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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ CPMR:

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Η Διάσκεψη Περιφερειακών Παράκτιων Περιοχών (CPMR) και οι 150 περιφέρειες μέλη της
πιστεύουν ακράδαντα ότι οι περιφέρειες έχουν σημαντικό ρόλο στην ανανεωμένη Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ), η οποία θα πρέπει επίσης να ενεργεί ως ισχυρότερος παγκόσμιος παράγοντας.
Μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές και καθώς θα ξεκινήσει σύντομα η θητεία της νέας Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, η CPMR επισημαίνει τα ακόλουθα μηνύματα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
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Μια Ευρώπη που εμπιστεύεται τις περιφέρειες για την
εξασφάλιση δημοκρατικής νομιμότητας στο εγχείρημα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.1 Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ενεργή και δυναμική παρουσία:
θέλουμε μια Ευρώπη με ηγετικό ρόλο, που παρέχει πλαίσια συνεργασίας, με τη στήριξη ενός
ισχυρού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Μια Ευρώπη που αναγνωρίζει τη δύναμη και την
αξία των περιφερειών ως βασικών παραγόντων για τη μετουσίωση των φιλόδοξων οραμάτων
σε δράσεις, συχνά σε πιο κατάλληλη και αποτελεσματική κλίμακα σε σύγκριση με τις εθνικές
κυβερνήσεις. Οι περιφέρειες και οι πόλεις είναι πολύτιμοι πόροι και σύμμαχοι για την
επικοινωνία με τους πολίτες, για τη διαχείριση των πολλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η
Ευρώπη, αλλά και για την εξασφάλιση δημοκρατικής νομιμότητας στο ευρωπαϊκό εγχείρημα.
Η δημοκρατία είναι μία από τις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
1.2 Οι περιφέρειες αποτελούν βασικούς εταίρους μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία επωφελείται
από την πλούσια πολυμορφία των περιφερειών της και στοχεύει στη διασφάλιση της
ευημερίας του συνόλου του πληθυσμού της, προστατεύοντας παράλληλα σημαντικές
οικολογικές ισορροπίες, την ειρήνη και την ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλο τον
κόσμο.
1.3 Η Ευρώπη δεν είναι απλώς μια αγορά. Η Ευρώπη είναι μια κοινότητα κρατών, περιφερειών
και πολιτών που εργάζονται από κοινού σε πολιτικά ζητήματα. Η Ευρώπη είναι ένα εγχείρημα
κοινών αξιών και συμφερόντων, για την αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και ευκαιριών. Δεν
έχουμε μόνο μια κοινή ήπειρο, αλλά και κοινή ιστορία, κοινή ταυτότητα και, το κυριότερο,
κοινό μέλλον.
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1.4 Οι περιφέρειες μέλη της CPMR υπερασπίζονται αυτό το μοντέλο της Ευρώπης και κάνουν
έκκληση για δράση. Διακυβεύονται οι κοινές αξίες τις οποίες προασπίζεται η Ευρώπη και δεν
μπορούμε πλέον να επιδεικνύουμε εσωστρέφεια, εντός των εθνικών μας συνόρων. Μόνο η
Ευρώπη μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να αναλάβουμε δράση στον κόσμο, εν όψει των
σύγχρονων προκλήσεων που όλοι αντιμετωπίζουμε.

2

Μια Ευρωπαϊκή Ένωση με φιλόδοξη και μακροπρόθεσμη
στρατηγική

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξοπλιστεί με μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για να επιτύχει
ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα και με τους στόχους βιώσιμης
ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, και να υλοποιήσει στην πράξη την εδαφική ατζέντα
για να αξιοποιηθούν στο μέγιστο οι δυνατότητες των περιφερειών. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει,
συγκεκριμένα:
2.1 Να διασφαλίζει ότι οι μελλοντικές ενωσιακές και ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές
σχεδιάζονται έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία των περιφερειών, τόσο ως
προς την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους όσο και ως προς την κάλυψη των ιδιαίτερων
αναγκών τους. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιφέρειες που πλήττονται από
μόνιμα και γεωγραφικά μειονεκτήματα.
2.2 Να επιτύχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα το αργότερο έως το 2050. Η μετάβαση σε ουδέτερο
ισοζύγιο άνθρακα και σε μια ανθεκτική κοινωνία θα πρέπει να είναι δίκαιη και κοινωνικά
ισορροπημένη και να υλοποιηθεί σε πλήρη συνεργασία με περιφερειακές και τοπικές αρχές,
με επιχειρήσεις και με τους πολίτες. Τα μέλη της CPMR είναι οι πρώτοι που υφίστανται τις
συνέπειες, αλλά και οι πρώτοι που εφαρμόζουν λύσεις για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή και την καταπολέμησή της.
2.3 Να επαναβεβαιώσει την πολιτική συνοχής ως την κύρια επενδυτική πολιτική της ΕΕ για την
επίτευξη μιας «πράσινης» και κοινωνικά δίκαιης Ευρώπης απαλλαγμένης από τον άνθρακα,
ενόψει της ψηφιακής εποχής. Το ανανεωμένο όραμα της Επιτροπής για την Ευρώπη θα πρέπει
να επιτευχθεί μέσω των πολιτικών στόχων της πολιτικής συνοχής. Η υλοποίηση της πολιτικής
συνοχής σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για τη συνεργασία με
περιφέρειες εκτός των εθνικών συνόρων, με στόχο την ενίσχυση της κοινής ανάπτυξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που στηρίζεται στις περιφέρειες για να
επιτύχει τους στόχους της

