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40Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CRPM  
4-5 Οκτωβρίου 2012  

Μπιαλυστόκ (Ποντλάσκιε, Πολωνία) 
 

Οι Μη Κεντρικές Παράκτιες Περιφέρειες -η λίστα των οποίων ακολουθεί- συγκεντρώθηκαν στις 4 και 
5 Οκτωβρίου 2012 στο Μπιαλυστόκ (Ποντλάσκιε, Πολωνία), στο πλαίσιο των εργασιών της 40ης 

Γενικής Συνέλευσης της CRPM 

ABERDEEN CITY (UK),  ABERDEENSHIRE (UK), AÇORES (PT), ANATOLIKI MAKEDONIA THRAKI 
(GR), ANDALUCIA (ES), AQUITAINE (FR), ARGYLL & BUTE (UK), ASTURIAS (ES), BALEARES (ES), 
BASSE-NORMANDIE (FR), BORDER, MIDLAND AND WESTERN REGIONAL ASSEMBLY (IE), 
BORNHOLM (DK), BRETAGNE (FR), BUSKERUD (NO), CALARASI (RO), CANTABRIA (ES), 
CATALUNYA (ES), COMUNITAT VALENCIANA (ES), CORNWALL (UK), DEVON& SOMERSET (UK), 
DYTIKI ELLADA (GR), EDIRNE (TR), CYPRUS (DISTRICT AUTHORITIES), FRIULI-VENEZIA-GIULIA (IT), 
GÄVLEBORG (SE), GOTLAND (SE), GOZO (MALTA), GUADELOUPE (FR), HALLAND (SE), HELSINKI-
UUSIMAA (FI), HIGHLAND (UK), HORDALAND (NO), IDA-VIRUMAA & PÄRNUMAA (EE), IONIA 
NISIA (GR), KIRKLARELI (TR), KRITI (GR), KUJAWSKO-POMORSKIE* (PL), KYMENLAAKSO (FI), LA 
REUNION (FR), LANGUEDOC-ROUSSILLON (FR), MADEIRA (PT), MAYOTTE (FR), MECKLENBURG-
VORPOMMERN (DE), MIDTJYLLAND (DK), MONASTIR (TN), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), 
NAVARRA (ES), NOORD-HOLLAND (NL), NOORD-NEDERLAND (NL), NORRBOTTEN (SE), 
NORDJYLLAND (DK), NORDLAND (NO), NORD-PAS-DE-CALAIS (FR), NOTIO AIGAIO (GR), ODESSA 
(UKRAINE), ÖREBRO (SE), OSTROBOTHNIA (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), PAÍS VASCO (ES), PAYS DE LA 
LOIRE (FR), PELOPONNISOS (GR), PODLASKIE (PL), POITOU-CHARENTES (FR), PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR (FR), ROGALAND (NO), SARDEGNA (IT), SKÅNE (SE), SICILIA (IT), SINOP (TR), SOGN 
OG FJORDANE (NO), SOUTH-WEST FINLAND (FI), STOCKHOLM (SE), TAMPERE* (FI), TELEMARK 
(NO), TOSCANA (IT), TROMS (NO), TULCEA (RO), VARNA (BG), VÄSTERBOTTEN (SE), 
VÄSTERNORRLAND (SE), VÄSTRA GÖTALAND (SE), VEST-AGDER (NO), VESTFOLD (NO), WALES 
(UK), WIELKOPOLSKA (PL), ZUID-HOLLAND (NL). 
(*)Παρατηρητές 
 
 

Ο Πρόεδρος της CRPM, Jean-Yves Le Drian, εκφράζει τις θερµές ευχαριστίες του, εκ µέρους του 
συνόλου των παρευρισκόµενων Περιφερειών, προς την Περιφέρεια Ποντλάσκιε και τον Περιφερειάρχη 

της, Jarosław Dworzański, για την φιλοξενία και την υποδοχή που τους επιφύλαξαν.  

Ευχαριστεί τις εθνικές αρχές, καθώς και τις παρευρισκόµενες περιφερειακές αρχές και τους 
ευρωπαϊκούς οργανισµούς που συµµετείχαν στις εργασίες της ∆ιάσκεψης, και ειδικότερα την Κα 

ElŜbieta Bieńkowska, Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολωνικής Κυβέρνησης 

Ο Πρόεδρος Le Drian επιθυµεί να ευχαριστήσει ειδικότερα την κυπριακή Κυβέρνηση –εν ενεργεία 
προεδρεύουσα χώρα της Ένωσης- για την συµµετοχή της στην Γενική Συνέλευση και τον κ. Johannes 

Hahn, Ευρωπαίο Επίτροπο Περιφεριακής Πολιτικής. 
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Στο όνοµα των 158 µελών της, η ∆ιάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της 
Ευρώπης, η οποία συγκεντρώθηκε στο Μπιαλυστόκ για την πραγµατοποίηση της 40ης ετήσιας Γενικής 

Συνέλευσής της, υιοθέτησε την κάτωθι Τελική ∆ιακήρυξη και τα ακόλουθα Ψηφίσµατα :    

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ  

� I. Τελική ∆ιακήρυξη   Συν. 

� II. Ψηφίσµατα :  Συν. 

II.1  Η διαµόρφωση ενός ευρωπαϊκού κέντρου για την αλιεία (EFTC) 
Παρουσίαση Σχεδίου Ψηφίσµατος από την Οµάδα Θαλάσσιων Πόρων της Επιτροπής 

Βόρειας Θάλασσας (ΕΒΘ) 

 

II.2 – Η CRPM καλεί σε επίσπευση της εγκαινίασης της µακροπεριφέρειας 
Αδριατικής-Ιονίου  
(Το σχέδιο ψηφίσµατος παρουσιάστηκε από τις Επιτροπές Βαλκανίων Μαύρης 

Θάλασσας και την ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή της CRPM) 

 

II.3  – Μία πλατφόρµα για τον Τουρισµό  
(Το σχέδιο ψηφίσµατος παρουσιάστηκε από την Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας της  

CRPM) 

 

II.4  – Προς µία ευρωπαϊκή πολιτική θαλάσσιου και παράκτιου τουρισµού  
(Το σχέδιο ψηφίσµατος παρουσιάστηκε από την ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή µε την 

υποστήριξη της Επιτροπής Βαλκανίων Μαύρης Θάλασσας της CRPM)  
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≈ I ≈ 
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  

ΟΙ ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΑΣ ΚΑΙ ΒΑΘΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

1. Ό̟ως συνέβη και µε τα ̟ροηγούµενα έτη α̟ό το 2008 κι έ̟ειτα, το 2012 α̟οδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολο για 
τις Μη κεντρικές ̟αράκτιες ̟εριφέρειες της Ευρώ̟ης, και ειδικότερα για αυτές της Μεσογείου, της Ιρλανδίας 
και της Πορτογαλίας, οι ο̟οίες χτυ̟ήθηκαν αλύ̟ητα α̟ό την ̟αγκόσµια οικονοµική κρίση. Οι ιδιαίτερα 
ε̟ί̟ονες ̟ροσ̟άθειες ̟ου α̟αιτούνται α̟ό τους ̟ληθυσµούς της Ευρώ̟ης και ειδικότερα α̟ό αυτούς των 
Περιφερειών ̟ου αντιµετω̟ίζουν τα µεγαλύτερα ̟ροβλήµατα, συνοδεύονται, ε̟ί του ̟αρόντος, α̟ό 
̟εριορισµένες δυστυχώς ̟ροο̟τικές εξόδου α̟ό την κρίση.  Η ̟ρόκληση ̟αραµένει τεράστια για την 
Ευρω̟αϊκή Ένωση, µε το µέλλον και ορισµένα σηµαντικά κεκτηµένα της, ό̟ως το Ευρώ, να βρίσκονται σε 
δοκιµασία.     

2. Παράλληλα, οι διαταραχές ̟ου σηµειώθηκαν στη νότια και ανατολική όχθη της Μεσογείου βρίσκονται 
ακόµη σε εξέλιξη. Το διακύβευµα της ̟λαισίωσης των δηµοκρατικών αυτών ε̟αναστάσεων κρίνεται 
̟ρωταρχικής σηµασίας για την Ευρω̟αϊκή Ένωση.   

3. Στο γενικό αυτό ̟λαίσιο, οι µεγάλες δυσκολίες ̟ου αντιµετω̟ίζουν οι µη κεντρικές ̟αράκτιες Περιφέρειες 
̟ρέ̟ει να ειδωθούν και σε σχέση µε τα οικονοµικά, ̟ολιτιστικά και γεω̟ολιτικά ̟λεονεκτήµατα ̟ου αυτές 
διαθέτουν. Τα ̟λεονεκτήµατα αυτά καθιστούν τις µη κεντρικές ̟αράκτιες Περιφέρειες εδάφη του µέλλοντος 
για την ευρω̟αϊκή ανά̟τυξη του συνόλου της η̟είρου, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι η Ευρω̟αϊκή Ένωση θα 
ε̟ενδύσει σε φιλόδοξες ̟ολιτικές σχετικά. Σε αυτή την κατεύθυνση, στην ο̟οία εντάσσεται και το δυναµικό 
̟ου αντι̟ροσω̟εύουν για την ανά̟τυξη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης, εκφράζονται οι µη κεντρικές ̟αράκτιες 
Περιφέρειες, συγκεντρωµένες στους κόλ̟ους της CRPM, µε την ευκαιρία της διεξαγωγής της Γενικής 
Συνέλευσης του Μ̟ιαλυστόκ (Ποντλάσκιε, Πολωνία). Τα µηνύµατα ̟ου ̟ροσκοµίζουν ε̟αναλαµβάνουν 
την ̟ολιτική ταυτότητα της CRPM, η ο̟οία διαµορφώνεται γύρω α̟ό τους άξονες της συνοχής, της 
θαλάσσιας διάστασης και της ̟ροσβασιµότητας.   

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ, ΕΠΑΝΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ  

4. Οι συνεχείς ̟ροσ̟άθειες των Κρατών Μελών για την κατάρτιση µίας α̟οτελεσµατικής α̟έναντι στην κρίση, 
ευρω̟αϊκής οικονοµικής διακυβέρνησης, ̟αραµένουν έντονες, α̟αραίτητες και ενθαρρυντικές. Η CRPM 
στηρίζει σθεναρά τις ̟ρόσφατες ̟ροόδους ̟ου σηµειώθηκαν, ειδικότερα σε ότι αφορά τον ευρω̟αϊκό 
µηχανισµό σταθερότητας, τη συµφωνία για το «ανα̟τυξιακό ̟ακέτο» ̟ου ε̟ιτεύχθηκε τον Ιούνιο του 2012, 
την αναγγελία α̟ό ̟λευράς ΕΚΤ ενεργο̟οίησης δυνατότητας αγοράς των χρεών των κρατών, καθώς και 
τους ̟ρώτους ̟ροσανατολισµούς ̟ου αναγγέλθηκαν µε θέµα την Τρα̟εζική Ένωση.  

