CRPM στο FOGAR, και ̟ως το 2010 θα α̟οτελέσει ̟ράγµατι το 
τελευταίο έτος ̟αροχής συνδροµής της CRPM στο FOGAR, υ̟ό τις ̟αρούσες συνθήκες.  

Ο κ. François-Noël Bernardi σηµειώνει ̟ως ο κ. Michel Vauzelle τάσσεται υ̟έρ του σχεδίου σύµβασης ̟ου 
̟αρουσιάστηκε. Το 2007, η Περιφέρεια της ΠΑΚΑ φιλοξένησε την σύνοδο εγκαινίασης του FOGAR, ̟ου 
συνοδεύτηκε α̟ό µεγάλη ε̟ιτυχία. Η CRPM ̟ρωτοστάτησε στην δηµιουργία µίας ̟αγκόσµιας οργάνωσης 
Περιφερειών, ̟ου α̟οτελεί αναγκαιότητα. Υ̟άρχει ωστόσο α̟αίτηση για ένα ̟ιο ξεκάθαρο γενικό ̟λαίσιο. 
Τάσσεται υ̟έρ της υιοθέτησης των δύο ̟αρουσιαζόµενων φακέλων.    

Η Κα Gunn-Marit Helgesen εκτιµά ̟ως τα έγγραφα ̟ου ̟αρουσιάστηκαν ̟ιστο̟οιούν τον συµβιβασµό 
̟ου ε̟ιτεύχθηκε κατά την Γενική Συνέλευση του Γκέτεµ̟οργκ για το 2010. Ε̟ιθυµεί την λήψη µίας σχετικής 
α̟όφασης για τα ε̟όµενα έτη α̟ό την Γενική Συνέλευση του Αµ̟ερντήν.      

Ο κ. Claudio Martini ευχαριστεί τους εισηγητές για την ε̟οικοδοµητική τους συµ̟εριφορά. Ε̟ιθυµεί την 
διενέργεια ψηφοφορίας σχετικά µε την φύση και τους συγκεκριµένους όρους της ένταξης ή µη της CRPM 
στο FOGAR και το nrg4SD κατά την Γενική Συνέλευση του Αµ̟ερντήν. Υ̟ενθυµίζει ̟ως η συµµετοχή στα 
δίκτυα αυτά δεν ̟εριλαµβάνει µόνο το «δούναι», αλλά και το «λαβείν». Εκτιµά ̟ως οι φάκελοι ̟ου 
καταρτίστηκαν α̟ό την Γενική Γραµµατεία α̟αντούν στα αιτήµατα ̟ου υ̟οβλήθηκαν κατά την Γενική 
Συνέλευση του Γκέτεµ̟οργκ. ∆ηλώνει σύµφωνος µε τις ̟ροτάσεις τρο̟ολογίας του Land Μεκλεµβούργου-
Ποµερανίας, καθώς και µε την ιδέα ενός FOGAR ̟ου θα ε̟ιτρέ̟ει την µεµονωµένη ένταξη Περιφερειών σε 
αυτό. Θεωρεί ότι ο ̟ροβληµατισµός αυτός µ̟ορεί να συνεχιστεί ως το Πολιτικό Γραφείο του Τροµς. Εκτιµά 
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ε̟ίσης ̟ως η ̟αγκόσµια διάσταση διαθέτει µεγάλη σηµασία, ειδικότερα στο ̟λαίσιο των ευρω̟αϊκών 
̟ολιτικών.    

Η Κα Christel Liljeström ̟ροτείνει η ψηφοφορία µε θέµα τα ̟αρουσιαζόµενα έγγραφα να διεξαχθεί 
αµέσως την ̟αρούσα ηµέρα.  

Ο κ. Claudio Martini σηµειώνει ̟ως το ε̟όµενο Πολιτικό Γραφείο θα α̟οφανθεί σχετικά.  

Ο κ. Reinhard Boest τάσσεται υ̟έρ της διενέργειας ψηφοφορίας µε θέµα τα δύο ̟αρουσιαζόµενα έγγραφα 
την ̟αρούσα ηµέρα.   

Η Κα Marjatta Vehkaoja ε̟ιθυµεί την διεξαγωγή της ψηφοφορίας την ̟αρούσα ηµέρα. 

