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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Και στις 23 Ιουνίου, ο βρετανικός λαός
ψήφισε υπέρ της εξόδου από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ας είμαστε ειλικρινείς. Δεν πρόκειται απλώς
για πλήγμα κατά της Ευρώπης, αλλά για
πλήγμα κατά των υφιστάμενων πολιτικών, τις
οποίες οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν κατανοούν,
αλλά θεωρούν ότι υπηρετούν αυτούς που
υποστηρίζουν την παγκοσμιοποίηση και όχι
τους πολίτες και τις ανάγκες τους.
Οι
περιφερειακές
κυβερνήσεις
που
εκπροσωπούμε στην CPMR βιώνουν αυτές τις
ανησυχίες σε καθημερινή βάση.

Αγαπητοί αναγνώστες,
Το κοινό ευρωπαϊκό μας οικοδόμημα
βρίσκεται σε σημείο καμπής. Ποτέ μέχρι
σήμερα οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν έδειχναν
τόσο λίγη εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις και
τους πολιτικούς θεσμούς.
Στις 3 Δεκεμβρίου 2015, ο λαός της Δανίας
ψήφισε με δημοψήφισμα κατά των
ευρωπαϊκών
κανονισμών
για
τη
διασυνοριακή συνεργασία.
Στις 6 Απριλίου 2016, οι Oλλανδοί πολίτες
ψήφισαν κατά μιας συμφωνίας σύνδεσης της
ΕΕ με την Ουκρανία.

Οι προτεραιότητες και οι ανησυχίες των
Ευρωπαίων σήμερα επικεντρώνονται στη
μεταναστευτική κρίση και τις συνέπειές της,
τις τρομακτικές τρομοκρατικές επιθέσεις και
την ασφάλεια της Ευρώπης, τη συνεχή
οικονομική κρίση και την αυξημένη ανεργία
των νέων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κυβερνητικό επίπεδο
που υποστηρίζουμε και πρεσβεύουμε, είναι
το ικανότερο όργανο για την αντιμετώπιση
των ανησυχιών των πολιτών μας.
Τυχόν απόπειρες για τη μείωση των
περιφερειακών δομών που επικεντρώνονται
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στην υποστήριξη των πολιτών, μέσω της
μείωσης των οικονομικών πόρων, θα θέσουν
σε περαιτέρω κίνδυνο το ήδη εύθραυστο
ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Πρόκειται για έναν αξιόλογο τρόπο να
καταπολεμήσουμε τη στασιμότητα της
οικονομικής ανάπτυξης και να βιώσουμε την
προστιθέμενη αξία της Ευρώπης.

Στην παρούσα ετήσια έκθεση, η CPMR
περιγράφει τις συνεχείς προσπάθειές της να
ενημερώσει, να βοηθήσει και να εφαρμόσει
τις υφιστάμενες πολιτικές και προγράμματα
για την ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων
εργασίας
σε
παραδοσιακούς
και
ανερχόμενους οικονομικούς τομείς.

Οι καιροί είναι δύσκολοι αλλά εμείς, οι
ευρωπαϊκές περιφέρειες, μπορούμε και θα
επιχειρήσουμε να εφαρμόσουμε οικονομικές
στρατηγικές, να δημιουργήσουμε θέσεις
εργασίας και να τις διατηρήσουμε.

Οι ευρωπαϊκές θαλάσσιες περιφέρειες
βρίσκονται στην καρδιά των λύσεων για
όλους τους σημαντικούς τομείς πολιτικής,
από
την
αντιμετώπιση
εκτάκτων
ανθρωπιστικών αναγκών στα σύνορά τους ως
τις πολιτικές ενσωμάτωσης για τους αιτούντες
άσυλο.
Έρχονται αντιμέτωπες με τον μετριασμό των
κλιματικών αλλαγών και αναπτύσσουν μέτρα
για να προσαρμοστούν στην κατάσταση,
αποτρέποντας έτσι έξοδα λόγω φυσικών
καταστροφών.
Αυτό φαίνεται από την σημαντική συμβολή
μας στις συμφωνίες της Διάσκεψης Μερών
(COP 21) στο Παρίσι.
Οι περιφέρειές μας διασφαλίζουν ότι όλοι οι
πολίτες, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής
τους,
έχουν
φυσική
ή
ψηφιακή
προσβασιμότητα,
είτε
βρίσκονται
σε
μητροπολιτικές, είτε σε νησιωτικές περιοχές.
Αυτό αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για τις
ενέργειές μας και τις προσπάθειές μας για
άσκηση πίεσης.

Θα στοχεύσουμε στη λήψη, την ενσωμάτωση
και τη διασφάλιση της κινητικότητας νέων
φοιτητών και επιχειρηματιών στα ναυτιλιακά
επαγγέλματα.
Μαζί στην CPMR είμαστε πιο δυνατοί και πιο
ικανοί να αναλάβουμε ουσιαστική δράση
ώστε να ανταπεξέλθουμε στην ευρωπαϊκή
περιπέτεια που τα τελευταία 70 χρόνια έχει
διασφαλίσει την ειρήνη σε αυτή την ήπειρο.
Ελπίζουμε ότι οι προτάσεις και οι
δραστηριότητες που περιγράφονται στην
παρούσα έκθεση δραστηριοτήτων θα
εμπνεύσουν τους Eυρωπαίους ηγέτες και σας
ευχόμαστε καλή ανάγνωση!

Vasco Cordeiro, Πρόεδρος της CPMR και
Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Αυτόνομης
Περιφέρειας των Αζορών (PT)

Η επένδυση στους ανθρώπους και η
δημιουργία μακροχρόνιων θέσεων εργασίας
μέσω πολιτικών συνοχής βρισκόταν επίσης
πάντα στον πυρήνα του προγράμματος
εργασίας της CPMR.
Βοηθούμε στη σύναψη εταιρικών σχέσεων
από ευρωπαϊκό ως τοπικό επίπεδο,
εμπλέκοντας πλήθος οργανισμών από
διαφορετικούς τομείς ανάπτυξης μέσω
στρατηγικών
έξυπνης
εξειδίκευσης,
χρησιμοποιώντας τους πόρους των ΕΔΕΤ.

Ελένη Μαριάνου, Γενική Γραμματέας της
CPMR
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ΣΥΝΟΧΗ

αφορά την αποτελεσματικότητα των Ταμείων
Συνοχής. Ανοίγει τον δρόμο για πραγματική
συζήτηση σχετικά με τη διαμόρφωση της
Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο μετά το
2020. Η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει
τις πρώτες ιδέες της για το μέλλον της
Πολιτικής Συνοχής μέχρι το τέλος του 2017.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ CPMR
ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Τα προγράμματα Πολιτικής Συνοχής για το
διάστημα 2014 - 2020 βρίσκονται ήδη σε
εξέλιξη και η προσοχή έχει πλέον στραφεί στο
μέλλον της πολιτικής μετά το 2020.

Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από
την CPMR το 2016 επικεντρώθηκαν στην
ανάπτυξη μιας ισχυρής τεκμηριωμένης βάσης
με τα Μέλη της για την πρόταση του
οράματος μιας αναμορφωμένης Πολιτικής
Συνοχής για την περίοδο μετά το 2020. Η
CPMR επικέντρωσε τις προσπάθειές της ιδίως
σε τέσσερις τομείς:

Η πολιτική αντιμετωπίζει μεγάλη πίεση για
αναμόρφωση στο μέλλον:

> Τον ρόλο των περιφερειών στην Πολιτική
Συνοχής

> Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη θέτει
υπό αμφισβήτηση την Πολιτική Συνοχής ως
παραδοσιακή
ευρωπαϊκή
επενδυτική
πολιτική.

> Τη συμβολή της Πολιτικής Συνοχής στον
τομέα των επενδύσεων

> Τα Κράτη Μέλη ζητούν ουσιαστική
αναμόρφωση για την απλοποίηση της
διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών
και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).

> Τη νησιωτική διάσταση της Πολιτικής
Συνοχής

> Η Πολιτική Συνοχής δέχεται πιέσεις για την
ανάδειξη αποτελεσμάτων αλλά και επειδή
αντιστοιχεί
στο
ένα
τρίτο
του
προϋπολογισμού της ΕΕ.
> Ορισμένοι ζητούν επίσης σημαντική
αναθεώρηση των στόχων της Πολιτικής
Συνοχής, ώστε η πολιτική να υποστηρίζει
πλήρως τις προσπάθειες των Κρατών Μελών
για συμμόρφωση με το οικονομικό
κυβερνητικό πλαίσιο της ΕΕ στο μέλλον.