5. Παρ’ όλα αυτά, οι ̟ολιτικές ισορρο̟ίες µεταξύ Κρατών Μελών ̟αραµένουν εύθραυστες. Σε συνέχεια της 
̟ολιτικής ̟ρωτοβουλίας ̟ου εγκαινιάστηκε µε την ευκαιρία της διεξαγωγής του Πολιτικού Γραφείου του 
Ιουνίου του 2011, αλλά και του ̟ολιτικού σεµιναρίου του Φεβρουαρίου 2012, µε θέµα την αλληλεγγύη, οι 
Περιφέρειες Μέλη της CRPM ε̟ιβεβαιώνουν εκ νέου την βαθιά ̟ε̟οίθησή τους στις αρχές αυτές. 

6. Στο ̟λαίσιο αυτό, οι Περιφέρειες Μέλη της CRPM, οι ο̟οίες βρίσκονται αναµεµιγµένες ταυτόχρονα σε 
δραστικές ̟ολιτικές δηµοσιονοµικού ελέγχου, µελλοντικής ε̟ένδυσης και στήριξης στους ̟ληθυσµούς 
τους, ε̟αναδιατυ̟ώνουν την βούλησή τους για µία εµβάθυνση της Ευρω̟αϊκής Ένωσης. Α̟ευθύνουν 
δυναµικό κάλεσµα στους ευρω̟αϊκούς οργανισµούς για συνέχιση της ̟ορείας ̟ρος την ε̟ίτευξη µίας 
κοινής λύσης. Καλούν ε̟ίσης τα Κράτη Μέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης να ̟ροωθήσουν δυναµικά τις αρχές 
της αλληλεγγύης και της ̟ολιτικής ενότητας της Ευρώ̟ης.  

ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ   

7. Οι Μη κεντρικές ̟αράκτιες ̟εριφέρειες υ̟ενθυµίζουν και ̟άλι, ό̟ως είχαν κάνει και κατά τη διάρκεια της 
Γενικής Συνέλευσης του Άαρχους (∆ανία), τον Σε̟τέµβριο του 2011, την αναγκαιότητα εξεύρεσης µιας θέσης 
ισορρο̟ίας µεταξύ δηµοσιονοµικών ̟ερικο̟ών και ενεργειών στήριξης των ε̟ενδύσεων και των ̟ληθυσµών. 
Κάτι τέτοιο ̟ροϋ̟οθέτει, ̟αράλληλα µε τις ενέργειες ̟ου ανα̟τύσσονται α̟ό Περιφέρειες και Κράτη, τον 
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εφοδιασµό της Ευρω̟αϊκής Ένωσης µε τα α̟αιτούµενα µέσα για την ̟ροώθηση της στρατηγικής ΕΕ2020, 
µέσα α̟ό µία ενισχυµένη δυνατότητα ε̟ενδύσεων σχετικά.   

8. Οι αρχικές ̟ροτάσεις της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής σε σχέση µε το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 
̟αρουσιάζουν µία ̟ροο̟τική σφαιρικά ενθαρρυντική και συναφή. Η εκτίµηση ̟ου δηµοσίευσε το 
Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο µε θέµα τον ευρω̟αϊκό ̟ροϋ̟ολογισµό ε̟ιβεβαιώνει εξάλλου το δυναµικό του 
τελευταίου ως ̟ροϋ̟ολογισµού ε̟ένδυσης. Παράλληλα, η CRPM υ̟οστηρίζει την αναγκαιότητα 
µεταρρυθµίσεων των ιδίων ̟όρων και ύ̟αρξης δηµοσιονοµικής ελαστικότητας στους οικονοµικούς 
̟ρου̟ολογισµούς ώστε να α̟οφεύγεται η ε̟ικράτηση των εθνικών συµφερόντων σε βάρος των ευρω̟αϊκών. 

9. Οι δια̟ραγµατεύσεις γύρω α̟ό το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο µοιάζουν ωστόσο να έχουν ̟άρει µία 
̟ολύ ανησυχητική κατεύθυνση. Ε̟αναδιατυ̟ώνοντας την ε̟ιθυµία ενός αυξανόµενου αριθµού α̟ό Κράτη 
Μέλη για µείωση του ευρω̟αϊκού ̟ροϋ̟ολογισµού, και αναφέροντας ένα σύνολο σεναρίων ανακόλουθων 
δηµοσιονοµικών ̟ερικο̟ών, το άτυ̟ο Συµβούλιο της 30ης Αυγούστου 2012 εξέφρασε ̟ροσανατολισµούς ̟ου 
κινούνται αντίθετα στις ε̟ιταγές του σηµερινού γενικού οικονοµικού ̟λαισίου. Στην ̟ερί̟τωση ̟ου οι 
̟ροσανατολισµοί αυτοί διατηρηθούν, η στρατηγική ΕΕ2020, ̟αρ’ ότι υιοθετήθηκε η ίδια α̟ό τα Κράτη Μέλη 
και το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο, θα οδηγηθεί σε ηχηρή α̟οτυχία.      

10. Η CRPM ανησυχεί ̟ραγµατικά για ο̟οιαδή̟οτε σκέψη µείωσης του ̟ροϋ̟ολογισµού ανά̟τυξης και 
δηµιουργίας α̟ασχόλησης, ό̟ως ο ευρω̟αϊκός ̟ροϋ̟ολογισµός, µέσα α̟ό την ανά̟τυξη βραχυ̟ρόθεσµων 
οικονοµιών ̟ου θα θέσουν σε κίνδυνο τις µακρο̟ρόθεσµες ε̟ενδύσεις. Καλεί τα Κράτη Μέλη και το 
Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο να στρέψουν το βλέµµα τους ξανά ̟ρος το µέλλον, στηρίζοντας τις ̟ροτάσεις της 
Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής σχετικά µε τον ̟ροϋ̟ολογισµό των ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών µετά το 2014, και 
ειδικότερα όσον αφορά την ̟ολιτική συνοχής, τις ̟ολιτικές για τη θάλασσα, την στήριξη της 
̟ροσβασιµότητας, και γενικότερα το σύνολο των ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών µε έντονο εδαφικό αντίκτυ̟ο 
̟ου αναφέρονται στο κείµενο αυτό. 

Η ΣΥΝΟΧΗ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΙ ΟΜΩΣ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ  

• Εφοδιασµός της ̟ολιτικής συνοχής µε στόχους και διακυβέρνηση ̟ου θα 
χαρακτηρίζονται α̟ό συνάφεια και ρεαλισµό  

11. Η CRPM καλωσορίζει τις ̟ροτάσεις της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής µε θέµα το Πακέτο για µετά το 2013 της 
Πολιτικής Συνοχής και εκφράζει την ικανο̟οίησή της για τον µεγάλο αριθµό ̟ροτάσεων της CRPM ̟ου 
έχουν ενταχθεί στο Πακέτο, ό̟ως είναι η σηµασία της συνεργασίας, η α̟λο̟οίηση και η σύνδεση 
Περιφερειών µε Συµβάσεις εταιρικής σχέσης.  

12. Η CRPM καλωσορίζει ε̟ίσης το γενικότερο κλίµα στήριξης στη συνέχιση του συντονισµού των µέσων 
ευρω̟αϊκής χρηµατοδότησης µέσα α̟ό το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ), και ζητά την υιοθέτηση ενός 
ισορρο̟ηµένου νοµοθετικού ̟λαισίου ̟ου θα ευνοεί την α̟λο̟οίηση του συντονισµού των ευρω̟αϊκών 
̟όρων και την ταυτόχρονη ύ̟αρξη ελαστικότητας σε εδαφικό ε̟ί̟εδο.      

13. Η CRPM εκφράζει ωστόσο τη λύ̟η της για την µεγάλη σηµασία ̟ου δίνεται στην µακροοικονοµική 
αιρεσιµότητα στο ̟εριεχόµενο των ̟ροτάσεων και υ̟ενθυµίζει τους ενδεχόµενους κινδύνους ̟ου µ̟ορεί να 
̟ροκύψουν για τις Περιφέρειες σε ̟ερί̟τωση ̟ου υιοθετηθεί η ̟αρούσα µορφή χρηµατοδότησης της 
µακροοικονοµικής αιρεσιµότητας (βλ. Προηγούµενες θέσεις της CRPM σχετικά). Πέρα α̟ό αυτό, το ΚΣΠ δεν 
θα ̟ρέ̟ει να α̟οτελεί το όχηµα ενός ε̟ι̟ρόσθετου µηχανισµού συµµόρφωσης στην οικονοµική 
διακυβέρνηση της ΕΕ, µε τις ετήσιές της ̟εριόδους ̟ολυµερούς ̟αρακολούθησης και εξειδικευµένων 
συστάσεων ανά κράτος. Μία τέτοια ̟ροσέγγιση θα ̟ήγαινε ενάντια στα χαρακτηριστικά µιας ̟ολυµερούς 
διακυβέρνησης, θα α̟ειλούσε τον ̟ολυετή ̟ρογραµµατισµό, δηµιουργώντας αστάθεια στις διαχειριστικές 
αρχές και ε̟ι̟λέον γραφειοκρατικές εργασίες. Η Πολιτική Συνοχής είναι µία ̟ολιτική µακρο̟ρόθεσµης 
ε̟ένδυσης ̟ου έχει ως στόχο την τόνωση των ̟ροσ̟αθειών οικονοµικής ανάκαµψης σε ̟εριφερειακό 
ε̟ί̟εδο.       

14. Η CRPM θεωρεί θετική την αναγνώριση του Ευρω̟αϊκού Κοινωνικού Ταµείου ως διαρθρωτικού ταµείου 
ενταγµένου υ̟ό την αιγίδα της Πολιτικής Συνοχής και υ̟ενθυµίζει τον κοµβικό ρόλο των Περιφερειών στην 
διαµόρφωση ενός ΕΚΤ ̟ου θα α̟οτελεί ̟ραγµατική ̟ροστιθέµενη αξία σε ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο.  