Η Κα Gunn-Marit Helgesen εκτιµά ̟ως ̟ρέ̟ει να διενεργηθεί µία ψηφοφορία σήµερα όσον αφορά το 2010, 
και ̟ως η Γενική Συνέλευση του Αµ̟ερντήν ̟ρέ̟ει να α̟οφανθεί για τα ε̟όµενα έτη.  

Ο κ. Claudio Martini ζητά τη γνώµη του Πολιτικού Γραφείου όσον αφορά τα δύο αυτά έγγραφα.   

Το σχέδιο Κοινο̟οίησης του Πολιτικού Γραφείου της CRPM « ∆ιεθνείς δραστηριότητες της CRPM » υιοθετείται 
κατά ̟λειοψηφία  (1 ψήφος κατά, 1 α̟οχή)  

Το σχέδιο σύµβασης µεταξύ CRPM και FOGAR για το 2010 υιοθετείται οµόφωνα.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  

Οι εκ̟ρόσω̟οι των διαφόρων γεωγραφικών ε̟ιτρο̟ών της CRPM ̟αρουσιάζουν το ̟ρόγραµµα εργασίας 
τους για το 2010.  

• ∆ιαµεσογειακή Ε̟ιτρο̟ή : Η Κα Anna-Lisa Boni (Προβηγκία-Άλ̟εις-Κυανή Ακτή) ε̟ανέρχεται στις 
δύο ̟ροβλε̟όµενες βασικές ̟ροτεραιότητες της CIM για το 2010 : την ετοιµασία των µελλοντικών 
εσωτερικών ̟ολιτικών της ΕΕ για µετά το 2013, και την ̟ροσαρµογή τους στο µεσογειακό γενικό 
̟λαίσιο, αφενός, και την ανά̟τυξη της ευρωµεσογειακής σχέσης στο ε̟ίκεντρο των ευρω̟αϊκών και 
̟αγκοσµίων διακυβεύσεων, αφετέρου. ∆ιευκρινίζει ̟ως η CIM θα στηριχτεί ειδικότερα στο δίκτυο 
Ερευνητικών Ινστιτούτων της για την οµαλή εκτέλεση των ενεργειών αυτών, και σηµειώνει ̟ως η 
CIM, στις εργασίες της, θα λαµβάνει φυσικά υ̟όψη τη διαµόρφωση του ευρωµεσογειακού γενικού 
̟λαισίου, και ειδικότερα την εξέλιξη της ARLEM1. Μεταξύ των φακέλων-κλειδιά, αναφέρει ειδικότερα 
τις µεταφορές, την ΚΑΠ και την καινοτοµία.   

• Ε̟ιτρο̟ή Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας : Ο κ. Victor Tarhon (Τούλτσεα) υ̟ενθυµίζει ̟ως εδώ 
και σύντοµο χρονικό διάστηµα η Ε̟ιτρο̟ή α̟οτελεί µέλος του ΟΣΕΠ2 και ̟ως η συµµετοχή της στους 
κόλ̟ους του διακυβερνητικού αυτού Φόρουµ θα διευκολύνει τις εργασίες του δικτύου ειδικότερα σε 
θέµατα µεταφορών και ̟εριβάλλοντος. Πρόκειται δε για την ̟ρώτη φορά ̟ου οι Περιφέρειες του 
χώρου αυτού α̟οκτούν φωνή ενώ̟ιον των Κρατών. ∆ιευκρινίζει ε̟ίσης ̟ως η ε̟όµενη Γενική 
Συνέλευση της Ε̟ιτρο̟ής θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στην Βάρνα της Βουλγαρίας και ̟ως οι µεταφορές θα 
α̟οτελέσουν ένα α̟ό τα θέµατα ̟ου θα συζητηθούν εκεί. Ο κ. Αντώνης Πα̟αδηµητρίου δίνει στη 
συνέχεια το λόγο στον κ. Oriano Otocan (Ίστρια), για να ̟αρουσιάσει την Ευρω̟εριφέρεια 
Αδριατικής, η ο̟οία α̟αριθµεί στις τάξεις της 7 Κράτη και 27 Περιφέρειες-εταίρους, ̟ου ανέ̟τυξαν 
α̟ό κοινού έναν ̟ροβληµατισµό, ̟ροκειµένου να δηµιουργηθεί µία στρατηγική της Αδριατικής.   