> Την εξέλιξη των τάσεων Περιφερειακής
Πολιτικής

Επιπλέον, η CPMR ασχολήθηκε με τις κρατικές
ενισχύσεις όσον αφορά τις μεταφορές και τις
μακροπεριφερειακές στρατηγικές.
Έχοντας υπόψη αυτές τις ενέργειες, τον
Ιούλιο ο Αντιπρόεδρος της CPMR, Enrico
Rossi,
συναντήθηκε
με
τον
Frans
Timmermans,
Α'
Αντιπρόεδρο
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η CPMR παρακολουθεί τις συζητήσεις
που έχουν προκύψει σχετικά με το μέλλον της
Πολιτικής Συνοχής, σε συνδυασμό με τις
σκέψεις για το μέλλον του προϋπολογισμού
της ΕΕ, που ξεκίνησαν υπό την Ολλανδική
Προεδρία στις αρχές του 2016.
Η
ενδιάμεση
αναθεώρηση
του
προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο
2014-2020 ήταν ιδιαίτερα επικριτική όσον

Ο Πρόεδρος Rossi στη συνάντηση με τον Α'
Αντιπρόεδρο Timmermans
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Ο Πρόεδρος Rossi τόνισε ότι το Σχέδιο
Γιούνκερ δεν πρέπει να αντικαταστήσει την
Πολιτική Συνοχής, καθώς και οι δυο πολιτικές
εκπληρώνουν
διαφορετικούς,
αλλά
συμπληρωματικούς στόχους.

Ο ρόλος των περιφερειών στην
Πολιτική Συνοχής
Η CPMR διενήργησε μια μελέτη για να
αξιολογήσει το επίπεδο συμμετοχής των
Περιφερειών της CPMR στα προγράμματα
Πολιτικής Συνοχής, η οποία επικεντρώθηκε
στη σχέση μεταξύ των τομέων παρέμβασης
της Πολιτικής Συνοχής και των νομοθετικών
αρμοδιοτήτων των περιφερειακών αρχών.
Η μελέτη αναπτύχθηκε με τη συμβολή 40
περιφερειών μελών της
CPMR και
επιβεβαιώνει
ότι
οι
περισσότερες
περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη έχουν
νομοθετικές αρμοδιότητες στους τομείς
παρέμβασης της Πολιτικής Συνοχής.
Η μελέτη επιβεβαιώνει επίσης ότι η εισαγωγή
ενισχυμένων διατάξεων στην πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση και τη συνεργασία (Άρθρο 5
ΚΚΔ) ήταν θετική, παρά τις σημαντικότατες
διαφορές μεταξύ των Κρατών Μελών στον
τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν οι
διατάξεις αυτές.

Η συμβολή των περιφερειών στις
επενδύσεις
Η CPMR ανέλαβε μια σειρά δραστηριοτήτων
για να επιδείξει την προστιθέμενη αξία της
χρηματοδότησης της Πολιτικής Συνοχής όσον
αφορά τις επενδυτικές προσπάθειες της ΕΕ.
Τον Φεβρουάριο του 2016 διοργανώθηκε ένα
συνέδριο μαζί με την Ολλανδική Προεδρία.
Το συνέδριο παρουσίασε συγκεκριμένα
παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο οι
περιφερειακές και τοπικές αρχές στην
Ευρώπη προωθούν την οικονομική ανάπτυξη

σε συνάρτηση με τη θαλάσσια οικονομία,
χάρη στην υποστήριξη που παρέχεται από
τα ταμεία και τα χρηματοοικονομικά μέσα της
ΕΕ.

Το συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε
στην επαρχεία Zuid της Ολλανδίας, έφερε στο
φως την πληθώρα λειτουργιών που
διεξάγονται από τις περιφερειακές αρχές για
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και
ανάπτυξης, ιδιαίτερα στον ναυτιλιακό τομέα.
Το συνέδριο επιβεβαίωσε επίσης την ανάγκη
για την προσθήκη εδαφικής διάστασης στα
χρηματοοικονομικά μέσα και το επενδυτικό
πρόγραμμα της ΕΕ ώστε να αποφευχθεί ο
αποκλεισμός ορισμένων περιοχών της
Ευρώπης.
Ο Αντιπρόεδρος της CPMR, Rogier Van Der
Sande, συναντήθηκε τον Απρίλιο με τον Jyrki
Katainen, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

Ο Αντιπρόεδρος της CPMR, Rogier Van Der Sande, στη
συνάντηση με τον Jyrki Katainen

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κος Van
Der Sande τόνισε τον σημαντικό ρόλο που
παίζουν οι περιφέρειες στην προώθηση των
επενδύσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων.
Επιπλέον, η CPMR διερεύνησε περαιτέρω τις
λειτουργίες που διεξήχθησαν από τα
χρηματοοικονομικά
όργανα
για
την
περιφερειακή ανάπτυξη.
Ξεκίνησε μια μελέτη με τα Μέλη της ώστε να
αναλύσει
τον
αντίκτυπο
των
χρηματοοικονομικών οργάνων από το 2007.
Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στη
Γενική Συνέλευση της CPMR του 2016 και θα
ληφθούν υπόψη στον προβληματισμό της
CPMR για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής.
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Εξέλιξη των τάσεων της
Περιφερειακής Πολιτικής
Η
Γενική
Γραμματεία
της
CPMR
παρακολούθησε την εξέλιξη των στατιστικών
τάσεων σχετικά με την Πολιτική Συνοχής, και
ιδιαιτέρως τον αντίκτυπο των στατιστικών
των περιφερειακών ΑΕΠ στην επιλεξιμότητα
των περιοχών για την Πολιτική Συνοχής.
Μια ανάλυση της CPMR επιβεβαιώνει την
αύξηση των περιφερειακών ανισοτήτων και
τη διεύρυνση του αναπτυξιακού χάσματος
μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας.
Το ίδιο έγγραφο παρέχει εκτιμήσεις για το
πώς ενδέχεται να είναι η Πολιτική Συνοχής
μετά το 2020 βάσει των πιο πρόσφατων
στατιστικών.
Η CPMR προσκλήθηκε επίσης να παρουσιάσει
τα συμπεράσματά της ειδικής ομάδας για
τους δείκτες της Πολιτικής Συνοχής στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο 2016.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η
CPMR τόνισε την πολιτική φύση των
διαπραγματεύσεων
για
τον
προϋπολογισμό της Πολιτικής Συνοχής.

Εδαφική διάσταση
Η CPMR συνεργάστηκε στενά με την Επιτροπή
Νήσων ώστε να ενισχύσει τη θέση των νησιών
και εξόχως απόκεντρων περιφερειών στην
Πολιτική Συνοχής μετά το 2020.
Η Διακομματική Ομάδα Θαλασσών, Ποταμών,
Νήσων και Παράκτιων Περιοχών (SEARICA)
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προσκάλεσε
τη CPMR να παρουσιάσει ενδεχόμενα
σενάρια που ενισχύουν τη νησιωτική
διάσταση της Πολιτικής Συνοχής σε ειδική
διάσκεψη τον Μάρτιο.
Δεκαέξι
βουλευτές
Κοινοβουλίου ήταν

του
Ευρωπαϊκού
παρόντες για να

εκθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα
σενάρια της CPMR.

Μέλη της Επιτροπής Νήσων συναντήθηκαν
για να συζητήσουν περαιτέρω τα σενάρια
αυτά στη Γενική Συνέλευσή τους τον Μάιο
του 2016, η οποία πραγματοποιήθηκε από
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο.

Κρατικές Ενισχύσεις
Η CPMR παρακολουθεί από κοντά τη
νομοθεσία σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις
σε σχέση με τα Μέλη της.
Η Γραμματεία παρουσίασε ένα συνοπτικό
σημείωμα στη συνάντηση του Πολιτικού
Γραφείου τον Φεβρουάριο του 2016.
Το σημείωμα συνέκρινε τις θέσεις της CPMR
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις και το
τρέχον πλαίσιο για την περίοδο 2014-2020,
δίνοντας βάση ιδίως στο θέμα των
κατευθυντήριων
γραμμών
για
τις
περιφερειακές κρατικές ενισχύσεις.
Η CPMR και η Επιτροπή Νήσων εξέφρασε
επίσης γνώμη σχετικά με τις λειτουργικές
ενισχύσεις λιμένων και αεροδρομίων τον
Μάιο του 2016.
Ζήτησε την καλύτερη εξέταση της ανάγκης
επιπρόσθετων εξόδων στις νησιωτικές
περιφέρειες και την εξαίρεση ορισμένων
τύπων ενισχύσεων από τη νομοθεσία
κρατικών ενισχύσεων.