15. Πέρα α̟ό αυτά, η ̟ρόοδος στις δια̟ραγµατεύσεις για την Πολιτική Συνοχή γίνεται µε ̟ολύ αργούς 
ρυθµούς, δηµιουργώντας ̟ρόβληµα στις διαχειριστικές αρχές, οι ο̟οίες ̟ρέ̟ει να καταρτίσουν τα 
ε̟ιχειρησιακά ̟ρογράµµατα ̟ολύ ̟ριν α̟ό την ̟ερίοδο ̟ρογραµµατισµού. Η δι̟λή φύση της 
δια̟ραγµατευτικής διαδικασίας (δηµοσιονοµικά ζητήµατα / τοµεακά ζητήµατα) και ο ενδεχόµενος 
αντίκτυ̟ος ενός µειωµένου ̟ροϋ̟ολογισµού στην αρχιτεκτονική της ̟ολιτικής αυτής, δηµιουργούν ένα 
κλίµα αστάθειας στις διαχειριστικές αρχές, ̟έρα α̟ό τους αναµφίβολους κινδύνους ̟ου εγκυµονεί η 
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αργο̟ορία στην ε̟ίτευξη συµφωνίας για τα ΠΧΠ, λόγω της ο̟οίας ανα̟όφευκτα θα σηµειωθεί ανάλογη 
καθυστέρηση στην ̟ροώθηση των ε̟ιχειρησιακών ̟ρογραµµάτων.   

• Φιλόδοξα σχέδια υ̟ό α̟ειλή λόγω των δηµοσιονοµικών δια̟ραγµατεύσεων  

16. Η αναθεωρηµένη έκδοση του Πολυετούς Χρηµατοδοτικού Πλαισίου και οι «τεχνικές» τρο̟ο̟οιήσεις της δεν 
µ̟ορούν να γίνουν δεκτές, διότι ̟λήττουν την Πολιτική Συνοχής σε δυσανάλογο βαθµό. Παρά το γεγονός 
ότι το ΠΧΠ ̟αρουσιάζει µία αύξηση στο ύψος του συνολικού ̟ροϋ̟ολογισµού της ΕΕ, η αύξηση αυτή δεν 
υ̟ερκαλύ̟τει την είσοδο της Κροατίας το 2013. Χωρίς την ένταξη της Κροατίας ωστόσο, η αναθεωρηµένη 
̟ρόταση θα αντιστοιχούσε σε µία µείωση 5.5 δις ευρώ στο ̟ακέτο Πολιτικής Συνοχής. Η µέθοδος ̟ου 
χρησιµο̟οιεί η Ε̟ιτρο̟ή για τον υ̟ολογισµό των εκάστοτε µεριδίων των Κρατών Μελών σε σχέση µε την 
Πολιτική Συνοχής βασίζεται ως ε̟ί το ̟λείστον στις εκτιµήσεις οικονοµικής ανά̟τυξης. Η CRPM θεωρεί ̟ως 
η µέθοδος αυτή έρχεται σε άµεση αντίφαση, τόσο µε τους  στόχους της Πολιτικής Συνοχής, όσο και µε τις 
δεσµεύσεις ̟ου ̟άρθηκαν κατά το τελευταίο Ευρω̟αϊκό Συµβούλιο, στις 30 Ιουνίου, σχετικά µε τη 
χρησιµο̟οίηση της Πολιτικής Συνοχής για την ευόδωση µιας ̟ολιτικής βιώσιµης ανά̟τυξης.  

• Εξασφάλιση µιας συναφούς και δίκαιης αντιµετώ̟ισης  για το σύνολο των 
ευρω̟αϊκών εδαφών  

17. Η CRPM καλωσορίζει την αναγνώριση των ειδικών ̟ερι̟τώσεων των Νησιών και την υ̟αγωγή τους στο 
̟ρόγραµµα ̟ρόσθετων ε̟ιδοτήσεων, ό̟ως τονίστηκε στο ̟εριεχόµενο του εγγράφου δια̟ραγµάτευσης του 
Συµβουλίου. Ζητά ε̟ίσης ε̟ίµονα α̟ό τα Κράτη Μέλη να στηρίξουν αυτήν την ̟ρόταση-κλειδί, 
υ̟ογραµµίζοντας ̟ως κάτι τέτοιο ̟ρέ̟ει να γίνει χωρίς να ε̟ηρεαστεί το ειδικό ̟λαίσιο ̟ου έχει καθοριστεί 
για τις ιδιαίτερα α̟οµακρυσµένες ̟εριφέρειες και εκείνες µε χαµηλή συγκέντρωση ̟ληθυσµού, το ο̟οίο θα 
̟ρέ̟ει να ̟αραµείνει στο ε̟ί̟εδο χρηµατοδότησης ̟ου έχει συµφωνηθεί για την ̟ερίοδο 2007-2013.   
Η CRPM υ̟οδέχεται ε̟ίσης θετικά την τρο̟ολογία ̟ου υιοθετήθηκε α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή REGI του 
Ευρω̟αϊκού Συµβουλίου, στην ο̟οία ̟ροτείνεται η κατανοµή των κεφαλαίων των διαρθρωτικών ̟όρων ανά 
Κράτος Μέλος να γίνεται µε βάση κριτήρια ό̟ως ο «εκλέξιµος ̟ληθυσµός, η ευηµερία της ̟εριοχής, 
λαµβάνοντας υ̟όψη, κατά ̟ερί̟τωση, τις ειδικές συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούν στις Περιφέρειες µε σοβαρά ή 
µόνιµα, φυσικά ή δηµογραφικά, µειονεκτήµατα, στην εθνική ευηµερία, στην γήρανση του ̟ληθυσµού και το 
δείκτη ανεργίας στις λιγότερο ανα̟τυγµένες Περιφέρειες και τις Περιφέρειες µετάβασης». 

18. Πέραν αυτών, η CRPM δια̟ιστώνει µε λύ̟η την α̟ουσία α̟ό το ̟λαίσιο της CFP κά̟οιας ̟ραγµατικά 
διαφορο̟οιηµένης ̟ροσέγγισης όσον αφορά την ̟ρόσβαση των Ιδιαίτερα Α̟οµακρυσµένων 
Περιφερειών στα Ταµεία, ό̟ως ̟ροβλέ̟ουν τα άρθρα 355 και 349 της ΣΛΕΕ. Η  CRPM υ̟ενθυµίζει 
σχετικά το σηµείο 4.1) της, υιοθετηµένης στις 30 Σε̟τεµβρίου 2011 στο Άαρχους, Τελικής ∆ιακήρυξης. Η 
CRPM αναγνωρίζει ως θετική εξέλιξη και χαιρετίζει την υιοθέτηση της ̟ρότασης τρο̟ολογίας α̟ό την 
Ε̟ιτρο̟ή REGI του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου, για την εξασφάλιση διάθεσης στις ΙΑΠ των τεσσάρων 
̟έµ̟των, τουλάχιστον, της ε̟ιχορήγησης ̟ου λάµβαναν την ̟ερίοδο 2007-2013. Ε̟ι̟λέον, ζητά α̟ό το 
Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο το δικαίωµα των ΙΑΠ σε µία ̟ραγµατικά διαφορο̟οιηµένη ̟ροσέγγιση 
στο ̟λαίσιο της ̟ολιτικής συνοχής να γίνει αντικείµενο α̟οτελεσµατικής ̟ροώθησης.  

19. Ωστόσο, ̟έρα α̟ό τις Περιφέρειες ̟ου υ̟άγονται στην κατηγορία των λιγότερο ανα̟τυγµένων, οι ο̟οίες, 
ό̟ως είναι φυσικό, οφείλουν να στηριχθούν κατά ̟ροτεραιότητα α̟ό την ̟ολιτική Συνοχής, θα ̟ρέ̟ει να 
ε̟ιδειχθεί η α̟αιτούµενη στήριξη στις Περιφέρειες µετάβασης, ή ακόµη και σε αυτές ̟ου έχουν 
χαρακτηριστεί –̟εριέργως ̟ολλές φορές- ως οι «̟ιο ανα̟τυγµένες». Οι Περιφέρειες αυτές έχουν α̟οδείξει 
ιστορικά ̟ως ήξεραν ̟άντα να βρίσκουν λύσεις και να α̟οτελούν βασικό ̟αράγοντα της ευρω̟αϊκής 
ανά̟τυξης. Η ̟εραιτέρω µείωση του ̟ροϋ̟ολογισµού της ευρω̟αϊκής βοήθειας θα έθετε σε κίνδυνο την 
συµβολή τους στην βιώσιµη ανά̟τυξη και την δηµιουργία α̟ασχόλησης. Τα σενάρια ̟ερικο̟ών 
̟ροϋ̟ολογισµού ̟ου εξετάζονται α̟ό το Συµβούλιο θα ̟λήξουν ισχυρότατα τις αναφερόµενες Περιφέρειες, 
και ειδικότερα αυτές ̟ου έχουν χαρακτηριστεί ως ̟ιο ανα̟τυγµένες, αυτές ̟ου βρίσκονται σε στάδιο 
µετάβασης και αυτές ̟ου τυγχάνουν να βρίσκονται στο « δίχτυ ασφαλείας». Οι ε̟ι̟τώσεις των ̟ερικο̟ών 
αυτών θα ήταν ιδιαίτερα δυσανάλογες και µ̟ορούν να θέσουν σε κίνδυνο την αρχή της ευρω̟αϊκής 
αλληλεγγύης, µε την ο̟οία η CRPM είναι άρρηκτα συνδεδεµένη. 