• Ε̟ιτρο̟ή Βαλτικής Θάλασσας : Η Κα Christel Liljeström σηµειώνει ̟ως τα δύο βασικά ζητήµατα του 
2010 είναι η ̟ολιτική συνοχής και η γειτονία (βασικό θέµα της Γενικής Συνέλευσης ̟ου θα 
̟ραγµατο̟οιηθεί στο Rostock-Warnemünde της Γερµανίας στις 27 και 28 του ̟ροσεχούς Μαΐου) και 
̟ροώθηση της στρατηγικής της Βαλτικής. Η Ε̟ιτρο̟ή ε̟ιθυµεί να ̟αρακολουθήσει και να 
ε̟ιθεωρήσει την ̟ραγµατική εµ̟λοκή των Περιφερειών στο ̟λαίσιο αυτό. Αναφέρει τα ̟οικίλα 
γεγονότα ̟ου έχουν ̟ροβλεφθεί για το τρέχον έτος –όσα έχουν σηµειωθεί στο χρονοδιάγραµµα  ̟ου 
̟εριέχει  το ̟ρόγραµµα εργασίας- και καλεί τις διάφορες γεωγραφικές ε̟ιτρο̟ές σε ενίσχυση της α̟ό 
κοινού εργασίας τους.    

• Ε̟ιτρο̟ή Ατλαντικού Τόξου : Ο κ. Roy Perry (Χάµ̟σαϊρ) εκφράζει τις α̟ολογίες του για την 
α̟ουσία του κ. Laurent Beauvais, Προέδρου της Ε̟ιτρο̟ής Ατλαντικού Τόξου, και υ̟ενθυµίζει ̟ως η 

                                                      
1 ARLEM : Ευρωµεσογειακή Περιφερειακή και Το̟ική Συνέλευση  
2 ΟΣΕΠ : Οικονοµική Συνεργασία Εύξεινου Πόντου  
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Ατλαντική στρατηγική ̟ου συνέταξε η Ε̟ιτρο̟ή στηρίχτηκε α̟ό την CRPM συνολικά, γεγονός για το 
ο̟οίο ευχαριστεί εκ νέου τα µέλη. Χαιρετίζει ε̟ίσης εγκάρδια την στήριξη ̟ου ε̟έδειξε στην 
στρατηγική αυτή η ισ̟ανική ̟ροεδρία, και η ο̟οία ε̟ιβεβαιώθηκε κατά την οµιλία του κ. Manuel 
Chaves Gonzalez, νωρίτερα την ίδια ηµέρα. Υ̟ενθυµίζει τις ̟οικίλες ̟ροτεραιότητες της Ε̟ιτρο̟ής 
για το 2010, µεταξύ των ο̟οίων βρίσκονται οι µεταφορές, η ενέργεια και το ̟εριβάλλον, και 
ενηµερώνει τους συµµετέχοντες για την διεξαγωγή των Maritime Days τον ̟ροσεχή Μάιο στο Χιχόν. 
Σηµειώνει ̟ως η Ε̟ιτρο̟ή εργάζεται α̟ό κοινού µε άλλους ατλαντικούς εταίρους, ̟ροκειµένου να 
µεταδώσει τις ιδέες της και να καταστεί δυνατός ο ε̟ηρεασµός των ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών στα 
̟ροαναφερθέντα ζητήµατα.    

• Ε̟ιτρο̟ή Νησιών : Ο κ. Alex MacDonald (Western Isles) ̟αρουσιάζει τις τρεις ̟ροτεραιότητες της 
Ε̟ιτρο̟ής Νησιών : ύ̟αρξη µίας βαθύτερης κατανόησης της νησιωτικής κατάστασης και 
̟ραγµατικότητας α̟ό ̟λευράς ΕΕ, διαµόρφωση µίας ̟ιο α̟οτελεσµατικής και ελαστικής 
διακυβέρνησης των νησιωτικών ειδικών συνθηκών α̟ό τις ευρω̟αϊκές νοµοθεσίες και ̟ολιτικές, 
καθώς και µία καλύτερη εφαρµογή της αρχής της αναλογικότητας, δεδοµένου ότι στις ̟ερισσότερες 
̟ερι̟τώσεις το κόστος ανά̟τυξης των ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών είναι ̟ιο υψηλό στα νησιά. Στη 
συνέχεια διευκρινίζει τους τρό̟ους δράσης ̟ου α̟αιτούνται για να ̟ραγµατο̟οιηθούν τα ανωτέρω, 
αναφέροντας ειδικότερα την δηµιουργία µίας µικτής οµάδας στους κόλ̟ους του Ευρω̟αϊκού 
Κοινοβουλίου. Τέλος, υ̟ενθυµίζει την ηµεροµηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της 
Ε̟ιτρο̟ής: 21 και 22 Μαΐου στις Αζόρες (Πορτογαλία).      