Πολλές από τις τρέχουσες και αναδυόμενες προκλήσεις και ευκαιρίες της ΕΕ εντοπίζονται στην
περιφέρεια της Ευρώπης. Οι περιφέρειες μέλη της CPMR είναι ιδιαίτερα στρατηγικοί και νόμιμοι
παράγοντες για την υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων. Δεδομένης της αυξανόμενης
σημασίας της κλιματικής αλλαγής και των απτών επιπτώσεών της, οι περιφέρειες μέλη της CPMR
δηλώνουν τη βούλησή τους να εντείνουν τις δράσεις τους βάσει όλων των αρμοδιοτήτων τους,
προκειμένου να επιτευχθεί το ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα και να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα των
περιφερειών. Στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής και όσον αφορά την πολιτική δράση
για περιφερειακά ζητήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει:
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3.1 Να διασφαλίζει ότι οι στόχοι που αφορούν τη βιωσιμότητα έχουν ισχυρή σύνδεση με την
εδαφική συνοχή. Τα μελλοντικά ενωσιακά και ευρύτερα ευρωπαϊκά προγράμματα
χρηματοδότησης με τη συμμετοχή περιφερειών τρίτων χωρών θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι
ώστε να διασφαλίζουν ότι όλες οι περιφέρειες στην Ευρώπη έχουν τη δυνατότητα να
επιτύχουν αυτούς τους στόχους.
3.2 Να εντάσσει ρητά μια εδαφική προσέγγιση στις ενωσιακές και ευρύτερες ευρωπαϊκές
πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια, και παράλληλα να αναγνωρίζει και να προάγει τον
ρόλο των περιφερειών μελών της CPMR για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη δέσμευση
και την αποθήκευση του άνθρακα, ως θεμελιώδη εργαλεία για την επίτευξη του στόχου
ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα έως το 2050 και για την υλοποίηση των στόχων της ΕΕ.
3.3 Να διευρύνει και να ενισχύει την προσέγγιση της έξυπνης εξειδίκευσης (S3) αξιοποιώντας τα
δυνατά σημεία της κάθε περιφέρειας και τη συνεργασία με άλλες περιφέρειες.
3.4 Να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις διαφορετικές ικανότητες προσαρμογής των περιφερειών ως
προς τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να μειωθεί η ευαλωτότητα τους και
να αποφευχθεί η αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ τους.
3.5 Να δίνει προτεραιότητα στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιώσιμης
«γαλάζιας» ανάπτυξης, αξιοποιώντας την έξυπνη εξειδίκευση, την κατάρτιση και τις αρχές
της κυκλικής οικονομίας σε κλάδους όπως οι θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η
ναυτιλία, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες.
3.6 Να διασφαλίζει ότι οι μελλοντικές ενωσιακές και ευρύτερες ευρωπαϊκές πολιτικές
μεταφορών εγγυώνται την προσβασιμότητα των περιφερειών και την ίση πρόσβαση στην
έξυπνη και καθαρή κινητικότητα σε όλη την Ευρώπη και στις γειτονικές της χώρες. Τα
υφιστάμενα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός της
καθορισμένης προθεσμίας έως το 2030 για το κεντρικό δίκτυο και έως το 2050 για το συνολικό
δίκτυο και να ενισχυθούν σε όλες τις περιφέρειες, ενώ παράλληλα θα πρέπει να δοθεί
προτεραιότητα σε βιώσιμους τρόπους μεταφοράς και να αναδειχθούν οι μικτοί τρόποι
μεταφοράς.
3.7 Να αναπτύξει ένα ισχυρό φιλόδοξο όραμα για τις βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές και για
τις θαλάσσιες αρτηρίες, τα οποία αποτελούν βασικά στοιχεία για την υλοποίηση ενός
καινοτόμου και βιώσιμου ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών, προκειμένου να επιτευχθούν
οι στόχοι της κλιματικής ουδετερότητας.
3.8 Να καταβάλλει προσπάθειες για να καταστήσει την αεροπλοΐα πιο φιλική προς το
περιβάλλον και πιο βιώσιμη, καθώς και να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη προσβασιμότητα
για όλες τις περιφέρειες μέλη της CPMR.
3.9 Να διευκολύνει την ανάπτυξη και διάδοση καινοτόμων και έξυπνων λύσεων μεταφοράς (π.χ.
αυτοματοποιημένες αυτόνομες μεταφορές).
3.10 Να διασφαλίζει ότι οι μελλοντικές πολιτικές μετανάστευσης της ΕΕ σχεδιάζονται έτσι ώστε
να αναγνωρίζεται ο υποστηρικτικός ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι περιφέρειες
που το επιθυμούν σε αυτό το πλαίσιο, καθώς και να παρέχει μηχανισμούς επαρκούς
χρηματοδότησης, ανάλογα με τις ανάγκες των περιφερειών – ιδιαίτερα εκείνων που
βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ – και να βελτιώσει τους δεσμούς μεταξύ
μετανάστευσης, ένταξης των μεταναστών και ανάπτυξης, με σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο
και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
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Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δίνει στις περιφέρειες τη δύναμη να
υλοποιούν τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τους πολίτες από κάθε
γωνιά της Ευρώπης