20. Ε̟οµένως, η CRPM ̟ιστεύει ̟ραγµατικά ̟ως η Πολιτική Συνοχής α̟οτελεί µία ̟ολιτική-κλειδί για την 
ε̟ένδυση και την ανά̟τυξη, ̟ου έχει ως ̟ροτεραιότητα την ε̟ίτευξη των στόχων της Στρατηγικής 
Ευρώ̟η 2020 σε εδαφικό ε̟ί̟εδο, και ε̟οµένως την διαµόρφωση των α̟αραίτητων εκείνων υ̟οδοµών 
̟ου θα µ̟ορούν να εξασφαλίσουν ευηµερία στους ευρω̟αίους ̟ολίτες. Εκτός αυτού, α̟οφέρει σηµαντική 
και συµ̟ληρωµατική ̟ροστιθέµενη αξία στις εθνικές ε̟ενδυτικές στρατηγικές, µέσα α̟ό τις συνεργασίες 
̟ου ανα̟τύσσει και τις συµφωνίες κοινής διαχείρισης ̟ου έχει συνάψει. Η Πολιτική Συνοχής οφείλει 
ε̟οµένως να διατηρηθεί µε την ίδια διάρθρωση ̟ου είχε ̟ροταθεί α̟ό το Πακέτο Συνοχής και στο ίδιο 
δηµοσιονοµικό ε̟ί̟εδο ̟ου είχε α̟οφασιστεί στην ̟ρόταση του Ιουνίου του 2011. 
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ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ  

21. Η CRPM ε̟ιβεβαιώνει τη στήριξή της στις µακρο̟εριφερειακές στρατηγικές. Εκφράζει την ικανο̟οίησή της 
για τις ̟ροο̟τικές ̟ροόδου ̟ου υ̟άρχουν και για τα βήµατα ̟ου έχουν σηµειωθεί, συχνά κατό̟ιν 
̟ρωτοβουλιών και µε τη στήριξη των Γεωγραφικών Ε̟ιτρο̟ών της, ειδικότερα στον χώρο του ∆ούναβη, στη 
Βαλτική, στον Ατλαντικό, στη Βόρεια Θάλασσα και την ζώνη Αδριατικής-Ιονίου. Σε ̟λήρη συµφωνία µε το 
Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο, στηρίζει τις ενέργειες ̟ου ̟ροωθούνται στη Μεσόγειο. Στηρίζει ε̟ίσης ενεργά τις 
υφιστάµενες ̟ρωτοβουλίες σχετικά µε την Συνέργεια του Ευξείνου Πόντου, και καλεί σε ανά̟τυξη µιας 
στρατηγικής θεώρησης γύρω α̟ό τον αρκτικό χώρο.  

Η CRPM θεωρεί ̟ως οι ̟εριφέρειες ̟ρέ̟ει να εµ̟λέκονται, στο σύνολο των µακρο̟εριφερειακών 
στρατηγικών και ανά θαλάσσια λεκάνη, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, τόσο στην κατάρτιση, όσο 
και στην ε̟ίτευξη των στόχων της στρατηγικής, µέσα α̟ό µία µέθοδο ̟ου βασίζεται στην διακυβέρνηση 
̟ολλα̟λών ε̟ι̟έδων.  

22. Θεωρεί ωστόσο ̟ως ένα εννοιολογικό σύνολο είναι α̟αραίτητο για την ̟λαισίωση και την τόνωση των 
ενεργειών αυτών. Η δηµιουργία µίας « Task Force Μακρο̟εριφερειών » στους κόλ̟ους της CRPM στοχεύει 
να συνδράµει σε αυτήν την κατεύθυνση. Οι ̟ροτάσεις της Task Force, ̟ου καταρτίζονται σε στενή 
συνεννόηση µε τις υ̟ηρεσίες της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, αφορούν :    

• Τον λειτουργικό ̟ροσδιορισµό των µακρο̟εριφερειακών στρατηγικών (στήριξη της συνεργασίας 
µεταξύ φορέων, συνένωση των ε̟ενδύσεων, καθορισµός στρατηγικών στόχων και ιδιότητα φυσικού 
αναµεταδότη των δυναµικών διεύρυνσης και γειτονίας) ; 

• Τη γεωγραφία τους ; 
• Τους κοινούς τους στόχους (σχετικά µε τη συνοχή, τις στοχοθετηµένες ̟ροτεραιότητες ή τα διεθνικά 

̟ρογράµµατα) ; 
• Την κατάσταση καταρτισµού και εφαρµογής τους ;  
• Και την χρηµατοδότησή τους : µε ε̟ι̟ρόσθετους ̟όρους τεχνικής υ̟οστήριξης, µέσα α̟ό την 

αναφορά των µακρο̟εριφερειακών στρατηγικών στις Συµβάσεις εταιρικής σχέσης και τα 
Ε̟ιχειρησιακά Περιφερειακά Προγράµµατα, τις συνέργειες µε τα άλλα ευρω̟αϊκά ταµεία, και την 
καλύτερη εναρµόνιση των διακρατικών ̟ρογραµµάτων συνεργασίας µε τις µακρο̟εριφερειακές 
στρατηγικές.   

23. Η CRPM καλεί τους ευρω̟αϊκούς οργανισµούς, και καταρχήν την Ε̟ιτρο̟ή, να λάβουν υ̟όψη τις 
̟ροτάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Μ̟ιαλυστόκ στον καταρτισµό του ̟λαισίου δράσης των 
µακρο̟εριφερειών, ̟ου έχει ̟ροβλεφθεί για τον Ιούνιο του 2013.   

Η ΘΑΛΑΣΣΑ, ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΚΛΕΙ∆Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
Ε∆ΑΦΟΥΣ  

24. Σήµερα, ̟ερισσότερο α̟ό ̟οτέ, το ανα̟τυξιακό δυναµικό ̟ου σχετίζεται µε τη θάλασσα α̟οτελεί ̟ροο̟τική-
µονόδροµο για την Ευρώ̟η, αρκεί η τελευταία να συγκεντρώσει τα α̟αιτούµενα µέσα για την αξιο̟οίησή 
του. Η Γενική Συνέλευση υιοθετεί τους ̟ολιτικούς ̟ροσανατολισµούς ̟ου εκφράστηκαν στην ̟ολιτική θέση 
« ∆ιατηρώντας σταθερή ρότα ̟ρος τη Θάλασσα, στο ̟λαίσιο των δια̟ραγµατεύσεων γύρω α̟ό τις 
ευρω̟αϊκές ̟ολιτικές µετά το 2014».   

25. Έχοντας υ̟ογραµµίσει την αναγκαιότητα ε̟ανα̟ροώθησης της ευρω̟αϊκής θαλάσσιας ατζέντας, η CRPM 
υ̟οδέχεται µε χαρά ένα σύνολο α̟ό θετικές δυναµικές : ε̟ι̟ρόσθετα α̟ό την α̟όδοση µιας ικανο̟οιητικής, 
συνολικά, θέσης στις θαλάσσιες διακυβεύσεις στο ̟εριεχόµενο των ̟ροτάσεων της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής 
σχετικά µε τις ευρω̟αϊκές ̟ολιτικές µετά το 2014, οι δυναµικές ̟ου ̟ροωθεί η τελευταία γύρω α̟ό την 
γαλάζια ανά̟τυξη και τον α̟ολογισµό της ΟΘΠ, καθώς και η καλοδεχούµενη βούληση της Κυ̟ριακής 
Προεδρίας να ̟ροσδώσει µια νέα ώθηση στους θαλάσσιους φακέλους µέσα α̟ό την διεξαγωγή του Άτυ̟ου 
Συµβουλίου και την ̟αρουσίαση της ∆ιακήρυξης της Λεµεσού, ̟ου έχει ̟ρογραµµατιστεί για τις 8 
Οκτωβρίου 2012, α̟οτελούν ενθαρρυντικά στοιχεία. Το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο, µε το ο̟οίο η CRPM 
διατηρεί µία α̟οδοτική συνεργασία, µέσω της ∆ιαθεµατικής Οµάδας Θαλασσών και Παράκτιων Ζωνών, 
διαδραµατίζει ε̟ίσης έναν καθοριστικό ρόλο σε σχέση µε αυτά τα διακυβεύµατα.     

• Ενίσχυση µίας ευρω̟αϊκής συνολικής θαλάσσιας στρατηγικής   

26. Οι εργασίες ̟ου ανα̟τύσσονται µε θέµα την γαλάζια ανά̟τυξη, τον α̟ολογισµό της ΟΘΠ και την 
∆ιακήρυξη της Λεµεσού, ̟ρέ̟ει να ̟λαισιωθούν α̟ό την ύ̟αρξη θεσµικών και δηµοσιονοµικών µέσων, 
ιδίων της ΟΘΠ. Η CRPΜ, λόγω τόσο του ̟εριεχοµένου των ̟ροτεινόµενων ενεργειών και του 
̟ροϋ̟ολογισµού τους, όσο και της ̟ολιτικής βούλησής της για στήριξη της θεσµοθέτησης µιας ΟΘΠ, καλεί 
κατά συνέ̟εια το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο και τα Κράτη Μέλη να υιοθετήσουν τον (̟εριορισµένο, ύψους 
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432 εκ. για 7 χρόνια) ̟ροϋ̟ολογισµό ̟ου ̟ροτείνει η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή σχετικά µε το σκέλος ΟΠΘ του 
ΕΠΘΑ, διατηρώντας ταυτόχρονα τον ̟ροϋ̟ολογισµό ̟ου έχει ̟ροβλεφθεί για την αλιεία εντός του ΕΠΘΑ. 

• Εµβάθυνση τον ευρω̟αϊκών θαλάσσιων τοµεακών ̟ολιτικών  

27. Οι Περιφέρειες της CRPM καλούν τους ευρω̟αϊκούς οργανισµούς σε εµβάθυνση της δράσης τους, και σε 
ανά̟τυξη συνεργασίας γύρω α̟ό τα εξής θέµατα : 

- Την ανά̟τυξη µιας ευρω̟αϊκής ̟ρωτοβουλίας στους τοµείς Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασµού και 
Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών ; 

- Την ̟αραγωγή και ε̟εξεργασία των θαλάσσιων δεδοµένων ; 
- Την συνεχή εµβάθυνση της δράσης της Ευρω̟αϊκής Ένωσης στον τοµέα της ασφάλειας στη θάλασσα, µε 
την ετοιµασία, εφόσον α̟αιτηθεί, ενός ̟ακέτου Erika IV ; 

- Την στήριξη της ̟ροώθησης των ανανεώσιµων θαλάσσιων ενεργειών στην Ευρώ̟η ; 
- Την θαλάσσια έρευνα και την εγκαινίαση µίας Κοινότητας Καινοτοµίας στο ̟λαίσιο λειτουργίας του 
Ευρω̟αϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας ; 

- Την ενίσχυση µίας ευρω̟αϊκής βιοµηχανικής θαλάσσιας φιλοδοξίας, ξεκινώντας α̟ό τις εργασίες ̟ου 
ανα̟τύσσονται ε̟ί του ̟αρόντος γύρω α̟ό την στρατηγική LeaderShip ; 

- Την ένταξη της θαλάσσιας διάστασης στο εσωτερικό µίας ισχυρής ευρω̟αϊκής ̟ολιτικής στον τοµές του 
τουρισµού ; 

- Την ενίσχυση των ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών εκ̟αίδευσης, κατάρτισης και κινητικότητας στον τοµέα της 
Θάλασσας, ειδικότερα µέσα α̟ό την στήριξη στο σχέδιο Vasco da Gama ; 

- Την ανατίµηση των οικονοµικών και κοινωνικών διαστάσεων στο ̟λαίσιο της µεταρρύθµισης της 
ΚΑλΠ και των δια̟ραγµατεύσεων του ΕΠΘΑ. Η CRPM καλεί τους ευρω̟αϊκούς οργανισµούς να 
εργαστούν για µία διευρυµένη αναγνώριση του κοινωνικοοικονοµικού αντίκτυ̟ου της ΚΑλΠ στις 
διάφορες συνιστώσες της : διαχείριση ̟όρων, κοινωνική και το̟ική διάσταση, Κοινή Οργάνωση 
Αγορών,  εξωτερική ̟τυχή και σχέσεις µε Τρίτες Χώρες, το̟ική ανά̟τυξη των ζωνών ̟ου εξαρτώνται 
α̟ό την αλιεία. Ζητά ε̟ίσης την καλύτερη αξιο̟οίηση ορισµένων τµηµάτων της ευρω̟αϊκής αλιείας, 
ό̟ως αυτά της ̟αραδοσιακής και της µικρής κλίµακας αλιείας, και µια µεγαλύτερη στήριξη α̟ό 
̟λευράς ΚΑλΠ και ΕΠΘΑ µιας ̟ολυµερούς διακυβέρνησης ̟ου θα εµ̟λέκει ̟ιο άµεσα τις Περιφέρειες.  