• Ε̟ιτρο̟ή Βόρειας Θάλασσας : Η Κα Gunn Marit Helgesen σηµειώνει ̟ως η Ε̟ιτρο̟ή Βόρειας 
Θάλασσας καταρτίζει µία στρατηγική Βόρειας Θάλασσας στο ̟λαίσιο του ̟ροβληµατισµού ̟ου 
ανα̟τύχθηκε για το ζήτηµα των µακρο̟εριφερειών. Η στρατηγική αυτή ̟εριστρέφεται γύρω α̟ό 5 
άξονες : την διαχείριση του θαλάσσιου χώρου, την µεγιστο̟οίηση της ̟ροσβασιµότητας και της 
ελκυστικότητας, τις κλιµατικές αλλαγές, την ̟ροώθηση της καινοτοµίας και της αριστείας, καθώς και 
την ανά̟τυξη των « liveable communities ». Συνεχίζει ̟αρέχοντας ορισµένες διευκρινίσεις γύρω α̟ό 
το χρονοδιάγραµµα της Ε̟ιτρο̟ής, ε̟ιβεβαιώνοντας ειδικότερα την συµµετοχή της στην διεξαγωγή 
των Maritime Days. Ολοκληρώνει την οµιλία της υ̟ενθυµίζοντας ̟ως βασικός στόχος της Ε̟ιτρο̟ής 
̟αραµένει ο ε̟ηρεασµός των ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών.   

Ο κ. Claudio Martini χαιρετίζει την ̟ρωτοβουλία ετήσιας α̟ό εδώ και στο εξής ̟αρουσίασης του 
̟ρογράµµατος εργασίας των Γεωγραφικών Ε̟ιτρο̟ών, χαρακτηρίζοντάς την ιδιαίτερα χρήσιµη για την 
συνάφεια των εργασιών της CRPM, και ευχαριστεί θερµά τους εκ̟ροσώ̟ους των Ε̟ιτρο̟ών για την µεστή 
και α̟έριττη εργασία τους. Υ̟ενθυµίζει ̟ως για ο̟οιαδή̟οτε συµ̟ληρωµατική ̟ληροφόρηση, τα 
̟ρογράµµατα εργασίας των διαφόρων ε̟ιτρο̟ών είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της CRPM. 

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

∆εδοµένης της καθυστέρησης ̟ου ̟αρατηρείται στην ολοκλήρωση των συζητήσεων, ο Πρόεδρος Claudio 
Martini ̟ροτείνει η ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας µε θέµα «Αναθεώρηση της κοινοτικής αγροτικής 
και ε̟ισιτιστικής ̟ολιτικής και της κοινοτικής ̟ολιτικής της υ̟αίθρου» να υιοθετηθεί χωρίς σχετική 
συζήτηση. Η θέση αυτή υιοθετείται, καθώς ε̟ίσης και οι ̟ροτάσεις τρο̟ολογίας του Γκόζο και του 
εκ̟ροσώ̟ου των ΕΑΠ.  

Ο κ. Claudio Martini εκφράζει τη λύ̟η του για το γεγονός ότι δεν υ̟άρχει δυνατότητα ανά̟τυξης της 
συζήτησης, ωστόσο υ̟ενθυµίζει ̟ως η CRPM θα διοργανώσει ένα σεµινάριο µε θέµα την ΚΑΠ στις 7 του 
̟ροσεχούς Μαΐου (ηµεροµηνία ̟ρος ε̟ιβεβαίωση) στην Αλµερία (Ισ̟ανία), ό̟ου και θα καταστεί δυνατή η 
εµβάθυνση των σχετικών ̟ροβληµατισµών.    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ CRPM ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
2009  