Μακροπεριφερειακές στρατηγικές
Η CPMR συνεχίζει να παρακολουθεί τις
εξελίξεις σχετικά με τις μακροπεριφερειακές
στρατηγικές και τις στρατηγικές θαλάσσιων
λεκανών μέσω μιας Ειδικής Ομάδας, η οποία
πραγματοποίησε συνάντηση τον Νοέμβριο
του 2015.
Οι Γεωγραφικές Επιτροπές της CPMR
ενεργούν ξεχωριστά όσον αφορά τις
μακροπεριφερειακές στρατηγικές, τόσο κατά
τη φάση έναρξής τους όσο και κατά τη φάση
λειτουργίας τους.
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Περαιτέρω δραστηριότητες

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΥΡΩΠΗ

Ο Πρόεδρος της CPMR, Vasco Cordeiro, και
οι εκπρόσωποι του Πολιτικού Γραφείου της
CPMR συναντήθηκαν τον Μάιο με την
Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής, Corina
Creţu.
Τόνισαν τη σημασία των ευρωπαϊκών
περιφερειών στον σχηματισμό μιας Πολιτικής
Συνοχής η οποία θα μειώσει τις ανισότητες,
θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και θα
συμβάλλει
στην
αντιμετώπιση
της
προσφυγικής κρίσης.

ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Ο κύριος στόχος της CPMR κατά τον τελευταίο
χρόνο ήταν να συμβάλλει στην εφαρμογή των
θαλάσσιων πολιτικών της ΕΕ στους τομείς
που περιλαμβάνονται στη θαλάσσια ατζέντα.
Αυτό δίνει στη CPMR την ευκαιρία να
συντάξει μελλοντικές προτάσεις αναφορικά
με το μέλλον των πολιτικών της ΕΕ μετά το
2020.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ CPMR
Ο Πρόεδρος της CPMR, Cordeiro, και μέλη, στη
συνάντηση με την Επίτροπο Cretu

Στρατηγική & Διακυβέρνηση

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και
Πολεοδομικής Πολιτικής (DG REGIO) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η CPMR
οργάνωσαν ένα κοινό συνέδριο με θέμα τη
συμβολή της Πολιτικής Συνοχής στις
προτεραιότητες της ΕΕ τον Οκτώβριο του
2016 στις Βρυξέλλες.

Η CPMR πραγματοποίησε στρατηγικές
συζητήσεις με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ
σχετικά με τις προοπτικές για την
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (IMP).
Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συναντήσεις
με τα Κράτη Μέλη. Αυτές περιλάμβαναν:

Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε η
Επίτροπος Creţu και οι συμμετέχοντες ήταν
80.

> Τη συμμετοχή της Ολλανδικής Προεδρίας
στη θαλάσσια συνεδρία του Πολιτικού
Γραφείου της CPMR στο Haarlem .

Η CPMR οργάνωσε επίσης συνεδρίες
ανταλλαγής ιδεών για το μέλλον της
Πολιτικής Συνοχής, συγκεντρώνοντας ειδικούς
από τις περιφέρειες της CPMR και τα θεσμικά
όργανα της ΕΕ, ώστε να συζητήσουν τις
επιλογές για την αναμόρφωση της Πολιτικής
Συνοχής για την περίοδο μετά το 2020.

> Κοινό σεμινάριο σχετικά με τις θαλάσσιες
επενδύσεις στο Haarlem, το οποίο
αναγνωρίστηκε ως επίσημη θαλάσσια
εκδήλωση
στο
χρονοδιάγραμμα
της
Ολλανδικής Προεδρίας.
> Τη συμμετοχή της CPMR, για πρώτη φορά,
στη συνάντηση των Εστιακών Σημείων
Υψηλού
Επιπέδου
σχετικά
με
την
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική τον Μάιο
του 2016 στο Turku.
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> Συζητήσεις με την κυβέρνηση της Μάλτας,
οι οποίες οδήγησαν σε συμφωνία για τη
συμβολή της CPMR στις βασικές θαλάσσιες
πρωτοβουλίες της Μαλτέζικης Προεδρίας. Η
συμβολή αυτή θα περιλαμβάνει μια πολιτική
δήλωση για τις θαλάσσιες πολιτικές της ΕΕ,
καθώς και την ανάπτυξη μιας θαλάσσιας
στρατηγικής για τη δυτική Μεσόγειο.

Συζήτησαν τρόπους συνεργασίας για τη
στήριξη της «γαλάζιας» ανάπτυξης και της
ΟΘΠ.

Η CPMR συνεργάστηκε επίσης με τη
Διακομματική Ομάδα Θαλασσών, Ποταμών,
Νήσων και Παράκτιων Περιοχών (SEARICA)
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μέλλον
της ΟΘΠ.

> Η CPMR παρείχε υποστήριξη στην Επιτροπή
Βόρειας Θάλασσας, σε συνέχεια της
προπαρασκευαστικής
δράσης
για
τη
Στρατηγική
Βόρειας
Θάλασσας,
με
πληροφορίες για τις θαλάσσιες επενδύσεις
που χρησιμοποιήθηκαν στο Συνέδριο Βόρειας
Θάλασσας 2016 τον Ιούνιο στο Billund.

Ως Γραμματεία του SEARICA, η CPMR παρείχε
υποστήριξη για τη διοργάνωση ποικίλων
πολιτικών συνεδρίων, στα οποία συμμετείχαν
αρκετές περιφέρειες.
Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η
CPMR συνεργάστηκε στενά με τον Επίτροπο
Vella και τη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιων
Υποθέσεων και Αλιείας (DG MARE).
Τον Μάιο του 2016, η CPMR προσκλήθηκε να
συμμετάσχει στις Ευρωπαϊκές Ημέρες
Θάλασσας στο Turku, όπου μίλησαν ο
Γεώργιος Αλεξάκης και η Kerstin Brunnström.
Τον Ιούνιο του 2016, οργανώθηκε μια
συνάντηση στις Αζόρες μεταξύ του
Προέδρου της CPMR Vasco Cordeiro και
αντιπροσωπείας των Περιφερειών της CPMR
και
του
Ευρωπαίου
Επιτρόπου
Περιβάλλοντος, Θαλάσσιων Υποθέσεων και
Αλιείας, Karmenu Vella.

Η διευθέτηση των θαλάσσιων υποθέσεων με
ολοκληρωμένο τρόπο περιλάμβανε επίσης τη
συνεργασία με τις Γεωγραφικές Επιτροπές της
CPMR σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή
των στρατηγικών θαλάσσιων λεκανών:

> Η CPMR και η Επιτροπή Βαλτικής Θάλασσας
ανέπτυξαν συνεργασίες μεταξύ περιφερειών
σε σχέση με τις αλυσίδες αξίας της
«γαλάζιας» ανάπτυξης. Το έργο αυτό
συμβάλλει στο να δοθεί προτεραιότητα στη
στρατηγική της Βαλτικής Θάλασσας.
> Η CPMR και οι Διαμεσογειακές Επιτροπές
της βοήθησαν την ανάπτυξη της στρατηγικής
Δυτικής Μεσογείου. Η Διεθνής Ναυτιλιακή
Επιτροπή εντάχθηκε επίσης στην ομάδα
εργασίας της «γαλάζιας» οικονομίας της
Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM) και την
Πρωτοβουλία Blue Med.
> Η CPMR και η Επιτροπή Ατλαντικού Τόξου
εξακολουθούν να συμμετέχουν ενεργά στην
εφαρμογή της στρατηγικής και την ανάπτυξης
του σχεδίου Ατλαντικού.
> Η CPMR και η Επιτροπή Βαλκανίων και
Μαύρης
Θάλασσας
συμμετείχαν
στο
«Συνέδριο υψηλού επιπέδου για τη Μαύρη
θάλασσα και για τη «γαλάζια» οικονομία»
στην Οδησσό, τον Ιούνιο του 2016.

Επενδύσεις

Ο Πρόεδρος της CPMR, Cordeiro, και μέλη, στη
συνάντηση με τον Επίτροπο Vella

Το έργο της CPMR σχετικά με τις θαλάσσιες
επενδύσεις αποτελεί σημαντική βάση για την
προετοιμασία συζητήσεων αναφορικά με το
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, καθώς και
για την οργάνωση συνεργασιών μεταξύ
περιφερειών, θεσμικών οργάνων της ΕΕ και
ενδιαφερόμενων μερών.
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Αναπτύχθηκε μια μελέτη για τη «γαλάζια»
ανάπτυξη και τις στρατηγικές έξυπνης
εξειδίκευσης, η οποία έδειξε ότι η
«γαλάζια» ανάπτυξη αποτελεί κύρια
προτεραιότητα
στις
περιφερειακές
στρατηγικές. Επιπλέον, η CPMR ανέπτυξε
μια μελέτη για τα χρηματοοικονομικά
μέσα, η οποία περιλάμβανε συζητήσεις
με την DG MARE σχετικά με το μέλλον
τους στον θαλάσσιο τομέα.