28. Η CRPM χαιρετίζει και ευχαριστεί τους ευρω̟αϊκούς θεσµούς για την ενεργο̟οίησή τους στο ̟λευρό των 
̟αράκτιων Περιφερειών, και ε̟αναλαµβάνει την ξεκάθαρη δέσµευσή της για την διαµόρφωση µίας ισχυρής 
θαλάσσιας συνολικής ο̟τικής, και µία εµβάθυνση του συνόλου των ευρω̟αϊκών θαλάσσιων 
̟ροτεραιοτήτων.  

29. Παράλληλα, η CRPM ε̟αναδιατυ̟ώνει την ̟ε̟οίθησή της ̟ως η ευρω̟αϊκή θαλάσσια ο̟τική οφείλει να 
συµφιλιώσει τις οικονοµικές (συµ̟εριλαµβανοµένης της βιοµηχανικής), ̟εριβαλλοντικές (ειδικότερα 
α̟έναντι στην α̟ειλή της κλιµατικής αλλαγής) και κοινωνικές διαστάσεις, και να εµ̟λέξει ̟ιο ενεργά τις 
Περιφέρειες στην εφαρµογή της σε ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο και στο ε̟ί̟εδο των µακρο̟εριφερειών.  

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡEΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠHΣ  

30. Η βελτίωση της ̟ροσβασιµότητας των ̟αράκτιων Περιφερειών ̟αραµένει ε̟ιτακτική για την διατήρηση της 
οικονοµικής τους ανταγωνιστικότητας και την διευκόλυνση της κινητικότητας των ̟ληθυσµών τους. Η 
CRPM ̟αρακολουθεί µε µεγάλο ενδιαφέρον τις ̟αρούσες δια̟ραγµατεύσεις µεταξύ Συµβουλίου και 
Κοινοβουλίου γύρω α̟ό την αναθεώρηση του ∆ιευρω̟αϊκού ∆ικτύου Μεταφορών (∆Ε∆-Μ) και τον 
κανονισµό του Connecting Europe Facility (CEF). Καλεί τους δύο αυτούς οργανισµούς να λάβουν υ̟όψη τους 
τις ̟ροτάσεις τρο̟ολογιών ̟ου ̟ροτάθηκαν α̟ό την CRPM τον Φεβρουάριο του 2012, για την ενίσχυση της 
εδαφικής ισορρο̟ίας των δύο αυτών οργάνων και της στήριξης των θαλάσσιων µεταφορών στις ειδικές 
συνθήκες ̟ου ε̟ικρατούν ανά θαλάσσια λεκάνη.  

31. Η CRPM ζητά έναν κατάλληλο ̟ροϋ̟ολογισµό για το CEF, ̟ροκειµένου η διακυβέρνηση του οργάνου 
αυτού να είναι ικανο̟οιητική για τις Περιφέρειες και τα κριτήρια χρηµατοδότησης του ∆Ε∆-Μ να α̟αντούν 
στους ακόλουθους στόχους : ̟ροτεραιότητα στην εδαφική συνοχή, τη βελτίωση της ̟ροσβασιµότητας και τις 
βιώσιµες θαλάσσιες µεταφορές. Εκτός αυτών, η CRPM θεωρεί ̟ως το ύψος του ̟ροϋ̟ολογισµού του Ταµείου 
συνοχής ̟ου ̟ροτάθηκε α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή είναι τέτοιο ̟ου δεν ε̟ιδέχεται ̟εραιτέρω 
δια̟ραγµατεύσεις/µειώσεις, και ̟ως, ̟ράγµατι, οι ̟όροι του Ταµείου αυτού ̟ρέ̟ει να διοχετευθούν σε 
̟οσοστό 50% στο ∆Ε∆-Μ. Ε̟ι̟ρόσθετα, δεδοµένης της ̟ρόθεσης της Ε̟ιτρο̟ής να συγκεντρωθούν τα 
κεφάλαια του CEF σε 10 ̟ολυτρο̟ικούς διαδρόµους χερσαίας κατά βάση φύσης, η CRPM ̟ροειδο̟οιεί εκ 
νέου το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο για την ̟ροσοχή ̟ου ̟ρέ̟ει να δοθεί στον θαλάσσιο τοµέα. Τέλος, 
̟ροκειµένου να µειωθούν οι εκ̟οµ̟ές αερίων θερµοκη̟ίου, κρίνεται σκό̟ιµη η ενθάρρυνση των λιµενικών 
ε̟ενδύσεων και η διευκόλυνση της ευρω̟αϊκής χρηµατοδότησης των υ̟ηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών και 
των Θαλάσσιων Λεωφόρων, µέσα α̟ό την διαµόρφωση ενός οργάνου µεγαλύτερης εµβέλειας α̟ό το 
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υ̟άρχον ̟ρόγραµµα Marco Polo (µέσω ενός «ενδέκατου διαδρόµου» ̟ροτεραιότητας, αφιερωµένου στις 
θαλάσσιες µεταφορές). 

32. Καλεί ε̟ίσης τις Περιφέρειες µέλη να ̟ροωθήσουν τις ε̟ιθυµητές τρο̟ο̟οιήσεις στην χάραξη των 10 
̟ολυτρο̟ικών διαδρόµων ̟ροτεραιότητας και την λίστα των υ̟οδοµών του κεντρικού δικτύου του ∆Ε∆-Μ. 
Πέρα α̟ό αυτό, η CRPM υ̟ενθυµίζει ̟ως, τόσο για τα διευρω̟αϊκά δίκτυα α̟ό ά̟οψη µεταφορών, όσο και 
για εκείνα ενέργειας και τηλε̟ικοινωνιών, το άρθρο 170 της Συνθήκης καλεί σε ε̟ίδειξη ιδιαίτερης ̟ροσοχής 
στις σχέσεις µεταξύ των µη κεντρικών, νησιωτικών και µεσόγειων Περιφερειών και των κεντρικών 
Περιφερειών της Ένωσης. Ζητά οι διατάξεις του άρθρου αυτού να α̟οτελέσουν αντικείµενο ̟ρακτικής 
εφαρµογής σε κάθε µία α̟ό τις εµ̟λεκόµενες ̟ολιτικές.  

33. Τέλος, ακόµη και αν οι θαλάσσιες µεταφορές ̟αραµένουν γενικά οι λιγότερο ρυ̟ογόνες, και αυτές ̟ου 
̟αράγουν, ειδικότερα, τις µικρότερες εκ̟οµ̟ές µονοξειδίου του άνθρακα, η CRPM αναγνωρίζει ̟ως 
οφείλουν να βελτιώσουν ακόµη ̟ερισσότερο την ̟εριβαλλοντική τους διάσταση. Η CRPM θα συνεχίσει τις 
εργασίες της σχετικά, έχοντας ως κύριο µέληµα να καταστεί δυνατή η συνδροµή της ευρω̟αϊκής 
χρηµατοδότησης 2014-2020, τόσο στην ανά̟τυξη των θαλάσσιων µεταφορών, όσο και στην βελτίωση της 
βιωσιµότητάς της. Όσον αφορά τον κανονισµό του ∆ΝΟ για το θείο και ̟ροκειµένου να εξασφαλιστεί ίση 
µεταχείριση των διαφόρων θαλάσσιων λεκανών, η CRPM ζητά α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή να διαθέσει 
τους α̟αιτούµενους ευρω̟αϊκούς ̟όρους σαν συµ̟ληρωµατικό εφόδιο στην «εργαλειοθήκη» ̟ου έχει 
̟ροταθεί.  

34. Η CRPM χαιρετίζει τις ̟ροόδους ̟ου έχουν σηµειωθεί ως τώρα, στο ̟λαίσιο των δια̟ραγµατεύσεων στο 
Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο µε θέµα την εµ̟λοκή των θαλάσσιων µεταφορών στο ∆Ε∆-Μ και το CEF, 
ιδιαίτερα στα λιµάνια και τις Θαλάσσιες Λεωφόρους. Καλεί τους οργανισµούς να συνεχίσουν σε αυτήν την 
κατεύθυνση, διότι οι θαλάσσιες µεταφορές ̟αραµένουν µε διαφορά ο ̟ιο βιώσιµος τρό̟ος µεταφοράς. 
Καλεί ε̟ίσης τις Περιφέρειες µέλη της να ανα̟τύξουν τις α̟αιτούµενες ̟ρωτοβουλίες, ώστε οι χάρτες του 
µελλοντικού ∆Ε∆-Μ –και ειδικότερα εκείνος των διαδρόµων ̟ροτεραιότητας- να λαµβάνουν υ̟όψη τους 
τα µη κεντρικά και νησιωτικά χαρακτηριστικά τους. 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥΡΟ Ε∆ΑΦΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ, 
Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  

35. Εκτός της ̟ολιτικής συνοχής, των θαλάσσιων ̟ολιτικών και των ̟ολιτικών στήριξης της ̟ροσβασιµότητας, 
το ̟εριφερειακό και εδαφικό ̟λεονέκτηµα ̟ρέ̟ει να ε̟ανε̟ιβεβαιωθεί και ενώ̟ιον ενός συνόλου α̟ό 
ευρω̟αϊκές ̟ολιτικές µε ισχυρό εδαφικό αντίκτυ̟ο.  