Πρόγραµµα εργασίας της CRPM 

Η Κα Ελένη Μαριανού ̟αρουσιάζει το φάκελο «Πρόγραµµα εργασίας» ̟αραθέτοντας ορισµένες 
διευκρινίσεις σχετικά. Υ̟ενθυµίζει ̟ως τα ζητήµατα ενασχόλησης δεν εξετάστηκαν στο σύνολό τους µε την 
ίδια ̟ροσοχή κατά την διάρκεια της συνεδρίασης αυτής, στην ο̟οία κυριάρχησε το θέµα της ̟ολιτικής 
συνοχής. Σηµειώνει ̟ως το ζήτηµα της θάλασσας θα εξεταστεί εκτενέστερα κατά την ε̟όµενη συνεδρίαση 
του Πολιτικού Γραφείου. Προτείνει τον ̟ρογραµµατισµό µίας συνάντησης ̟ροσεχώς µε την αρµόδια 
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Ε̟ίτρο̟ο για τα θαλάσσια ζητηµάτα. ∆ιευκρινίζει ε̟ίσης ̟ως τα ζητήµατα του Ευρω̟αϊκού Κοινωνικού 
Ταµείου και των Μεταφορών θα εµβαθυνθούν µε τη σειρά τους κατά τις ε̟όµενες συνεδριάσεις. Μία µερική 
ε̟ικέντρωση σε κά̟οιο συγκεκριµένο ζήτηµα ̟άντοτε α̟αιτείται κατά τις συνεδριάσεις, ωστόσο αυτό δεν 
σηµαίνει σε καµία ̟ερί̟τωση ̟ως τα ̟ροαναφερθέντα θέµατα αυτά δεν θα εξεταστούν.         

Σηµειώνει ̟ως η CRPM θα ̟αρουσιάσει τις ̟ροτάσεις της αναφορικά µε τη νέα διάρθρωση της ̟ολιτικής 
συνοχής στο Πολιτικό Γραφείο του Τροµς (11 Ιουνίου 2010) ̟ρος συζήτηση και ε̟ικύρωση α̟ό την Γενική 
Συνέλευση του Αµ̟ερντήν του 2010. Στόχος είναι η διαµόρφωση µίας θέσης µάχης ενόψει της δηµοσίευσης 
της 5ης έκθεσης για την συνοχή και της διεξαγωγής του Φόρουµ για το ίδιο θέµα τον ∆εκέµβριο.  

Πληροφορίες σχετικά µε τον ̟ροϋ̟ολογισµό 2009  

Προτού δώσει το λόγο στον ταµία της CPRM, κ. Jacques Boulau, η Κα Ελένη Μαριανού διευκρινίζει ̟ως 
ανα̟τύσσονται ε̟ί του ̟αρόντος εργασίες για την α̟λο̟οίηση και τον εξορθολογισµό της διαχείρισης του 
δικτύου, ̟ου έχει ανατεθεί ̟λέον σε δύο διακριτές αρχές : στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της CRPM, το ο̟οίο 
διαχειρίζεται τους λογαριασµούς και είναι νοµικά υ̟εύθυνο για αυτούς, χωρίς ωστόσο να έχει τη 
δυνατότητα λήψης α̟οφάσεων σχετικά µε την κατανοµή του ̟ροϋ̟ολογισµού, και το Πολιτικό Γραφείο της     
CRPM ̟ου καθορίζει τις ̟ολιτικές και τις ̟ροτεραιότητες του δικτύου, αλλά δεν µ̟ορεί να εγγυηθεί την 
καθηµερινή δηµοσιονοµική ̟αρακολούθηση.  