Θαλάσσιοι Πόροι
Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ)
Η ΚΑΠ αναθεωρήθηκε το 2013. Η CPMR
συμμετείχε σε συζητήσεις με την DG MARE
για την εφαρμογή των νέων μέτρων που
υιοθετήθηκαν.
Αυτό περιλάμβανε δράσεις σχετικά με την
εφαρμογή της απαγόρευσης απορρίψεων και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
(ΕΤΘΑ), οι οποίες συζητήθηκαν στη
συνάντηση της ομάδας εργασίας Αλιείας τον
Απρίλιο του 2016, υπό τον συντονισμό των
Νήσων Shetland.
Η CPMR κατηύθυνε επίσης τη συνεργασία με
τις Γεωγραφικές Επιτροπές, όπως τη νέα
ειδική ομάδα για την Αλιεία, η οποία ξεκίνησε
με την Διαμεσογειακή Επιτροπή τον Ιούνιο
του 2016.
Όσον αφορά το ζήτημα της διακυβέρνησης, η
CPMR έχει ξεκινήσει διαδικασία για να γίνει
μέλος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τις
υδατοκαλλιέργειες. Επιπλέον, η CPMR
συνεργάστηκε με την πλατφόρμα FARNET για
την οργάνωση σεμιναρίων Τοπικής Ανάπτυξης
με την Ηγεσία των Κοινοτήτων.

Η CPMR, μέσω του έργου EMBRC PP2 που
υποστηρίζεται από την Horizon 2020, ανέλυσε
το πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι τεχνολογίες
στις περιφερειακές στρατηγικές. Έπειτα
διοργάνωσε συζητήσεις με θέμα τις
επενδύσεις με περιφέρειες και το ΕΚΘΒΠ στο
Bilbao, τον Ιούνιο του 2016.
Η ετήσια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού
Συγκροτήματος
Υποδομών
Θαλάσσιας
Βιολογικής
Έρευνας,
το
οποίο
πραγματοποιήθηκε
στη
Νάπολη
τον
Σεπτέμβριο του 2016, επιβεβαίωσε τις
προοπτικές για συνεργασία.

Διαχείριση & Προστασία των
Παράκτιων Περιοχών
Διαχείριση και περιβάλλον
Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός (ΘΧΣ)
και η Ολοκληρωμένη Διαχείριση των
Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ) διασφαλίζουν τη
συνύπαρξη των θαλάσσιων και παράκτιων
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Υπό την ηγεσία
της περιφέρειας Noord-Holland, οι εργασίες
επικεντρώθηκαν στον ρόλο των περιφερειών
και τις αλληλεπιδράσεις ξηράς και θάλασσας
στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για
τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.
Ο Πρόεδρος της CPMR, Vasco Cordeiro,
συζήτησε αυτά τα θέματα με τον Επίτροπο
Vella στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τον παγκόσμιο Θαλάσσιο
Χωροταξικό Σχεδιασμό τον Ιούλιο του 2016
στις Αζόρες.

«Γαλάζιες» βιοτεχνολογίες
Οι «Γαλάζιες» βιοτεχνολογίες είναι ένας από
τους τομείς με το μεγαλύτερο δυναμικό
ανάπτυξης. Η CPMR συνεργάστηκε με το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Θαλάσσιων Βιολογικών
Πόρων (ΕΚΘΒΠ), το ηγετικό ευρωπαϊκό δίκτυο
ερευνητικών υποδομών σε αυτό τον τομέα.

Ο Πρόεδρος της CPMR Cordeiro στη συνάντηση με τον
Επίτροπο Vella

Μετά την είσοδό της στη συντονιστική ομάδα
της Οδηγίας-Πλαίσιο γα τη Θαλάσσια
Στρατηγική (ΟΠΘΣ), η CPMR συνέχισε την
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παρακολούθηση των κύριων θεμάτων που
σχετίζονται με την εν λόγω οδηγία.

μελών του IOPC τον Οκτώβριο του 2016 και η
συζήτηση συνεχίζεται.

Αυτό συμπεριλάμβανε την προετοιμασία
πολυάριθμων
αιτήσεων
σχεδίων
στη
Διαμεσογειακή Επιτροπή.

Παράλληλα, τον Απρίλιο του 2016 η CPMR
συνέβαλλε στην έκθεση σχετικά με την
Ευρωπαϊκή Οδηγία για την Ευθύνη της
Επιτροπής.

Δεδομένα παράκτιων ζωνών
Η παραγωγή και χρήση δεδομένων
παράκτιων
ζωνών
από
υπηρεσίες
γεωπληροφοριών είναι ένα θέμα στρατηγικής
σημασίας
για
τις
δημόσιες
αρχές,
συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών, και
τις επιχειρήσεις. Οι υπεράκτιες βιομηχανίες
δεν μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς αυτές τις
πληροφορίες.
Η διασφάλιση ότι τα δεδομένα που
παράγονται σε όλη την Ευρώπη μπορούν να
ερμηνευτούν
αποτελεσματικά
αποτελεί
μεγάλη πρόκληση.
Η CPMR συνεργάστηκε
με
εθνικές
Υδρογραφικές Υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας
το έργο «Παράκτια Χαρτογράφηση» του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.
Η εργασία αυτή περιλάμβανε την ανάπτυξη
προτύπων με τα οποία θα πρέπει να
συμμορφώνονται όλα τα ευρωπαϊκά έργα.

Σύμφωνα με την εν λόγω έκθεση, η Επιτροπή
θα μελετήσει τον τρόπο καλύτερης
κατανόησης
των
εννοιών
που
χρησιμοποιούνται σε διεθνές και ευρωπαϊκό
επίπεδο για τις οικολογικές καταστροφές.

Εκπαίδευση - Vasco Da Gama
Η πρωτοβουλία της CPMR «Vasco Da Gama»
στοχεύει στη βελτίωση της θαλάσσιας
εκπαίδευσης.
Βασίστηκε στο πιλοτικό πρόγραμμα «Vasco
da Gama: Κατάρτιση για πιο Οικολογικές και
Ασφαλείς Θαλάσσιες Μεταφορές».
Στο
τελικό
συνέδριο
αυτού
του
προγράμματος τον Μάρτιο του 2016, η CPMR
παρουσίασε προτάσεις για τη θαλάσσια
εκπαίδευση σε σχέση με τις μεταφορές.

Θαλάσσια ασφάλεια
Η CPMR μάχεται για τη συνεχή ανάπτυξη των
διεθνών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών
ώστε να αποτραπούν οι θαλάσσιες
καταστροφές.
Μετά την υποστήριξη που εκφράστηκε στην
έκθεση Ferreira στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
για την ιδέα ενός πακέτου Erika IV, η CPMR
έκανε έκκληση για βελτιωμένη αποζημίωση
για οικολογικές καταστροφές.
Σε διεθνές επίπεδο, τον Απρίλιο του 2016 η
CPMR
ζήτησε
ένα
εθελοντικό
συμπληρωματικό ταμείο, αφιερωμένο στις
περιβαλλοντικές ζημίες, που θα δημιουργηθεί
εντός των Διεθνών Ταμείων για Αποζημίωση
από Πετρελαϊκές Ρυπάνσεις (IOPC).

Εκπαιδευόμενοι του προγράμματος Vasco da Gama

Εκτός από την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για
τη θαλάσσια εκπαίδευση, η CPMR
αναπτύσσει πρωτοβουλίες σε σχέση με τις
μεταφορές, τις «γαλάζιες» τεχνολογίες και τη
διαχείριση των παράκτιων ζωνών στο επίπεδο
θαλάσσιων λεκανών της ΕΕ.
Η θαλάσσια εκπαίδευση βρίσκεται στο
επίκεντρο της Επιτροπής Ατλαντικού Τόξου.

Μια συνάντηση για τη συζήτηση σχετικά με
το εν λόγω ταμείο πραγματοποιήθηκε μεταξύ
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Θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και βιομηχανίες

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Ο τομέας θαλάσσιων πηγών ενέργειας
ακμάζει στην Ευρώπη. Συμβάλλει στη
δημιουργία θέσεων εργασίας, προσφέρει
βιώσιμη παροχή ενέργειας για τα εδάφη και
ωφελεί τις περιφέρειες που παρουσιάζουν
μόνιμα
γεωγραφικά
ή
δημογραφικά
μειονεκτήματα.
Οι
προτεραιότητες
της
CPMR
που
αναπτύχθηκαν μαζί με την ομάδα εργασίας
«Θαλάσσιες Βιομηχανίες για τη Γαλάζια
Ανάπτυξη», υπό την ηγεσία της Περιφέρειας
Pays de la Loire, περιλαμβάνουν εργασία
όσον αφορά το θέμα των επενδύσεων.
Η CPMR είναι πλέον μέλος της νέας
«Πλατφόρμας Καινοτομίας για την Ωκεάνια
Ενέργεια», η οποία συστάθηκε από την Ocean
Energy Europe. Η CPMR έχει επίσης ξεκινήσει
εργασίες για την κοινωνική αποδοχή των
θαλάσσιων πηγών ενέργειας.
Στο συνέδριο που οργανώθηκε από την CPMR
και τη Διακομματική Ομάδα SEARICA τον
Ιούνιο του 2016 πραγματοποιήθηκαν
συζητήσεις για τον συνδυασμό των
θαλάσσιων πηγών ενέργειας με τους
περιβαλλοντικούς κανονισμούς της ΕΕ. Στο εν
λόγω συνέδριο συμμετείχαν τα Νησιά Orkney.