• Για καλύτερες συνέργειες µεταξύ στήριξης στην έρευνα και την καινοτοµία και 
εδαφικής διάστασης  

36. Η ̟εριφερειακή ̟ολιτική θα ̟αραµείνει µία ̟ρωταρχική ̟ηγή ε̟ένδυσης της Ευρω̟αϊκής Ένωσης στην 
έρευνα και την καινοτοµία, ειδικότερα µέσα α̟ό τον καθορισµό στρατηγικών έξυ̟νης εξειδίκευσης, στην 
ο̟οία τελευταία οι Περιφέρειες θα ̟ρέ̟ει να α̟οτελούν κεντρικούς φορείς. Παράλληλα, η CRPM θεωρεί ̟ως 
η εδαφική διάσταση ̟ρέ̟ει να είναι ̟ερισσότερο ̟αρούσα µέσα στις ευρω̟αϊκές ̟ολιτικές έρευνας και 
καινοτοµίας. Για τον λόγο αυτό δίνει µεγάλη βαρύτητα στην ε̟ιστολή ̟ου συνέταξαν οι Υ̟ουργοί 12 
Κρατών, ε̟ιστολή ̟ου καλεί, χωρίς να τίθεται υ̟ό δια̟ραγµάτευση η αρχή της αριστείας, σε µία διευρυµένη 
συµµετοχή στο ̟ρόγραµµα Horizon 2020. Προς το συµφέρον του συνόλου του ευρω̟αϊκού εδάφους, το 
̟ρόγραµµα αυτό δεν ̟ρέ̟ει ̟ράγµατι να ευνοήσει υ̟ερβολικά τους ερευνητές  και τις ε̟ιχειρήσεις των ̟ιο 
ανα̟τυγµένων οικονοµικά Κρατών. Αυτό α̟αιτεί την ανά̟τυξη µίας ευρείας θεώρησης γύρω α̟ό την 
̟ροσέγγιση της αριστείας ̟ου ε̟ιλέχθηκε στο ̟λαίσιο του Horizon 2020. Η CRPM αιτείται ε̟ίσης την 
διατήρηση του ̟ρογράµµατος «Περιφέρειες της γνώσης» στους κόλ̟ους του Horizon 2020, γεγονός ̟ου 
δικαιολογείται α̟ό την ̟οιότητα των εκτιµήσεων του ̟ρογράµµατος αυτού, το ενδιαφέρον ̟ου ε̟ιδεικνύει 
για την ενεργή συµµετοχή των Περιφερειών σε σχέδια ̟ου έχουν ε̟ιλεγεί µε βάση την αρχή αριστείας και 
̟ου δηµιουργούν συνέργειες µε αυτές, στο ̟ρόγραµµα Horizon 2020 και την ̟εριφερειακή ̟ολιτική της ΕΕ. 
Υ̟ό µία ευρύτερη έννοια, οι Περιφέρειες θα ̟ρέ̟ει να εµ̟λέκονται στις ̟ρωτοβουλίες συντονισµού των 
ερευνητικών ̟ρογραµµάτων. 

• Συµφιλίωση ενεργειακής α̟όδοσης και εδαφικής δικαιοσύνης  

37. Οι τρέχουσες δια̟ραγµατεύσεις του σχεδίου ευρω̟αϊκής οδηγίας για την ενεργειακή α̟όδοση υ̟οχρεώνουν 
την CRPM να υ̟ενθυµίσει ̟ως θα καταστεί αναγκαία η κινητο̟οίηση, ̟έρα α̟ό τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, και 
άλλων ̟ηγών χρηµατοδότησης, ό̟ως αυτές ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό το EU ETS (σύστηµα εµ̟ορίας εκ̟οµ̟ών). 
Η CRPM εκφράζει ε̟ίσης τις έντονες ανησυχίες της αναφορικά µε τις υ̟οχρεώσεις ̟ου έχουν ε̟ιβληθεί 
στους διανοµείς και τις ε̟ιχειρήσεις λιανικής ̟ώλησης ενέργειας, τονίζοντας ̟ως η κατάρτισή τους θα ̟ρέ̟ει 
να χαρακτηρίζεται α̟ό διαφάνεια και εδαφική δικαιοσύνη.  
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• Για µία ̟ιο ανοιχτή στα εδάφη Κοινή Αγροτική Πολιτική  

38. Η CRPM θεωρεί α̟αραίτητο η ΚΑλΠ να ̟αίξει τον ρόλο ̟ου της αναλογεί στον καταρτισµό της εδαφικής 
συνοχής, και να οργανωθεί µε τέτοιο τρό̟ο, ̟ου θα α̟αντά στις εξειδικευµένες εδαφικές διακυβεύσεις και θα 
µ̟ορεί να συντελέσει στην α̟οφυγή µελλοντικών κρίσεων στον ε̟ισιτιστικό τοµέα. Οι Περιφέρειες της  
CRPM καλύ̟τουν µία µεγάλη ̟οικιλία γεωγραφικών καταστάσεων και κλιµάτων, κάτι ̟ου σηµαίνει ̟ως η 
ΚΑλΠ δεν µ̟ορεί να ανα̟τύσσει µία µοναδική ̟ροσέγγιση (« one size fits all »), και ε̟οµένως οφείλει να 
είναι αρκούντως ελαστική, ώστε να µ̟ορεί να αντα̟οκριθεί στις ανάγκες των εδαφών.   

39. Η ̟ολιτική ανά̟τυξης της υ̟αίθρου και το FEADER ̟ρέ̟ει να συνεχίσουν να ̟ροσκοµίζουν µία εδαφική  
̟ροστιθέµενη αξία µέσα α̟ό κατάλληλες χρηµατοδοτήσεις, ειδικότερα χάρη στην ̟ροσέγγιση LEADER, ̟ου 
α̟οδείχθηκε ̟ραγµατικό ̟ρότυ̟ο για την ενίσχυση της ένταξης των ενεργειών το̟ικής ανά̟τυξης στο 
̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο. Η CRPM ε̟ιχαίρει για την ένταξη του FEADER στο Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο, εντός 
του ο̟οίου οι Περιφέρειες έχουν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο όσον αφορά τον στρατηγικό 
συντονισµό των ευρω̟αϊκών ̟όρων.    

• Εµ̟λοκή των Περιφερειών στη δράση της Ευρω̟αϊκής Ένωσης στα σύνορά της αλλά 
και στον κόσµο  

40. Η CRPM εκφράζει τη στήριξή της στη νέα ̟ολιτική γειτονίας ̟ου ̟ροτείνεται για την ̟ερίοδο 2014-2020 α̟ό 
την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή και τυγχάνει της χρηµατοδότησης του Ευρω̟αϊκού Οργάνου Γειτονίας. Εφιστά 
ωστόσο την ̟ροσοχή Κοινοβουλίου και Συµβουλίου στην αναγκαιότητα ενίσχυσης, µέσα στο σχέδιο 
κανονισµού του οργάνου αυτού, των διατάξεων εκείνων ̟ου ε̟ιτρέ̟ουν στις το̟ικές και ̟εριφερειακές 
αυτοδιοικήσεις να α̟οτελέσουν ̟ραγµατικούς εταίρους στα ̟ρογράµµατα διασυνοριακής συνεργασίας 
γειτονίας. Αιτείται την συνέχιση των ̟ρογραµµάτων γειτονίας στις θαλάσσιες λεκάνες, αναφέροντας ̟ως 
αυτά τα ̟ρογράµµατα θα ̟ρέ̟ει να ανα̟τύσσονται σε συνέργεια µε την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική 
και την ̟εριφερειακή ̟ολιτική. Ε̟αναλαµβάνει τη στήριξή της στις ̟ροτάσεις της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής 
σχετικά µε τα ̟οσά των εξειδικευµένων ̟ρογραµµάτων ̟ολιτικής ανα̟τυξιακής βοήθειας ̟ου αναφέρονται 
στην κοινωνία των ̟ολιτών και τις ARL (Το̟ικές και Περιφερειακές Αρχές), καθώς και την έγκρισή της µιας 
αρχής στήριξης των οργανώσεων ARL των εταιρικών κρατών.  

41. Τέλος, η CRPM στηρίζει την συµµετοχή των Περιφερειών στις συζητήσεις ̟ου διοργανώνονται σε ̟αγκόσµιο 
ε̟ί̟εδο. Η ̟εριφερειακή κινητο̟οίηση στο ̟λαίσιο δράσης των δικτύων (Ενωµένες Περιφέρειες FOGAR και 
nrg4SD), καθώς και οι ενέργειες ̟ου ανα̟τύσσονται στο ̟λαίσιο του ̟ρογράµµατος Platforma, α̟οτελούν 
ένα σηµαντικό στοιχείο ̟ου ̟λαισιώνει τις ενέργειες της  CRPM σε ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο.  

42. Οι Περιφέρειες µέλη της CRPM ανανεώνουν το ραντεβού τους για το 2013 και την 41η Γενική Συνέλευσή τους 
στο Σεν-Μαλό (Βρετάνη,Γαλλία). 40η ε̟έτειος της CPMR ! 

Υιοθετείται οµόφωνα  
(Μία ψήφος κατά –Κορνουάλλη) 

∴∴∴∴ 
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Η ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ (EFTC) 

Παρουσίαση σχεδίου ψηφίσµατος α̟ό την Οµάδα Θαλάσσιων Πόρων της Ε̟ιτρο̟ής Βόρειας Θάλασσας (ΕΒΘ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
Το Μάρτιο του 2012, στο Χίρτσχαλς (∆ανία), ̟ερί̟ου σαράντα εκ̟ρόσω̟οι ερευνητικών ιδρυµάτων όλης της 
Ευρώ̟ης –συµ̟εριλαµβανοµένης Τουρκίας και Νορβηγίας- συµµετείχαν σε µία σύνοδο ̟ου είχε ως στόχο την 
̟ροετοιµασία της, ̟ροβλε̟όµενης για τα τέλη του Ιουνίου, εγκαινίασης του Ευρω̟αϊκού Τεχνολογικού Κέντρου 
Αλιείας (EFTC).  

Στην κατεύθυνση αυτή, η ε̟ινόηση νέων αλιευτικών µηχανηµάτων ̟ου θα καθιστούν ̟εριττή την α̟όρριψη 
α̟οτελεί ̟ρόκληση ̟ρωταρχικής σηµασίας. Κατά συνέ̟εια, η ανάγκη εντατικο̟οίησης της έρευνας και της 
καινοτοµίας γύρω α̟ό τα αλιευτικά µηχανήµατα, κρίνεται σήµερα ̟ιο ε̟ιτακτική α̟ό ̟οτέ.  