Ο κ. Jacques Boulau (Ταµείας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της CRPM) ̟αρουσιάζει τους λογαριασµούς ̟ου 
θα ̟ιστο̟οιηθούν α̟ό τον οικονοµικό ελεγκτή τον Μάρτιο του 2010. Σηµειώνει ̟ως το έλλειµµα θα είναι 
τελικά µικρότερο α̟ό αυτό ̟ου είχε αρχικά ̟ροβλεφθεί -17 577€ αντί -26 168€. Στη συνέχεια διευκρινίζει ότι 
οι ενέργειες ̟ου ανακοίνωσε η Κα Μαριανού έχουν ως στόχο να καταστήσουν ανα̟όσ̟αστες έννοιες την 
λήψη ̟ολιτικών α̟οφάσεων και την οικονοµική λογοδοσία. Σήµερα η CRPM στηρίζεται σε µία Χάρτα ̟ου 
ε̟ιτρέ̟ει στα µέλη να α̟οφασίζουν για τα έσοδα και τις δα̟άνες, ενώ το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (µε έτος 
δηµιουργίας το 1973 και α̟αρτιζόµενο α̟ό εκ̟ροσώ̟ους της Βρετάνης) ε̟ο̟τεύει τους λογαριασµούς και 
διαχειρίζεται τις ̟ροσλήψεις, χωρίς όµως να έχει λόγο στις δηµοσιονοµικές α̟οφάσεις. Το σωστό ωστόσο 
είναι αυτοί ̟ου λαµβάνουν τις α̟οφάσεις να έχουν και την ευθύνη των α̟οφάσεων αυτών. Με το δίκαιο 
των ενώσεων να έχει εξελιχθεί στη Γαλλία,  θα ̟ρέ̟ει να καταργηθεί το «∆ιοικητικό Συµβούλιο της CRPM » 
και να δώσει τη θέση του σε µία νέα Ένωση, η ο̟οία αφού συγκεντρώσει το υ̟άρχον ενεργητικό της CRPM, 
θα οδηγήσει, στο ̟λαίσιο της διαµόρφωσης της νέας αυτής ένωσης, στη δηµιουργία µίας Οικονοµικής και 
∆ηµοσιονοµικής Ε̟ιτρο̟ής ̟ου θα εγγυάται την ̟ολιτική, οικονοµική και δηµοσιονοµική ̟αρακολούθηση 
της Ένωσης. Η Ε̟ιτρο̟ή αυτή θα µ̟ορούσε ενδεχοµένως να α̟αρτίζεται α̟ό έναν ίδιο αριθµό εκ̟ροσώ̟ων 
της Βρετάνης –̟ροκειµένου να διασφαλίζεται µία ορισµένη βιωσιµότητα του δικτύου- και εκ̟ροσώ̟ων των 
Περιφερειών µελών της CRPM. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το Γραφείο εγκρίνει την ̟ρόταση αυτή, το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο θα καταθέσει ορισµένες ̟ροτάσεις σχετικά τον ερχόµενο Ιούνιο στο Τροµς.  

Ο κ. Jean-Yves Le Drian (Βρετάνη) αναγνωρίζει ̟ως η σηµερινή κατάσταση δεν είναι ικανο̟οιητική και 
α̟αιτεί τρο̟ο̟οίηση. Ευελ̟ιστεί στην υιοθέτηση κά̟οιας σχετικής ̟ρότασης στο Αµ̟ερντήν.  

Η Κα Josefina Moreno Bolarin (∆ιαµεσογειακή Ε̟ιτρο̟ή) θεωρεί ̟ως οι Γεωγραφικές Ε̟ιτρο̟ές θα ̟ρέ̟ει 
να συµµετάσχουν ενεργά σε αυτές τις εργασίες. Πέραν αυτού, αιτείται την ύ̟αρξη µίας µεγαλύτερης 
διαφάνειας στα λογιστικά θέµατα.   

Ο κ. Αντώνης Πα̟αδηµητρίου ε̟ιθυµεί να εξεταστεί το ζήτηµα της νοµικής ανεξαρτησίας των 
Γεωγραφικών Ε̟ιτρο̟ών, ̟ροκειµένου να καταστεί δυνατή η συµµετοχή τους σε σχέδια συνεργασίας.    

Ο κ. Claudio Martini ε̟ιθυµεί να υ̟οβολή στο Πολιτικό Γραφείο του Τροµς µίας λε̟τοµερούς ̟ρότασης 
σχετικά. Σηµειώνει ̟ως υ̟άρχει φυσικά η δυνατότητα ένταξης των Γεωγραφικών Ε̟ιτρο̟ών στις 
συζητήσεις, ωστόσο η ̟ροτεραιότητα αυτήν την στιγµή έγκειται στον εξορθολογισµό των σχέσεων CRPM και 
∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

ΕΞΕΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ  

Η υ̟οψηφιότητα της Σεβαστού̟ολης κατατίθεται στο Πολιτικό Γραφείο. Ο κ. Αντώνης Πα̟αδηµητρίου 
διευκρινίζει ̟ως ̟ρόκειται για µία ̟όλη-̟εριφέρεια και ̟ως για το λόγο αυτό η υ̟οψηφιότητά της 
λαµβάνει υ̟όψη.    
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Η υ̟οψηφιότητα της Περιφέρειας του Έρεµ̟ρο της Σουηδίας ̟αρουσιάζεται µε τη σειρά της. Η Κα Inger 
Linge στηρίζει την υ̟οψηφιότητα αυτή διευκρινίζοντας ̟ως η Περιφέρεια της Στοκχόλµης ανα̟τύσσει 
̟οικίλες συνεργασίες µε αυτήν του Έρεµ̟ρο.  