Για τον σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει:
4.1 Να δίνει προτεραιότητα στις πολιτικές της ΕΕ και στις προτεραιότητες που υλοποιούνται σε
συνεργασία με περιφερειακές αρχές υπό επιμερισμένη διαχείριση και να καταβάλλει
προσπάθεια για να βελτιώσει την ποιότητα των εταιρικών σχέσεων μεταξύ περιφερειακών,
εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων, με στόχο την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων
(συγκεκριμένα, τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας).
4.2 Να συνοδεύεται από ουσιαστική μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ώστε να
διασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειών και η ενίσχυση της εδαφικής
διάστασης, όσον αφορά τον προσανατολισμό των επενδύσεων από τα ευρωπαϊκά
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.
4.3 Να εξασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για όλα τα ταμεία και τους
χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της ΕΕ που υποστηρίζουν τις επενδύσεις (υπό κεντρική ή
επιμερισμένη διαχείριση) στο μέλλον, με βάση την αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
4.4 Να μειώσει τον γραφειοκρατικό φόρτο για τους ωφελούμενους και τις διαχειριστικές αρχές
των ταμείων της ΕΕ σε ένα σαφές πλαίσιο για την επίτευξη πραγματικής απλούστευσης.
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Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασίζεται στη συνεργασία και την
αλληλεγγύη μεταξύ λαών και περιφερειών

Πολλές προκλήσεις και ευκαιρίες υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και απαιτούν μια ευρωπαϊκή
λύση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι τολμηρή, ώστε να ενισχύει τις υφιστάμενες πολιτικές
και να σχεδιάζει νέες λύσεις για να προάγει τη συνεργασία, τον διάλογο και τη συλλογική εργασία
μεταξύ περιφερειών, εδαφών και χωρών εντός και εκτός της ΕΕ. Θα πρέπει επομένως:
5.1 Να επιδεικνύει πραγματική φιλοδοξία για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία αυξάνοντας
τη χρηματοδότησή της και ενισχύοντας τον ρόλο της, ώστε να συμβάλλει σε μια αίσθηση
κοινότητας της ΕΕ και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο,
καθώς και προωθώντας τη διατήρηση όλων των μορφών διασυνοριακής συνεργασίας, όπως
της θαλάσσιας.
5.2 Να διατηρήσει και να ενισχύσει τους υφιστάμενους μηχανισμούς συνεργασίας μεταξύ των
περιφερειών της ΕΕ και των εθνών και τοπικών αρχών του Ηνωμένου Βασιλείου εν όψει του
Brexit, καθώς και να παρέχει μηχανισμούς χρηματοδότησης για να μετριάσει τις επιπτώσεις
του Brexit στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο.
5.3 Να στηρίζει πλαίσια συνεργασίας, όπως μακροπεριφερειακές στρατηγικές, στρατηγικές για
θαλάσσιες λεκάνες και παρόμοιες πρωτοβουλίες. Αυτά τα πλαίσια παρέχουν σημαντική
ενωσιακή πρόσθετη αξία για την ευθυγράμμιση των προτεραιοτήτων και των πηγών
χρηματοδότησης, και για την ενίσχυση της πολυεπίπεδης συνεργασίας μεταξύ
ενδιαφερόμενων φορέων από χώρες της ΕΕ, χώρες υποψήφιες προς ένταξη και γειτονικές
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χώρες εκτός της ΕΕ. Ο ρόλος, οι προοπτικές και η συμμετοχή των περιφερειών θα πρέπει να
ενισχυθούν και να αξιοποιηθούν πλήρως, τόσο από άποψη διακυβέρνησης όσο και
υλοποίησης, καθώς και σε οικονομικό επίπεδο.
5.4 Να διασφαλίζει ότι η μελλοντική πολιτική γειτονίας της ΕΕ λαμβάνει περαιτέρω υπόψη τις
περιφέρειες και τις ανάγκες όλων των γειτονικών χωρών εταίρων, καθώς και των φορέων με
συμφέροντα στα εδάφη τους. Ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας
και το Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο θα πρέπει να παρέχουν βασικό ρόλο και
επαρκείς ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές, με στόχο την
ενίσχυση της σύνδεσης με άλλες τομεακές πολιτικές της ΕΕ.
5.5 Η πολιτική γειτονίας της ΕΕ θα πρέπει να ενισχύει τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα
ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να διευκολύνει τη συμμετοχή εταίρων τρίτων χωρών σε
έργα με εταίρους από ευρωπαϊκές περιφέρειες.
5.6 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αξιοποιήσει και να προβάλει σε διεθνές επίπεδο την
προοπτική που μπορούν να φέρουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες στην ατζέντα των στόχων
βιώσιμης ανάπτυξης με ορίζοντα το 2030, μέσω της αποκεντρωμένης συνεργασίας και νέων
συμμαχιών με ενδιαφερόμενους φορείς από τρίτες χώρες.