Θαλάσσιος και παράκτιος
τουρισμός
Το έργο της CPMR, υπό την ηγεσία της
περιφέρειας Västra Götaland (Σουηδία),
επικεντρώνεται
στην
εφαρμογή
της
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον παράκτιο και
θαλάσσιο τουρισμό. Έχει αναπτύξει επίσης
ποικίλα προγράμματα για να διευκολύνει τη
συνεργασία
μεταξύ
περιφερειών
και
ενδιαφερόμενων μερών και του Ατλαντικού
Τόξου και των Διαμεσογειακών Επιτροπών.
Η CPMR έχει επίσης διασφαλίσει τη
συμμετοχή περιφερειών στον Ευρωπαϊκό
Διάλογο για τις Κρουαζιέρες.

ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Οι προτεραιότητες της CPMR σχετικά με τις
μεταφορές
είναι
η
προώθηση
της
προσβασιμότητας σε επίπεδο ΕΕ για
περιθωριακές, εξόχως απόκεντρες και
νησιωτικές περιφέρειες, και η ανάπτυξη
βιώσιμων θαλάσσιων μεταφορών.
Αυτό το επιτυγχάνει επηρεάζοντας την
εφαρμογή δυο ευρωπαϊκών οργάνων: Του
Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ)
και του Μηχανισμού «Συνδέοντας την
Ευρώπη» (CEF).
Το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ορίζει τις
ευρωπαϊκές προτεραιότητες για τις υπηρεσίες
υποδομών και μεταφορών. Περιγράφει
συγκεκριμένα
ένα
κεντρικό
δίκτυο
προτεραιοτήτων που πρέπει να επιτευχθούν
μέχρι το 2030, και ένα παγκόσμιο δίκτυο που
πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2050.
Σε αυτό περιλαμβάνονται και οι Λεωφόροι
της Θάλασσας (MoS).
Ο Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη», το
χρηματοοικονομικό
όργανο
του
Διευρωπαϊκού
Δικτύου
Μεταφορών,
περιγράφει
τους
διακανονισμούς
χρηματοδότησης για τα διάφορα συστατικά
στοιχεία
του
Διευρωπαϊκού
Δικτύου
Μεταφορών.
Πέραν των μακροπρόθεσμων στόχων για το
2030 και το 2050, η CPMR επικεντρώνεται
επίσης σε βραχυπρόθεσμους στόχους και
προθεσμίες
συμπεριλαμβανομένης
της

αναθεώρησης

του

Μηχανισμού

«Συνδέοντας την Ευρώπη» το 2020 και του
κεντρικού δικτύου του Διευρωπαϊκού Δικτύου
Μεταφορών το 2023.
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ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ CPMR
Ως μέρος της εκστρατείας προσβασιμότητας,
οι προτεραιότητες για το 2015/2016 που
εφαρμόζονται από την CPMR και τις
Γεωγραφικές Επιτροπές της καλύπτουν τα
ακόλουθα θέματα:
> Επιρροή στα σχεδία εργασίας των εννέα
διαδρόμων προτεραιότητας του Μηχανισμού
> Συμμετοχή στον επαναπροσδιορισμό των
Λεωφόρων της Θάλασσας
> Πρόταση ευρωπαϊκών οργάνων για τη
στήριξη της βιώσιμης ναυτιλίας
Η Ομάδα Εργασίας για τις Μεταφορές της
CPMR εργάζεται επί του παρόντος πάνω στα
θέματα αυτά.
Εξακολουθεί να πραγματοποιεί συναντήσεις
με τη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και
Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG
MOVE) για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει την
υψηλότερη προτεραιότητα σε έργα σε εννέα
διευρωπαϊκούς διαδρόμους.
Επωφελήθηκαν με πάνω από το 93% των
κονδυλίων που κινητοποιήθηκαν κατά την
πρώτη πρόσκληση για έργα του Μηχανισμού,
που ξεκίνησε το 2014. Η πρόσκληση αυτή έχει
κατανείμει
πάνω
από
50%
του
προϋπολογισμού του Μηχανισμού για το
διάστημα 2014-2020.
Η CPMR συνεχίζει την προσπάθεια για την
αποφυγή της υπερβολικής συγκέντρωσης των
προϋπολογισμών αυτών, διασφαλίζοντας ότι
οι περιφέρειες συμμετέχουν στα Φόρουμ των
Επιτροπών που συναντώνται τρεις φορές τον
χρόνο.
Οι Ομάδες Εργασίας για τις Μεταφορές των
Γεωγραφικών
Επιτροπών
της
CPMR
υποστηρίζουν τις ενέργειες της CPMR σε αυτά
τα φόρουμ.

Επαναπροσδιορισμός των
Λεωφόρων της Θάλασσας
Η CPMR πάντα υποστήριζε τις Λεωφόρους της
Θάλασσας (MoS).

Χάρτης των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου

Εννέα διάδρομοι προτεραιότητας
του Μηχανισμού «Συνδέοντας την
Ευρώπη»
Για
την
περίοδο
2014-2020,
ο
προϋπολογισμός
του
Μηχανισμού
«Συνδέοντας την Ευρώπη» για τις μεταφορές
υπερβαίνει τα 24 δισεκατομμύρια ευρώ.
Από αυτό το ποσό, 11,3 δισεκατομμύρια
ευρώ είναι διαθέσιμα μόνο για έργα σε Κράτη
Μέλη που είναι επιλέξιμα για το Ταμείο
Συνοχής.

Ωστόσο, σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, η CPMR επιθυμεί να
επαναπροσδιορίσει την έννοια ώστε να την
καταστήσει προσβάσιμη σε ενδιαφερόμενα
μέρη όπως πλοιοκτήτες, λιμάνια και δημόσιες
αρχές από περιθωριακές, εξόχως απόκεντρες
και νησιωτικές περιφέρειες.
Εξαιτίας της έντονης κυκλοφορίας, και τη
συχνά μη ισορροπημένη φύση εισροών και
εκροών, οι περιφέρειες αυτές χρήζουν
ιδιαίτερης μεταχείρισης.
Ως αποτέλεσμα, η CPMR έστειλε ένα
ερωτηματολόγιο στα μέλη της προτείνοντας
μια αλλαγή στην εφαρμογή των Λεωφόρων
της Θάλασσας κατά την τρέχουσα περίοδο
προγραμματισμού (2014-2020) και την
επόμενη.
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Οι
συστάσεις
αυτής
της
έρευνας
γνωστοποιήθηκαν
στον
Ευρωπαίο
Συντονιστή των Λεωφόρων της Θάλασσας,
Brian Simpson, όταν παρευρέθηκε στη
συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τις
Μεταφορές της CPMR στις 19 Μαΐου 2016.

φιλικούς τρόπους,
μεταφορές.

όπως

οι

θαλάσσιες

Ωστόσο, υποστηρίχθηκε ότι δημιούργησε
ασύμμετρο ανταγωνισμό και εγκαταλείφθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013, χωρίς
να αντικατασταθεί.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η ΕΕ
υιοθέτησε την Οδηγία σχετικά με το θείο, η
οποία αυξάνει το κόστος της ναυτιλίας
επιβάλλοντας τη χρήση πιο ακριβών
καυσίμων ή την εγκατάσταση πλυντρίδων στα
πλοία.

Η CPMR στη συνάντηση με τον Ευρωπαίο Συντονιστή
των Λεωφόρων της Θάλασσας, Brian Simpson

Μετά από αυτό, ο Ευρωπαίος Συντονιστής
παρουσίασε
ένα
Λεπτομερές
Σχέδιο
Εφαρμογής (ΛΣΕ) για τις Λεωφόρους της
Θάλασσας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις
22 Ιουνίου 2016. Το εν λόγω Σχέδιο
Εφαρμογής θα υποβληθεί σε ευρεία
διαβούλευση για έναν χρόνο.
Η CPMR και οι Γεωγραφικές Επιτροπές της θα
συνεχίσουν την υποστηρικτική εργασία τους
ώστε να ενσωματώσουν την προσβασιμότητα
στα κριτήρια επιλογής Λεωφόρων της
Θάλασσας κατά τις επόμενες προσκλήσεις
προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η συνεδρία για τις μεταφορές της Γενικής
Συνέλευσης της CPMR, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου, θα
συμμετάσχει σε αυτή τη διαβούλευση.
Επιπλέον, η Επιτροπή Νήσων της CPMR
διατύπωσε τη θέση της σχετικά με τα θέματα
αυτά στη Γενική Συνέλευσή της τον Μάιο.
Συζήτησε επίσης το θέμα σε ένα σεμινάριο
μεταφορών στις Βαλεαρίδες, τον Οκτώβριο
του 2016.