Ο κυριότερος στόχος του Κέντρου (EFTC) θα είναι αυτός της συνδροµής σε µία ̟ερισσότερο βιώσιµη ανά̟τυξη 
της ευρω̟αϊκής αλιείας και σε µία σωστή διαχείριση της εκµετάλλευσης των αλιευτικών ̟όρων. Η στρατηγική 
έρευνα και καινοτοµία, η κατάρτιση και η ε̟ιµόρφωση, καθώς και άλλες υ̟ηρεσίες θα α̟οτελέσουν διακυβεύµατα 
̟ρωταρχικής σηµασίας για τις δραστηριότητες του Κέντρου. Το EFTC θα έχει ε̟ίσης µία αρµοδιότητα δικτύωσης 
των ερευνητικών ινστιτούτων / µελών.  

Η ευρω̟αϊκή ε̟ιστηµονική κοινότητα έχει ̟εριορισµένη ανάµιξη στον τοµέα της αλιευτικής τεχνολογίας και ένας 
σηµαντικός αριθµός ευρω̟αϊκών κρατών σηµείωσε µία µείωση δραστηριοτήτων έρευνας και ανά̟τυξης ̟ου 
σχετίζονται µε τις αλιευτικές τεχνολογίες.   

Κατά συνέ̟εια, µέσα α̟ό τον συντονισµό και την ένταξη των δραστηριοτήτων Ε&Α, την ανά̟τυξη της γνώσης 
και των συµ̟ληρωµατικών διαρθρώσεων, καθώς και την εκ̟αίδευση νέου ̟ροσω̟ικού, το EFTC θα µ̟ορέσει να 
διαµορφώσει την α̟αιτούµενη ε̟ιστηµονική αριστεία, ώστε η τεχνολογία να ̟αραµείνει ένα ανταγωνιστικό 
̟λεονέκτηµα για την ευρω̟αϊκή αλιεία. 

Το στρατηγικό ̟ρόγραµµα έρευνας και καινοτοµίας βασίζεται στις ανάγκες της βιοµηχανίας µε στόχο την 
εξασφάλιση της ανά̟τυξης της βιώσιµης αλιείας στην Ευρώ̟η, ό̟ως : η τεχνολογία των αλιευτικών ̟λοίων, η 
τεχνολογία των αλιευτικών µηχανηµάτων, η ασφάλεια του αλιευτικού ̟ροσω̟ικού, η ε̟εξεργασία της λείας, η 
̟εριβαλλοντική διαχείριση/ανάλυση και ο οικονοµικός αντίκτυ̟ος της βιώσιµης αλιείας.  

Η ε̟ιµόρφωση, η κατάρτιση και άλλες υ̟ηρεσίες θα ̟εριλαµβάνουν : µαθήµατα για αλιείς, ελεγκτικές αρχές, 
ε̟ιχειρηµατίες, εκλεγµένους αντι̟ροσώ̟ους, διανοµείς και σ̟ουδαστές, ̟ιστο̟οίηση και benchmarking, καθώς 
και συνεργασία µεταξύ των ιδρυµάτων κατάρτισης της Ευρώ̟ης. 

Οι ̟ροτεραιότητες της Στρατηγικής ΕΕ 2020 είναι η ανά̟τυξη και η α̟ασχόληση. Ο θαλάσσιος τοµέας µ̟ορεί να 
συνδράµει σε αυτήν την κατεύθυνση, µέσα α̟ό την στήριξη της βιώσιµης αλιείας και την ορθότερη χρήση των 
θαλάσσιων ̟όρων. Μια τεχνολογική στρατηγική α̟οτελεί στοιχείο-κλειδί για την ̟ροώθηση της Μεταρρύθµισης 
της κοινής αλιευτικής ̟ολιτικής (ΚΑλΠ) στην Ευρώ̟η.    

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ :  
Η CRPM στηρίζει την δηµιουργία του Ευρω̟αϊκού Τεχνολογικού Κέντρου για την Αλιεία (EFTC). 

·  Προκειµένου το Κέντρο να κατορθώσει να ε̟ιτύχει τους στόχους του, η CRPM ̟ροτείνει η Γ∆ Θαλάσσιας 
̟ολιτικής και Αλιείας να συνεισφέρει στην χρηµατοδότηση µίας θέσης γραµµατέα του EFTC, για µία 
̟ερίοδο 3 ετών, έτσι ώστε το Κέντρο να είναι ε̟ιχειρησιακά έτοιµο το συντοµότερο δυνατόν.  

·  Η CRPM εκφράζει την ιδιαίτερη ικανο̟οίησή της σχετικά µε την µελλοντική συνεργασία της EFTC µε την 
∆ιαθεµατική Οµάδα της CRPM. 

·  Ο συντονισµός και η συνεργασία, χάρη στο νέο αυτό ευρω̟αϊκό τεχνολογικό κέντρο για την αλιεία, 
αναµένεται να ̟ροδώσουν µία νέα ώθηση, όσον αφορά την έρευνα και την καινοτοµία, στα ε̟ιλεγµένα 
αλιευτικά µηχανήµατα και σε άλλες τεχνολογικές ̟ροτάσεις ̟ου συνδράµουν στην ενίσχυση της βιώσιµης 
αλιείας και την ανά̟τυξη των ̟αράκτιων ̟εριοχών της Ευρώ̟ης. 

·  Η συνεργασία του EFCT και άλλων ιδρυµάτων θαλάσσιας ε̟ιµόρφωσης θα οδηγήσει στην εξασφάλιση µίας 
τυ̟ο̟οιηµένης κατάρτισης υψηλού ε̟ι̟έδου για τους ναυτικούς της Ευρώ̟ης. 

Υιοθετείται οµόφωνα 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ CRPM ΣΕ ΤΑΧΕΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΗ ΤΗΣ 
ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α∆ΡΙΑΤΙΚΗΣ-ΙΟΝΙΟΥ 

Παρουσίαση α̟ό την ∆ιαµεσογειακή Ε̟ιτρο̟ή και την Ε̟ιτρο̟ή Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου της CRPM 

Η CRPM κρίνει θετική την ανάδειξη των «µακρο̟εριφερειών», διεθνικών χώρων ̟ριµοδότησης της συναρµογής των 
δηµοσίων ̟ολιτικών υ̟ερεθνικής κλίµακας. Την ώρα ̟ου διαµορφώνεται σταδιακά µία µακρο̟εριφερειακή ̟ροσέγγιση 
(συµ̟εριλαµβανοµένων των θαλάσσιων λεκανών), και ̟ου γίνονται οι ετοιµασίες για το ̟εριεχόµενο και το ̟ερίγραµµα 
των ̟ρογραµµάτων εδαφικής συνεργασίας για την ε̟ερχόµενη ̟ερίοδο, η CRPM καλεί τους ευρω̟αϊκούς οργανισµούς 
να θέσουν σε εφαρµογή το συντοµότερο δυνατόν µία µακρο̟εριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου.  

Η CRPM δηλώνει έτοιµη να συνεισφέρει σε αυτήν την κατεύθυνση, εµ̟λέκοντας τις Περιφέρειες µέλη της και 
̟ροτείνοντας ένα σχέδιο δράσης για την µελλοντική µακρο̟εριφέρεια.  

Ένας χώρος οµόφωνα αναγνωρισµένος ως κατάλληλος  
Ό̟ως καθιστά ξεκάθαρο η έκθεση του Βουλευτή Alfonsi στο Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο, και ενισχύεται α̟ό την 
γνωµοδότηση του Έλληνα Βουλευτή Σαλαβράκου, ο µεσογειακός χώρος είναι κατάλληλος για την αντιµετώ̟ιση µιας 
σειράς α̟ό σηµαντικές διακυβεύσεις, όµως ̟ρέ̟ει να λαµβάνεται υ̟όψη στο ε̟ί̟εδο των υ̟οχώρων του. Ο χώρος 
Αδριατικής-Ιονίου α̟οτελεί έναν α̟ό αυτούς τους υ̟οχώρους.  

Έχει εξάλλου αναγνωριστεί ως ενδεδειγµένο έδαφος µακρο̟εριφερειακής δράσης α̟ό τα 8 εµ̟λεκόµενα Κράτη, ̟ου 
έχουν συγκεντρωθεί στους κόλ̟ους της AII (Adriatic Ionian Initiative), καθώς και α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Περιφερειών 
(έκθεση Spacca) και το Συµβούλιο της Ευρώ̟ης («Adriatic Eurorégio »). 

Μία µακρο̟εριφέρεια ̟ου στηρίζεται στην ̟ολιτική εδαφικής συνεργασίας και την ολοκληρωµένη 
θαλάσσια ̟ολιτική, σύµφωνη µε µία ευρωµεσογειακή συνολική ο̟τική  
Η CRPM εκτιµά ότι η µελλοντική αυτή µακρο̟εριφέρεια θα ̟ρέ̟ει να στηριχθεί κατά ̟ροτεραιότητα σε δύο ̟υλώνες :   

- Στην ευρω̟αϊκή ̟ολιτική εδαφικής συνεργασίας : στην κατεύθυνση αυτή, ο χώρος Αδριατικής-Ιονίου 
̟ροτείνεται να α̟οτελέσει µία α̟ό τις ̟εριµέτρους του ̟ρογράµµατος διεθνικής κοινοτικής συνεργασίας για το 
2014-2020  

- Στην ολοκληρωµένη θαλάσσια ̟ολιτική (ΟΘΠ) : η CRPM ε̟ιχαίρει για τις ̟ροσ̟άθειες ̟ου ανα̟τύχθηκαν 
α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή στην θαλάσσια αυτή λεκάνη, και καλεί σε συνέχιση τους – ̟ριν α̟ό το 2014 µε 
την οικονοµική στήριξη του Σχεδίου ∆ράσης για την ΟΘΠ, και µετά το 2014 µε την στήριξη του µελλοντικού 
Ευρω̟αϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας 

Οι ενέργειες ̟ου θα ανα̟τυχθούν δεν θα ̟εριοριστούν ωστόσο στους δύο αυτούς «̟υλώνες», και οι ̟ολιτικές 
διαχείρισης αλιευτικών ̟όρων, δικτύων µεταφοράς και ενέργειας θα ̟ρέ̟ει ε̟ίσης να ενταχθούν –µεταξύ άλλων- στην 
µακρο̟εριφερειακή θεώρηση.  

