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κύριο άρθρο
Αγαπητοί αναγνώστες,

Η

περυσινή χρονιά ήταν περίπλοκη για την Ευρώπη και την
ΕΕ, μετά το Brexit και την εκλογή του Αμερικανού προέδρου
Τραμπ στη βάση του λαϊκισμού. Τους τελευταίους μήνες, όμως,

έχει διαμορφωθεί μια πιο θετική διάθεση χάρη στα εκλογικά
αποτελέσματα στις Κάτω Χώρες, στην Αυστρία και στη Γαλλία, όπου οι αντι‑εθνικιστικές κυβερνήσεις έχουν εμπνεύσει
μια πιο φιλοευρωπαϊκή προσέγγιση παγκόσμιων θεμάτων
καθώς και μια βραδεία μα σταθερή ανάκαμψη των οικονομικών δεικτών σε όλη την ήπειρο.

«…Στόχος μας είναι να επιδείξουμε
ότι οι περιφέρειες παραμένουν σημαντικές για το ευρωπαϊκό εγχείρημα…»
πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.
Η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή δεν είναι λόγια
κενά γραμμένα κάπου στη συνθήκη. Αντιπροσωπεύουν την
ουσία των επιδιώξεων των Ευρωπαίων.
Εμείς στη CPMR πιστεύουμε σε ένα καλύτερο μέλλον για την
Ευρώπη, σε μια Ευρώπη των περιφερειών που δίνει χώρο
στην πολυφωνία και στη συμμετοχή πολλών διαφορετικών
μερών, όπως χρειάζεται για την αντιμετώπιση των εξωτερικών προκλήσεων χωρίς αποκλεισμούς και με τρόπο αειφόρο.

Επιβάλλεται να παραμείνει η Ευρώπη στον ίδιο δρόμο, πιο
ενωμένη, για να διαδραματίσει τον ρόλο της ως εγχείρημα
ειρήνης προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης και όλου του Οι νέοι Ευρωπαίοι ζητούν όλο και πιο έντονα την αναβίωκόσμου.
ση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Όσοι έχουν βιώσει το
ERASMUS, όσοι έχουν μετακινηθεί και εργαστεί εντός της
Αποκρινόμενη στη γενική συζήτηση στην Ευρώπη, η CPMR Ευρώπης έχουν εκτιμήσει τους καρπούς της ελευθερίας και
και τα μέλη της έχουν αποδυθεί σε έναν εξαντλητικό προ- της ειρήνης.
βληματισμό για το πώς πρέπει να είναι το μέλλον του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και πώς να εγκολπωθεί τις θεμελιώδεις Τώρα είναι στιγμή για τα κράτη της Ευρώπης να επιτρέψουν
αξίες του και μια ελπιδοφόρο ατζέντα για την ασφάλεια, την μεγαλύτερη ανάμειξη των τοπικών διοικήσεων στη διαμόρευημερία και τη συνεργασία όλων, χωρίς αποκλεισμούς..
φωση και στην υλοποίηση ενός μελλοντικού ευρωπαϊκού εγχειρήματος με γνωρίσματά του τη δημοκρατική λογοδοσία,
Αποκρινόμενοι σε παρόμοιους προβληματισμούς των θεσμι- την ευημερία και την ασφάλεια.
κών κοινοτικών οργάνων και ατενίζοντας το μέλλον, επιδιώκουμε να επιδείξουμε ότι οι περιφέρειες παραμένουν σημα- Η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής βρίσκεται στην καρδιά μιας
ντικές για το ευρωπαϊκό εγχείρημα, όχι ως άλλος ένας ενδι- τέτοιας ολιστικής προσέγγισης, η οποία μπορεί να οδηγήσει
αφερόμενος μα ως απαραίτητος συνδημιουργός οποιουδή- τις περιφέρειες και τα κράτη σε ένα καλύτερο μέλλον, όπου
ποτε αειφόρου ευρωπαϊκού εγχειρήματος.
καθένας βαδίζει με διαφορετικό ρυθμό μα με τον ίδιο στόχο.
Καλή ανάγνωση!
Οι περιφέρειες αντιπροσωπεύουν την ποικιλομορφία και τη
δημοκρατική λογοδοσία που ενυπάρχουν στις θεμελιώδεις
αξίες της Ευρώπης. Μπορούν να γεφυρώσουν διαφορές,
να δημιουργήσουν συμμαχίες με όλους τους εδαφικούς και
κοινωνικοοικονομικούς εταίρους, να τονώσουν την ανταγωΠρόεδρος της CPMR
Γενικός Γραμματέας της CPMR
νιστικότητα, την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη, να
Vasco
Cordeiro
Ελένη Μαριάνου
προωθήσουν τις ανταλλαγές νέων και να προαγάγουν την