Ευρωπαϊκά όργανα για τη στήριξη
της βιώσιμης ναυτιλίας
Το Marco Polo ήταν το μόνο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα που ενθάρρυνε τη στροφή από
τις οδικές μεταφορές σε πιο περιβαλλοντικά

Ως αποτέλεσμα, οι θαλάσσιες μεταφορές
μειώνονται στις ενδοευρωπαϊκές μεταφορές,
μια εξέλιξη που προκαλεί ανησυχίες στον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εφοπλιστών (ECSA).
Αντιμέτωποι με τις υψηλές φιλοδοξίες τις ΕΕ
σχετικά με την κλιματική αλλαγή, χωρίς
ουσιαστική στήριξη στις βιώσιμες μεταφορές,
η CPMR καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
ξεκινήσει τις συζητήσεις σχετικά με αυτό το
θέμα.
Η CPMR προτείνει τη χρήση υφιστάμενων
εργαλείων, όπως ο Μηχανισμός «Συνδέοντας
την Ευρώπη», το Διευρωπαϊκό Δίκτυο
Μεταφορών και την Ευρωβινιέτα, για την
ανάπτυξη ενός μέσου στήριξης που θα
αντικαταστήσει το Marco Polo. Η CPMR
συμβούλευσε την Επιτροπή σχετικά με τις
προτάσεις της κατά τη διάρκεια των
συνεδριάσεων του φετινού Ευρωπαϊκού
Φόρουμ Βιώσιμης Ναυτιλίας (ΕΦΒΝ).
Αυτό το Συμβουλευτικό Φόρουμ έλαβε
υπόψη τις ανησυχίες της CPMR, αλλά δεν έχει
ληφθεί ακόμα κάποια πρωτοβουλία από την
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
Το
Φόρουμ
ανταποκρίθηκε επίσης σε αίτηση της CPMR
για τη διασαφήνιση του ύψους της
ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που είναι
διαθέσιμη σε επαγγελματίες και δημόσιους
φορείς.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δημοσίευσε μια έκθεση σχετικά με
την εφαρμογή της Στρατηγικής Θαλάσσιων
Μεταφορών της ΕΕ 2009-2018. Η CPMR θα
μελετήσει προσεκτικά το εν λόγω έγγραφο
και θα παρέχει σχετικά σχόλια.
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Προώθηση της επιπλέον διάστασης
της ΕΕ για την πολιτική μεταφορών
Στην πολιτική της θέση για το Διευρωπαϊκό
Δίκτυο Μεταφορών το 2012, η CPMR ζήτησε
από την ΕΕ να επιδείξει φιλοδοξία συνδέοντας
το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών με
γειτονικά κράτη της ΕΕ, υποψήφιες χώρες ή
εντός της πολιτικής γειτονίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί σταδιακά ένα
όραμα και εργαλεία που συμβάλλουν σε αυτό
τον στόχο, όπως αποδεικνύεται σε ένα
«θεματικό έγγραφο» που κυκλοφόρησε στις
Ημέρες του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών
στο Ρότερνταμ, στις 22-24 Ιουνίου 2016.
Οι Γεωγραφικές Επιτροπές της CPMR έχουν
ενσωματώσει αυτή την έννοια στους
συλλογισμούς τους σχετικά με τα δίκτυα
μεταφορών και τις συνδέσεις τους με τις
μακροπεριφερειακές στρατηγικές όπως η
Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση, η Στρατηγική
Βαλτικής Θάλασσας και η Στρατηγική
Αδριατικής-Ιονίου.
Το Πολιτικό Γραφείο της CPMR συζήτησε αυτά
τα θέματα στις 17 Ιουνίου 2016 στο Kotka της
Φινλανδίας, συμφωνώντας να αναπτύξει αυτό
το μέρος των δραστηριοτήτων μεταφορών της
CPMR στο μέλλον.

Σύνδεση με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
Η CPMR συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με την
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξακολουθεί να
ενδυναμώνει αυτή τη σχέση ώστε να επιδιώξει
τις
προτεραιότητες
της
Εκστρατείας
Προσβασιμότητας.
Μια από τις βασικές αποδείξεις αυτού του
δυνατού συνεταιρισμού είναι το σχέδιο
δήλωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη
βελτίωση της συμβολής του Διευρωπαϊκού
Δικτύου Μεταφορών στην εδαφική συνοχή. Η
CPMR έχει παίξει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη
αυτής της πρωτοβουλίας.
Η CPMR έχει στόχο να γνωστοποιήσει στο
Κοινοβούλιο τη μη ισορροπημένη φύση της
πρόσφατης κατανομής του Μηχανισμού
«Συνδέοντας την Ευρώπη».

Μακροπρόθεσμα,
ο
στόχος
είναι
η
προετοιμασία
σύγκλισης
για
τις
διαπραγματεύσεις σχετικά με την ευρωπαϊκή
πολιτική μεταφορών μετά το 2020.
Θα πραγματοποιηθεί διάλογος σχετικά με αυτά
τα θέματα στη Γενική Συνέλευση της CPMR τον
Νοέμβριο του 2016. Θα παρουσιαστεί μια
πολιτική θέση, εξηγώντας τα επιχειρήματα της
CPMR
για
την
εξισορρόπηση
της
χρηματοδότησης του Μηχανισμού «Συνδέοντας
την Ευρώπη». Η θέση αυτή θα βασίζεται στα
αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήχθη από
τις Γεωγραφικές Επιτροπές της CPMR.
Η έρευνα θα καθιερώσει μια εδαφική άποψη
σχετικά με τα αποτελέσματα των προσκλήσεων
για τα προγράμματα του Μηχανισμού των ετών
2014 και 2015.

Συνεταιρισμοί με επαγγελματίες
Η CPMR χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία της για
να επηρεάσει τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, αλλά,
επιπλέον, αναπτύσσονται συνεταιρισμοί με
επαγγελματικούς
οργανισμούς
για
συγκεκριμένες δραστηριότητες.
Ο Οργανισμός Ευρωπαίων Εφοπλιστών (ECSA)
προσκλήθηκε
να
παρουσιάσει
τις
προτεραιότητές του σχετικά με τη ναυτιλιακή
πολιτική στην Ομάδα Εργασίας για τις
Μεταφορές της CPMR τον Μάιο του 2016. Η
CPMR συνεργάστηκε επίσης με ποικίλους
ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την παρουσίαση
μιας κοινής προσέγγισης για τις μεταφορές.
Η πρωτοβουλία αυτή συντονίστηκε από τον
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λιμένων (ΕΟΛ) και
απευθύνθηκε
στους
συνεισηγητές
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την ενδιάμεση
αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού
πλαισίου.
Αυτή η κοινή προσέγγιση αποσκοπεί στο να
γνωστοποιήσει
στους
βουλευτές
του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την ανάγκη για
αντιστάθμιση της μείωσης των επιχορηγήσεων
του Μηχανισμού που πραγματοποιείται από
την ΕΕ, και την πρόθεση για παροχή των
χρηματοδοτήσεων που κατανέμονται στο Σχέδιο
Γιούνκερ (EFSI). Έχει γίνει ανάληψη 2,8
δισεκατομμυρίων
ευρώ
από
τον
προϋπολογισμό μεταφορών του Μηχανισμού
για χρηματοδότηση του Σχεδίου Γιούνκερ (EFS).
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΤΖΕΝΤΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΚΛΙΜΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ CPMR
Μετά το έγγραφο διατύπωσης των θέσεων
της για την κλιματική αλλαγή, το οποίο
εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2015, η CPMR
υποστηρίζει τον βασικό ρόλο που μπορούν να
παίξουν οι περιφέρειες στην αντιμετώπιση
της παγκόσμιας πρόκλησης της κλιματικής
αλλαγής.

ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Τρία είναι τα βασικά στοιχεία που
διαμορφώνουν ή επηρεάζουν την υφιστάμενη
πολιτική της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα.
Αυτά είναι:
> Το νέο Πλαίσιο για το Κλίμα και την
Ενέργεια. Θέτει στόχους για το 2030 σε
επίπεδο ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή
απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
> Η Ενεργειακή Ένωση.
> Η παγκόσμια συμφωνία για το κλίμα μετά
το 2020.
Η CPMR ασκεί πιέσεις για την εδαφική
διάσταση κάθε στοιχείου.