Α̟ό γεωγραφικής ά̟οψης, ο χώρος Αδριατικής-Ιονίου α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο τµήµα ενός σηµαντικού θαλάσσιου και 
̟αράκτιου ευρωµεσογειακού συνόλου. Θα ̟ρέ̟ει να εξασφαλιστεί η ύ̟αρξη συνάφειας µεταξύ των στρατηγικών και 
των ̟ρογραµµάτων ̟ου ανα̟τύσσονται στις δύο αυτές βαθµίδες.  

Η CRPM ̟ροτείνει ένα σχέδιο συντονισµένης δράσης και ένα χρονοδιάγραµµα για την 
µακρο̟εριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου  
Με τη στήριξη των Περιφερειών µελών της στη ζώνη αυτή, ̟ου ανήκει στη δικαιοδοσία της ∆ιαµεσογειακής Ε̟ιτρο̟ής 
και της Ε̟ιτρο̟ής Βαλκανίων-Ευξείνου Πόντου, η CRPM ̟ροτείνει να αναλάβει την κατάρτιση µίας στρατηγικής 
συνόλου και ενός Business Plan για την µελλοντική µακρο̟εριφέρεια. Κάτι τέτοιο θα γίνει σε στενή ε̟αφή µε τους 
εµ̟λεκόµενους οργανισµούς, και σε συνεργασία µε τις Γενικές ∆ιευθύνσεις Περιφερειακής Πολιτικής και Θαλάσσιας 
Πολιτικής και Αλιείας της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής.  

Η ̟ρωτοβουλία αυτή θα ̟λαισιωθεί α̟ό µία οµάδα εργασίας στην ο̟οία θα συµµετέχουν οι εµ̟λεκόµενες Περιφέρειες 
και η ο̟οία θα υ̟άγεται ειδικότερα στην Ε̟ιτρο̟ή Βαλκανίων-Ευξείνου Πόντου και την ∆ιαµεσογειακή Ε̟ιτρο̟ή, µε 
καθοδήγηση σε έναν ̟ρώτο χρόνο α̟ό την Γενική Γραµµατεία της CRPM. 

Η CRPM θέτει το ακόλουθο, εξελισσόµενο ανάλογα µε το αντίστοιχο κοινοτικό σε αυτόν τον τοµέα, χρονοδιάγραµµα :  
- Αρχές 2013 : σεµινάριο εγκαινίασης των ετοιµασιών της στρατηγικής και του Business Plan  
- Ιούνιος 2013 : ̟αρουσίαση της Έκθεσης για τη φάση αυτή στο Πολιτικό Γραφείο της  CRPM  
- ∆εύτερο εξάµηνο 2013 : ολοκλήρωση των α̟αιτούµενων εγγράφων για την αναγνώριση της µακρο̟εριφέρειας 

στον κοινοτικό ̟ρογραµµατισµό της ̟εριόδου 2014-2020. 

Συµ̟ερασµατικά, το σύνολο των µακρο̟εριφερειακών στρατηγικών στη Μεσόγειο ̟ρέ̟ει να ̟ολιτικά και τεχνικά 
συµβατό µε µία µεσογειακή ολοκληρωµένη ̟ολιτική και την ̟ροο̟τική µίας µεσογειακής µακρο̟εριφέρειας.  

Υιοθετείται οµόφωνα  



40η Γενική Συνέλευση της CRPM � 4 & 5 Οκτωβρίου 2012 � Μπιαλυστόκ (Ποντλάσκιε, Πολωνία) � σελ. 13 

� Τελική ∆ιακήρυξη και Ψηφίσµατα � 

- II.3 – 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
Παρουσίαση α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Βόρειας Θάλασσας της CRPM 

Η Ε̟ιτρο̟ή Βόρειας Θάλασσας (NSC) της CRPM εκφράζει τις ανησυχίες της για το µέλλον της βιοµηχανίας τουρισµού 
στην Ευρώ̟η. Πράγµατι, ο τουρισµός διαδραµατίζει στρατηγικό ρόλο για τις ̟αράκτιες ̟εριφέρειες εξασφαλίζοντας ένα 
υψηλό ε̟ί̟εδο θέσεων α̟ασχόλησης, οικονοµικής ανά̟τυξης και κοινωνικής ένταξης. Για το λόγο αυτό η NSC θεωρεί 
ότι ο τοµέας του τουρισµού ̟ρέ̟ει να υ̟οστηριχθεί α̟ό µία ισχυρή βιοµηχανική ̟ολιτική ̟ου θα µεγιστο̟οιεί τις 
̟ροσ̟άθειες ̟ου ανα̟τύσσονται σε ευρω̟αϊκό, εθνικό και ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο. Η NSC υ̟ογραµµίζει ε̟ίσης ̟ως για 
την βελτιστο̟οίηση της κατάρτισης της ̟ολιτικής αυτής, θα ̟ρέ̟ει ευρω̟αϊκό και ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο να στηρίξουν 
και να εκµεταλλευτούν τις ̟ρωτοβουλίες ̟ου στοχεύουν στην εκτίµηση της ̟ραγµατικότητας της βιοµηχανίας 
τουρισµού και των ε̟ιδόσεών του σε εδαφικό ε̟ί̟εδο.. 

Στο γενικό αυτό ̟λαίσιο, η NSC στηρίζει την ̟ρόταση της ∆ιαθεµατικής Οµάδας Εργασίας της CRPM για τον βιώσιµο 
τουρισµό, NECSTouR και INRouTe, για την διαµόρφωση µίας Πλατφόρµας Τουρισµού. Η ̟λατφόρµα αυτή, κατά βάση, 
θα συγκεντρώνει δεδοµένα, θα ̟αράγει µεταδεδοµένα και θα µεταδίδει τις καλύτερες ̟ρακτικές ̟ου ανα̟τύσσονται 
στον θαλάσσιο και τον ̟αράκτιο τουρισµό, ̟ροκειµένου να εξασφαλιστούν οι τεχνικές και ̟ολιτικές συνθήκες για την 
τροφοδότηση του διαλόγου µεταξύ των ̟αράκτιων Περιφερειών, της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής και του Ευρω̟αϊκού 
Κοινοβουλίου.   

Κατά συνέ̟εια, η NSC ζητά α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή και το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξουν τις ενέργειες 
̟ου θα ανα̟τυχθούν στο ̟λαίσιο της Πλατφόρµας της CRPM για τον Τουρισµό, εξασφαλίζοντας τεχνική και 
οικονοµική βοήθεια.  

Υιοθετείται οµόφωνα 
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 
Παρουσίαση α̟ό την ∆ιαµεσογειακή Ε̟ιτρο̟ή µε την υ̟οστήριξη της Ε̟ιτρο̟ής Βαλκανίων Ευξείνου Πόντου της 

CRPM 

Το 2011, η ∆ιαµεσογειακή Ε̟ιτρο̟ή της CRPM δηµιούργησε µία οµάδα εργασίας «Πολιτισµού και βιώσιµου τουρισµού» 
̟ροκειµένου να υ̟ογραµµιστεί ο ̟ρωταρχικός ρόλος ̟ολιτισµού και ̟ολιτιστικής κληρονοµιάς στην ανά̟τυξη του 
τουρισµού.   

Οι εργασίες της οµάδας αυτής εντάσσονται -συµ̟ληρώνοντάς την- στην ̟ρωτοβουλία ̟ου έχει ανα̟τύξει η CRPM µε 
στόχο την υ̟ογράµµιση του ρόλου, εντός των µελλοντικών ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών και των χρηµατοδοτικών εργαλείων 
τους, της βιοµηχανίας τουρισµού, ως στρατηγικός καταλύτης της οικονοµικής ανά̟τυξης των εδαφών, ̟ηγή µη 
µετακινούµενων θέσεων α̟ασχόλησης και αδιαµφισβήτητος ̟υλώνας σε όρους κοινωνικής ένταξης.    

Στο γενικό αυτό ̟λαίσιο και δεδοµένης της Συνθήκης της Λισσαβόνας, η ο̟οία αναγνωρίζει τη σηµασία του τουρισµού 
στο ̟λαίσιο των νέων διατάξεων ̟ου οριοθετούν τις ειδικές αρµοδιότητες της Ένωσης στον τοµέα αυτό, και οι ο̟οίες 
δρουν συµ̟ληρωµατικά µε τις ενέργειες ̟ου ανα̟τύσσουν τα Κράτη µέλη και οι Περιφέρειες – η ∆ιαµεσογειακή 
Ε̟ιτρο̟ή της CRPM: 

• Ε̟ιχαίρει για την ̟ρωτοβουλία ̟ου εγκαινιάστηκε α̟ό την Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή (Γ∆ MARE) µε στόχο την 
κατάρτιση µίας στρατηγικής ̟ου θα ̟ριµοδοτεί τον θαλάσσιο και ̟αράκτιο τουρισµό. Πράγµατι, ̟ροκειµένου να 
αντιµετω̟ιστεί αυτή η κρίση ̟ου ̟λήττει βαρύτατα τα Κράτη µέλη της Μεσογείου και τις Περιφέρειές της, η 
∆ιαµεσογειακή Ε̟ιτρο̟ή κρίνει α̟αραίτητη τη συνέχιση της διαµόρφωσης ενός κανονιστικού και οικονοµικού 
̟λαισίου ̟ου θα ευνοεί την «γαλάζια ανά̟τυξη», της ο̟οίας ο θαλάσσιος και ̟αράκτιος τουρισµός α̟οτελούν 
̟ρωταρχικά συστατικά στοιχεία.  

• Στηρίζει την ̟ρόταση κανονισµού ̟ου ̟αρουσίασε η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή (Γ∆ ENTREPRISE) θεσ̟ίζοντας ένα 
̟ρόγραµµα για την ανταγωνιστικότητα των ε̟ιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME) για την ̟ερίοδο 2014-2020.  

Οι Μεσογειακές Περιφέρειες υ̟ογραµµίζουν τη σηµασία ̟ου α̟οδίδει η ̟ρόταση κανονισµού αυτή στις µικρές και 
µεσαίες ε̟ιχειρήσεις της βιοµηχανίας τουρισµού και καλούν το Συµβούλιο και το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο να 
ε̟ικυρώσουν το ̟ρόγραµµα COSME, διατηρώντας ταυτόχρονα αυξηµένη την ̟ροσοχή τους στον τουριστικό κλάδο.  

Υιοθετείται οµόφωνα 