Η

Δραστηριότητες

CPMR έχει σημειώσει καλή πρόοδο
στον εν λόγω προβληματισμό. Αξίζει

να σημειώσουμε τις παρακάτω δράσεις
της:

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

> Δημοσίευση μιας Πολιτικής Δήλωσης
προς τα ΜΜΕ της ΕΕ στις 9 Μαΐου από τον
πρόεδρο της CPMR, Vasco Cordeiro, που
περιγράφει τα αρχικά πολιτικά μηνύματα
του προβληματισμού·

«Χρειαζόμαστε ένα θετικό όραμα για μια αναμορφωμένη Ευρώπη
δομημένη στη βάση της εδαφικής συνοχής, της αλληλεγγύης και της
περιφερειακής συνεργασίας»
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο

ι προβληματισμοί της CPMR για το
μέλλον της Ευρώπης έχουν γίνει
μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο πολιτικό
περιβάλλον.

Η διάθεση τις αρχές Ιανουαρίου
ήταν πολύ αγχώδης μετά την ψήφο
υπέρ του Brexit, την εκλογή του προέδρου Τραμπ και την αβεβαιότητα
γύρω από τις επικείμενες εκλογές
στην Ευρώπη.

ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Υ

πάρχουν πολλοί πολιτικοί και πρακτικοί λόγοι που αφορούν στις περιφέρειες και για τους οποίους η CPMR
διεξάγει τον προβληματισμό αυτόν:

> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη Λευκή Βίβλο της, που περιγράφει πέντε σενάρια για το μέλλον της
ΕΕ έως το 2025, και πέντε Έγγραφα
Προβληματισμού·

> Οι νέες προτεραιότητες της Ευρώπης
εντοπίζονται σε τομείς που επηρεάζουν
ευθέως τις Αρχές των περιφερειών καθημερινά: π.χ. μετανάστευση, ασφάλεια, άμυνα, κοινωνία, οικονομία, κλίμα
και περιβάλλον.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Σ

τις 10 Μαρτίου 2017 το Πολιτικό
Γραφείο της CPMR συμφώνησε τον

τρόπο προσέγγισης του προβληματισμού. Σε 18 μήνες ο προβληματισμός θα κορυφωθεί με την υπογρα> Ο αναδυόμενος διάλογος για το μέλ- φή ενός μανιφέστο για το μέλλον
Έκτοτε, όμως, έχει σημειωθεί μια λον του πολυετούς δημοσιονομικού της Ευρώπης στη Γενική Συνέλευση
θετική αλλαγή. Πρώτα είχαμε τις πλαισίου για μετά το 2020, ο διάλογος της CPMR, το φθινόπωρο του 2017,
ολλανδικές εκλογές και κατόπιν την για τους ιδίους πόρους και τις κύριες πριν από το έτος της αλλαγής σε επίπεδο ΕΕ, το 2019.
εκλογή του προέδρου Μακρόν στη πολιτικές όπως η πολιτική συνοχής·
Γαλλία, καθώς και την ενιαία απάντηση των 27 κρατών-μελών της ΕΕ > Οι διαπραγματεύσεις για το Brexit και Η CPMR θα παρουσιάσει μια θέση
οι πρακτικές συνέπειες τις οποίες θα πολιτικής προς έγκριση στη Γενική
για το Brexit.
έχει σε μελλοντικά προγράμματα, στη Συνέλευση στο Ελσίνκι, τον ΟκτώΈτσι, οι συζητήσεις μετατοπίστηκαν συνεργασία και στη συγχρηματοδότη- βριο του 2017, βάσει των έως τότε
συζητήσεων.
προς τα θέματα της αναμόρφωσης ση·
και της αλλαγής, με μια φιλοευρωπαϊκή ματιά.
Χρειάζεται να εξετάσουμε σοβαρά
τη μελλοντική αναδιάρθρωση της
ευρωζώνης, την Ευρώπη πολλών
ταχυτήτων και τον ρόλο της ΕΕ στην
άμυνα, στην ασφάλεια και στην παγκόσμια σκηνή.
Η CPMR είχε την ευκαιρία να καταθέσει θετικές ιδέες και σκέψεις σε
αυτήν τη συζήτηση και να ορίσει τον
απαραίτητο ρόλο και τη θέση των Ο πρόεδρος και οι γενικός γραμματέας της CPMR παρουσιάζουν την Πολιτική Δήλωση
περιφερειών στο μέλλον της ΕυρώΣΕΛΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ 312
πης.