Οι θαλάσσιες περιφέρειες έχουν παράσχει
ουσιαστικές βιώσιμες λύσεις για τον
μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς και
για την προσαρμογή των παράκτιων εδαφών
τους στη νέα κλιματική πραγματικότητα.
Η CPMR μοιράστηκε αυτές τις εμπειρίες με
ένα φυλλάδιο, το οποίο δεν παρέχει απλώς
γνώση, αλλά γνωστοποιεί επίσης την
ικανότητα των περιφερειών να συμβάλλουν
σε μια παγκόσμια λύση.
Σε παράλληλες εκδηλώσεις στο COP21 και το
Climate Chance, η CPMR έδειξε ότι η
παγκόσμια πρόκληση της κλιματικής αλλαγής:
> Απαιτεί την κινητοποίηση όλων των
κυβερνητικών επιπέδων, και
> Παρουσιάζει μια ευκαιρία για τις
περιφέρειες για ευρύτερη και ουσιαστικότερη
συνεργασία με συγκεκριμένες επί τόπου
ενέργειες.

Οι περιφερειακές κυβερνήσεις είναι συχνά
υπεύθυνες για την ανάπτυξη και την
εφαρμογή
πολιτικών,
προτύπων,
προγραμμάτων
και
δημοσιονομικών
μηχανισμών σε τομείς που επηρεάζουν
άμεσα τα επίπεδα εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου και αντιμετωπίζουν τον
αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής.

Ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην υπεράσπιση των
θαλάσσιων λύσεων για τον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής, καθώς και για τον ρόλο
των θαλάσσιων εδαφών στην προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή.

Κατά συνέπεια, οι περιφέρειες μπορούν να
προωθήσουν τα βασικά στοιχεία της
Ενεργειακής Ένωσης και του Πλαισίου για το
Κλίμα και την Ενέργεια, όπως η ενεργειακή

Η CPMR προώθησε επίσης τον ρόλο των
περιφερειών ως καινοτόμων ηγετών στην
ενεργειακή
αποδοτικότητα
και
τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και τον βασικό
υποστηρικτικό ρόλο που παίζουν οι
επιχορηγήσεις στην επίτευξη των κλιματικών
στόχων της ΕΕ σε όλες τις περιοχές.

απόδοση, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και η καινοτομία.
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Η CPRM, εκπροσωπούμενη από τη Maria
José Asensio Coto, Γενική Γραμματέα
Καινοτομίας, Βιομηχανίας και Ενέργειας της
Κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, μεταβίβασε
μια σειρά μηνυμάτων στον Επίτροπο για την
Ενέργεια & το Κλίμα, Miguel Arias Cañete.

Κινδυνεύουν λοιπόν να μείνουν πίσω στην
υλοποίηση των επενδύσεων.
Επιπλέον, η CPMR έχει συμβάλλει στη
διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την προετοιμασία της νέας Οδηγίας για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τα βασικά
μηνύματα ήταν:
> Ενδυνάμωση της διακυβέρνησης στο
πλαίσιο της νέας Οδηγίας, με ενισχυμένο
ρόλο για τις περιφερειακές αρχές
> Ενίσχυση των αγορών ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις περιθωριακές και θαλάσσιες
περιφέρειες

Η Maria José Asensio Coto, Κυβέρνηση της
Ανδαλουσίας, στη συνάντηση με τον Επίτροπο Cañete

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία
οργανώθηκε στην Επιτροπή των Περιφερειών
τον Ιούνιο του 2016, η CPMR επεσήμανε ότι:
> Οι περιφέρειες έχουν καλύτερη κατανόηση
των αναγκών των εδαφών και τεχνογνωσία
στη διαχείριση των χρηματοδοτήσεων. Ειδικά
οι θαλάσσιες περιφέρειες έχουν αναγνωρίσει
τη θαλάσσια βιομηχανία και οικονομία ως
τους τομείς προτεραιότητάς τους για την
προαγωγή της καινοτομίας και των
επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας.

> Η συνεργασία σε μακροπεριφερειακό
επίπεδο (δηλαδή πέρα από τα σύνορα των
Κρατών-Μελών)
για
καθεστώτα
και
προγράμματα στήριξης των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας θα ήταν χρήσιμη
> Ενδυνάμωση των πολιτών όσον αφορά την
έξυπνη διαχείριση της ενέργειας, καθώς και
την κοινοτική κυριότητα των επενδύσεων

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Επομένως, μπορούν να παίξουν σημαντικό
ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας και την
εφαρμογή της Ενεργειακής Ένωσης.
> Χρηματοοικονομικά μέσα, όπως το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων
(ΕΤΣΕ), προωθούνται ως κύρια εργαλεία
επενδύσεων,
αλλά
οι
επιχορηγήσεις
παραμένουν το κλειδί στην υποστήριξη των
επενδύσεων για την επίτευξη των κλιματικών
στόχων της ΕΕ σε όλα τα εδάφη της.
Κατά συνέπεια, πολλές περιφέρειες, ιδίως
εκείνες
στις
οποίες
οι
επενδύσεις
παρουσιάζονται λιγότερο θελκτικές στην
αγορά, δεν είναι σε θέση να βασιστούν στη
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Η ΕΕ στοχεύει στην δημιουργία μιας
ισορροπημένης, ολοκληρωμένης και κοινής
μεταναστευτικής
πολιτικής
ώστε
να
αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες με παράλληλη
αντιμετώπιση
των
προκλήσεων
που
σχετίζονται με τα μεταναστευτικά ρεύματα.
Παρά τις μέχρι στιγμής συμφωνίες σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και με τρίτες χώρες, η ΕΕ
αντιμετωπίζει δυο πρωτοφανείς προκλήσεις.
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Υπάρχουν σοβαρές έκτακτες ανθρωπιστικές
ανάγκες
στα
σύνορά
της,
συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων θανάτων
μεταναστών, και την εξαιρετικά μεγάλη
πρόκληση για την ενσωμάτωση των
αιτούντων άσυλο στις κοινωνίες της ΕΕ.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ CPMR
Η CPMR τόνισε τον βασικό ρόλο που παίζουν
οι Περιφέρειες στις προσπάθειες για την
αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης
στην ΕΕ.
Έκανε έκκληση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ να
αναπτύξουν μια ευρωπαϊκή λύση για το
πρόβλημα και να δώσουν στις περιφέρειες
τους πόρους για την εφαρμογή των λύσεων
επί τόπου.
Μέσω της Ειδικής Ομάδας της, η CPMR έχει
διοργανώσει συνεδριάσεις υψηλού επιπέδου,
εργαστήρια και σεμινάρια ώστε να
προωθήσει τον διάλογο μεταξύ των
εκλεγμένων
αντιπροσώπων
από
τις
περιφέρειες και των θεσμικών οργάνων της
ΕΕ.
Επιπλέον, έχει ασκήσει πιέσεις και έχει
ξεκινήσει μια εκστρατεία αλληλεγγύης και
ευαισθητοποίησης.
Τα κύρια μηνύματα της CPMR είναι:
> Η ανάγκη για αντιμετώπιση των βαθύτερων
αιτιών της κρίσης, συμπεριλαμβανομένης της
υψηλής ανεργίας και της αποξένωσης
> Η ανάγκη για παροχή υποστήριξης και
χρηματοδότησης στις περιφέρειες που
έρχονται αντιμέτωπες με τη μεγαλύτερη
πίεση από την εισροή των μεταναστών
> Οι περιφέρειες έχουν βασικές ικανότητες
και μπορούν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στα
μεταναστευτικά ζητήματα