Οι δύο υ̟οψηφιότητες εγκρίνονται.   

Ο κ. Claudio Martini εκφράζει την ικανο̟οίησή του για τις εγκρίσεις αυτές και υ̟ενθυµίζει ̟ως σε αυτήν 
την δύσκολη ̟ερίοδο κρίσης ̟ολλά δίκτυα ̟αροσυιάζουν α̟οχωρήσεις µελών, την ώρα ̟ου συµβαίνει το 
αντίστροφο στην ̟ερί̟τωση της CPRM. Το γεγονός αυτό ̟ιστο̟οιεί την υγεία και τη σηµασία ̟ου α̟ο̟νέει 
η οργάνωση αυτή.  

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Ο κ. Kent Gudmundsen ̟αρουσιάζει την Περιφέρεια του Τροµς και σηµειώνει ̟ως θα ̟αραβρεθούν στο 
Πολιτικό Γραφείο ορισµένοι εκ̟ρόσω̟οι του Προγράµµατος του Μ̟άρεντς. Υ̟ενθυµίζει ̟ως α̟ό το 2008 η 
Περιφέρειά του συνηγορεί υ̟έρ µίας µεγαλύτερης αναγνώρισης των Αρκτικών ̟ροβληµατικών ζητηµάτων 
εντός του δικτύου και ευελ̟ιστεί σε ̟ολυ̟ληθή ̟αρουσία µελών στη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου.    

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. VICENTE ALVAREZ ARECES , ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΣΤΟΥΡΙΑΣ  

Ο κ. Vicente Alvarez Areces χαιρετίζει την ιδιαίτερα ε̟ιτυχηµένη αυτή συνεδρίαση του Πολιτικού 
Γραφείου, α̟ό την ο̟οία αναδείχθηκαν ορισµένα ̟ολύ θετικά α̟οτελέσµατα. Ο κ. Vicente Alvarez Areces 
διατέλεσε για 12 χρόνια δήµαρχος του Χιχόν ενώ εδώ και 11 χρόνια έχει αναλάβει την Προεδρία της 
Περιφέρειάς του. Σηµειώνει ̟ως το Χιχόν είναι µία Περιφέρεια ̟ου ε̟ωφελήθηκε α̟ό την κοινοτική στήριξη 
και την ευρω̟αϊκή αλληλεγγύη, ̟ροκειµένου να αντιµετω̟ίσει µε ε̟ιτυχία τις κρίσεις του άνθρακα και του 
χάλυβα ειδικότερα. Υ̟ενθυµίζει ̟ως η σηµερινή κρίση δηµιουργεί συνοδεύεται α̟ό µεγάλες ̟ροκλήσεις ̟ου 
α̟αιτούν σφαιρικές α̟αντήσεις. Ε̟ιχαίρει για την ταύτιση α̟όψεων ̟ου ̟αρατηρείται µεταξύ της CRPM 
και της ισ̟ανικής ̟ροεδρίας και σηµειώνει ̟ως θα ̟ρέ̟ει να εργαστούµε µαζί ακόµη ̟ερισσότερο, 
̟ροκειµένου να αντιµετω̟ιστούν ορισµένες αντιφατικές θέσεις ̟ου ̟ροωθούνται ε̟ί του ̟αρόντος α̟ό 
̟λευράς Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής. Ο ̟ολιτικός διχασµός ̟ρέ̟ει να υ̟ερκεραστεί, ̟ροτείνοντας λύσεις µε 
αφετηρία τα ίδια τα εδάφη. Η CRPM δείχνει και ̟άλι το δρόµο, ό̟ως έκανε και στο ̟αρελθόν 
̟ρωτοστατώντας στην αναγνώριση του ̟αγκοσµίου ε̟ι̟έδου. Το δίκτυο οφείλει να συνεχίσει τη δράση 
̟ρωτο̟ορίας του, µε τη συνεχή αναζήτηση και ̟αρουσίαση νέων ̟ροτάσεων.  

Ο κ. Claudio Martini ευχαριστεί θερµά τον κ. Vicente Alvarez Areces και κλείνει την συνεδρίαση 
ανανεώνοντας το ραντεβού για τον Ιούνιο στη Νορβηγία.   