Εγκρίθηκε ομόφωνα
Παλέρμο, 18 Οκτωβρίου 2019
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Οι περιφερειακές και παράκτιες περιοχές που αναφέρονται στη συνέχεια
συναντήθηκαν στο πλαίσιο της 47ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της CPMR στο
Παλέρμο (Σικελία, Ιταλία) στις 17-18 Οκτωβρίου2019:
ABERDEEN CITY (UK), ABRUZZO (IT), AÇORES (PT), ALENTEJO (PT), ANDALUCIA (ES), AUST AGDER (NO), BALEARES
(ES), BORNHOLM (DK), BRETAGNE (FR), CALARASI (RO), CANARIAS (ES), CANTABRIA (ES), CATALUNYA (ES),
CORNWALL (UK), CORSE (FR), ΚΥΠΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ (GR), EMILIA ROMAGNA (IT), FLEVOLAND (NL), GALICIA
(ES), GÄVLEBORG (SE), GENERALITAT VALENCIANA (ES), GOTLAND (SE), GOZO (MT), HELSINKI-UUSIMAA (FI),
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (GR), JÄMTLAND HÄRJEDALEN (SE), ΚΡΗΤΗ (GR), KYMENLAAKSO (FI), LAZIO (IT), LIGURIA (IT),
MIDTJYLLAND (DK), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), NAVARRA (ES), NOORD-HOLLAND (NL), NOORDNEDERLAND (NL), NORDJYLLAND (DK), NORRBOTTEN (SE), NORTE (PT), NORTHERN & WESTERN REGIONAL
ASSEMBLY (IE), NOUVELLE AQUITAINE (FR), OCCITANIE (FR), ÖREBRO (SE), ØSTFOLD (NO), OSTROBOTHNIA (FI),
OULU (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), PAIS VASCO/EUSKADI (ES), PAYS DE LA LOIRE (FR), PODLASKIE (PL), POLYNESIE
FRANÇAISE (FR), RABAT-SALE-KENITRA (MA), REGION SUD (FR), ROGALAND (NO), SAMEGRELO-ZEMO SVANETI*
(GE), SATAKUNTA (FI), SICILIA (IT), SKÅNE (SE), SOGN OG FJORDANE (NO), SOUTH-WEST FINLAND (FI), STOCKHOLM
(SE), SYDDANMARK (DK), TELEMARK (NO), TIRANA (AL), TOSCANA (IT), TRØNDELAG (NO), TULCEA (RO),
VÄRMLAND (SE), VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTRA GÖTALAND (SE), VEST-AGDER (NO), VESTFOLD (NO), WALES (UK),
WEST-FLANDERS (BE), ZUID-HOLLAND (NL)
*ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Στη Διάσκεψη Περιφερειακών Παράκτιων Περιοχών (CPMR) συμμετέχουν περίπου 150 περιφέρειες
από 25 κράτη εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η CPMR, η οποία εκπροσωπεί περίπου 200 εκατομμύρια ανθρώπους, αγωνίζεται για μια πιο
ισορροπημένη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής επικράτειας.
Λειτουργεί ως ομάδα προβληματισμού και ως ομάδα άσκησης επιρροής για τις περιφέρειες. Εστιάζει
κυρίως στην κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή, τις θαλάσσιες πολιτικές και την
προσβασιμότητα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6, rue Saint-Martin, 35700 Rennes
Rond-Point Schuman 14, 1040 Brussels
Τηλ: + 33 (0)2 99 35 40 50
Τηλ: +32 (0)2 612 17 00
Email: info@crpm.org, Ιστότοπος: www.cpmr.org
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