Ιδιαιτέρως όσον αφορά την ανταπόκριση σε
έκτακτα περιστατικά εντός των εδαφών τους,
την ενσωμάτωση των μεταναστών και την
κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη.
Μέσω της συνεργασίας με την Ειδική Ομάδα,
οι περιφέρειες-μέλη και η Γραμματεία της
CPMR έχουν διευκολύνει την ανταλλαγή
καλών πρακτικών διαχείρισης των έκτακτων
ανθρωπιστικών αναγκών στις συνοριακές
χώρες και πρακτικών αποτελεσματικής
ενσωμάτωσης στις χώρες προορισμού.
Επιπλέον, η CPMR έχει συμμετάσχει σε
ποικίλες εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου
παρουσιάζοντας
την
περιφερειακή
προοπτική, καθώς και τις λύσεις που μπορούν
να προσφέρουν οι περιφέρειες.
Στις πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνονται:
> Μια κοινή επιστολή από το Συμβούλιο
Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (ΣΕΔΠ)
και τις «Ευρωπαϊκές Πόλεις» (EUROCITIES)
προς τον Πρόεδρο Γιούνκερ, κάνοντας
έκκληση για ευρωπαϊκή λύση και περιεκτική
προσέγγιση της μεταναστευτικής κρίσης, με
μεγαλύτερη επιτόπια συνεργασία των πόλεων
και των περιφερειών.
> Την παρουσίαση της περιφερειακής
προοπτικής σε μια ομάδα συζήτησης σχετικά
με τα «Εδαφικά ζητήματα της μετανάστευσης
των προσφύγων στην Ευρώπη» στο σεμινάριο
του
ESPON
(Ευρωπαϊκό
Δίκτυο
Παρατηρήσεων για την Εδαφική Ανάπτυξη και
Συνοχή) «Ένας κόσμος χωρίς σύνορα:
Πρόσφυγες, συνεργασία και εδάφη».
> Μια επιστολή στον Δημήτρη Αβραμόπουλο,
Ευρωπαϊκό Επίτροπο για τη Μετανάστευση,
τις Εσωτερικές Υποθέσεις και την Ιθαγένεια,
παρουσιάζοντας λύσεις που μπορούν να
προσφέρουν οι περιφέρειες για την
επανεγκατάσταση των προσφύγων εντός του
μηχανισμού μετεγκατάστασης της ΕΕ.
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> Την παρουσίαση της περιφερειακής
προοπτικής σχετικά με τις μεταναστευτικές
πολιτικές και παραδείγματα των λύσεων σε
περιφερειακό επίπεδο σε μια συνάντηση με
θέμα «Μετανάστευση και υγεία: Η συμβολή
των Περιφερειακών Εμπειριών στις Διεθνείς
και Ευρωπαϊκές Πολιτικές».

ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

> Τη συμμετοχή ως κύριο ενδιαφερόμενο
μέρος στο 2ο Μεταναστευτικό Φόρουμ της ΕΕ
και το συμμετοχικό εργαστήριό του σχετικά
με τον «Ρόλο του τοπικού επιπέδου στην
αποτελεσματική
ενσωμάτωση
υπηκόων
τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων των
αιτούντων ασύλου και των προσφύγων».
Η CPMR πρότεινε επίσης την παρακολούθηση
της ενσωμάτωσης των μεταναστών μέσω
δεικτών σε περιφερειακό επίπεδο.
Επιπλέον, η Ρένα Δούρου, Περιφερειάρχης
Αττικής, και η Ελένη Μαριάνου, Γενική
Γραμματέας της CPMR, συναντήθηκαν με τον
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, Πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Απρίλιο του
2016.

Σεμινάριο
περιφερειακών
κυβερνήσεων
στις
Βρυξέλλες με θέμα την αντιμετώπιση παγκοσμίων
θεμάτων ανθρώπινης ανάπτυξης

ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Για πρώτη φορά στην ιστορία, οι τοπικές και
περιφερειακές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, δεσμεύονται να συνεργαστούν
στενά για την επιδίωξη στόχων που θα
συμβάλλουν στην επίτευξη δημοκρατίας,
ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ισότητας και
δικαιοσύνης για όλους και πνεύματος
αλληλεγγύης σε όλο τον κόσμο.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ CPMR

Συνάντηση για τη μεταναστευτική κρίση με τον Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ

Συζήτησαν τη μεταναστευτική κρίση και τον
ρόλο-κλειδί που μπορούν να παίξουν οι
περιφέρειες εάν τους δοθεί η υποστήριξη και
οι πόροι που απαιτούνται.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, η
δραστηριότητα της Ομάδας Εργασίας της
CPMR για την Εξωτερική Συνεργασία, υπό την
ηγεσία της χώρας των Βάσκων, έχει
επικεντρωθεί στην εδαφική διάσταση της
Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Έχει επικεντρωθεί επίσης στη συμμετοχή της
CPMR στη Στρατηγική Εταιρική Σχέση που
υπογράφηκε από την PLATFORMA και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Platforma, η Χώρα των Βάσκων και η CPMR
διεξήγαγαν τον Ιούνιο του 2016 ένα
σημαντικό σεμινάριο στις Βρυξέλλες.
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Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στον ρόλο που
μπορούν να παίξουν οι περιφερειακές
κυβερνήσεις
στην
αντιμετώπιση
των
παγκόσμιων
ζητημάτων
ανθρώπινης
ανάπτυξης κατά τον 21ο αιώνα, όπως η
φτώχεια και η ανισότητα, η κλιματική αλλαγή
και οι βιώσιμες πόλεις.

ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Η συζήτηση, βασισμένη στο πλαίσιο της
προσφάτως υιοθετημένης Ατζέντας 2030 για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, πραγματοποιήθηκε την
παραμονή
των
Ημερών
Ευρωπαϊκής
Ανάπτυξης 2016.
Μέσω της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης της
PLATFORMA, η CPMR και η Διαμεσογειακή
Επιτροπή της (IMC), σε συνεργασία με την
Ομάδα Εργασίας Εξωτερικής Συνεργασίας,
δημιουργούν μια εκπαιδευτική ενότητα για
την παροχή δημόσιων υπηρεσιών, με
επίκεντρο τις γειτονικές χώρες στον Νότο της
ΕΕ.
Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο του 2016 η
Διαμεσογειακή Επιτροπή οργάνωσε ένα
εργαστήριο σε σχέση με την Ολοκληρωμένη
Εδαφική Ανάπτυξη σε συνεργασία με την
PLATFORMA και άλλους μεσογειακούς
οργανισμούς.
Το εργαστήριο είχε ως στόχο την αναγνώριση
των αναγκών των αρχών του Νότου και την
αξιοποίηση των υφιστάμενων πρακτικών,
καθώς και τη συμβολή σε διαλόγους στο
επερχόμενο
Φόρουμ
Τοπικών
και
Περιφερειακών Αρχών για τη Μεσόγειο.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ CPMR
Τον Ιούνιο του 2015, η CPMR απάντησε σε
μια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
που ασχολούνταν με την αναθεώρηση της
πολιτικής Γειτονίας.
Μετά από αυτό, τον Νοέμβριο του 2015 η
Επιτροπή δημοσίευσε μια κοινή ενημέρωση
για την αναμόρφωση της πολιτικής,
λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατα γεγονότα
στην Ευρώπη και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή
στην ασφάλεια και τη μετανάστευση.
Η CPMR βοήθησε στη σύνταξη μιας κοινής
δήλωσης, υπό τον συντονισμό της Platforma,
με τίτλο «Η Νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική
Γειτονίας χρειάζεται μεγαλύτερη αναγνώριση
των
τοπικών
και
περιφερειακών
κυβερνήσεων». Η δήλωση αυτή τονίζει την
ανάγκη για μεγαλύτερη υποστήριξη για την
αποκέντρωση στις χώρες εταίρους.

Μέσω της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης της
PLATFORMA, η Ομάδα Εργασίας Εξωτερικής
Συνεργασίας της CPMR εξακολουθεί επίσης
να εργάζεται πάνω σε δυο ερευνητικές
μελέτες.

Τονίζει επίσης την ανάγκη για καλύτερη
ενσωμάτωση
των
γειτόνων
στις
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις
στρατηγικές θαλάσσιων λεκανών της ΕΕ.

Αυτές είναι οι εξής: «Διαμορφώνοντας μια
νέα γενιά αποκεντρωμένης συνεργασίας για
ενισχυμένη αποτελεσματικότητα και ευθύνη»,
και «Προς μια νέα γενιά συμπράξεων
δημοσίου και
ιδιωτικού
τομέα
για
αποκεντρωμένη συνεργασία». Και οι δυο
μελέτες θα αναπτυχθούν περαιτέρω το 2017.

Οι γειτονίες εξακολουθούν να αποτελούν
βασικό τομέα εργασιών των Γεωγραφικών
Επιτροπών της CRPM. Η Διαμεσογειακή
Επιτροπή και οι Επιτροπή Βαλκανίων και
Μαύρης Θάλασσας έχουν πραγματοποιήσει
πληθώρα δράσεων και συναντήσεων με
στόχο την προσθήκη αυτών των αρχών στα
σχέδια εργασίας τους.
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Αρμόδιος επαφών Andrew Kennedy, Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας της CPMR
Email: andrew.kennedy@crpm.org

Η Διάσκεψη Περιθωριακών Θαλάσσιων Περιφερειών (CPMR) φέρνει σε επαφή περίπου
160 Περιφέρειες από 25 Κράτη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παραπέρα.
Εκπροσωπώντας περίπου 200 εκατομμύρια ανθρώπους, η CPMR διεξάγει εκστρατεία υπέρ
μιας πιο ισορροπημένηςΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών εδαφών.
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