> Εγκαινίαση ενός νέου διαδικτυακού
φόρουμ για το μέλλον της Ευρώπης

ως τόπου ανάλυσης, ανταλλαγής ιδεών
και σκέψεων για τις μεταρρυθμίσεις, με
σχεδόν 30 συμμετοχές έως σήμερα από τη
Γραμματεία της CPMR και περιφέρειες‑μέλη της·
> Δημιουργία μιας Τεχνικής Ομάδας, η
οποία έχει συνέλθει επτά φορές, αποτελείται από τις περιφέρειες‑μέλη της CPMR και
έχει ως αποστολή την καθοδήγηση και τη
διαμόρφωση των λεπτομερειών των συζητήσεων·
> Θεματικά εργαστήρια και παρουσιάσεις με θέματα όπως τα εξής:
- Η Λευκή Βίβλος, από τον Μαργαρίτη
Σχοινά, επικεφαλής εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και την Ann Mettler,

επικεφαλής της εσωτερικής «ομάδας
προβληματισμού» της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής

- Το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, από
τον Nicola de Michelis, διευθυντή του γραφείου του επιτρόπου για θέματα περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ
> Συμμετοχή των Γεωγραφικών Επιτροπών
στον προβληματισμό και στις πολιτικές
συζητήσεις στην Εκτελεστική Επιτροπή και
στη Γενική Συνέλευση καθώς και σε θεματικές ομάδες εργασίας·
> Δημοσίευση αρκετών ανακοινωθέντων
Τύπου, μεταξύ των οποίων μια δήλωση

Ann Mettler, επικεφαλής της εσωτερικής «ομάδας προβληματισμού» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ένωσης.

Ανάλυση των εγγράφων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σ

το διαδικτυακό φόρουμ της, η CPMR
έχει δημοσιεύσει ανάλυση των διάφορων σεναρίων που παρουσιάζονται στη
Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
εκφράζοντας την ανησυχία της για την κεκαλυμμένη επίθεση στην πολιτική συνοχής
και την απουσία εδαφικής διάστασης από
όλα τα σενάρια.
Τα πέντε έγγραφα προβληματισμού
που ακολούθησαν τη Λευκή Βίβλο, έχουν
ανταποκριθεί σε ορισμένες ανησυχίες για
την απουσία εστιασμένων, λεπτομερών
πολιτικών, δίνοντας μεγαλύτερη αναγνώριση στις αυξανόμενες κοινωνικοοικονομικές διαφορές ανάμεσα στις περιφέρειες
και στα κράτη της Ευρώπης.

Θεματικός διάλογος

έχουν δώσει οι Επιτροπές στην αντιμετώπιση της ανάπτυξης του κλάδου των
θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως θέματος προτεραιότητας.
Η συνεδρία για τη μετανάστευση επανέλαβε τον κεντρικό ρόλο των περιφερειών στην αντιμετώπιση αυτού του
θέματος ως τμήματος μια συνεκτικής
ευρωπαϊκής πολιτικής στη βάση της
αρχής της αλληλεγγύης.
Τη συνεδρία διηύθυνε η Anna Terrón,
πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρώην γραμματέας της
κυβέρνησης της Ισπανίας για θέματα
μετανάστευσης, η οποία εκπονεί μια
λεπτομερή χαρτογράφηση του ρόλου
των περιφερειών στις πολιτικές ασύλου και μετανάστευσης.
Επίσης, η CPMR αντλεί υλικό από το έργο
άλλων θεματικών ομάδων εργασίας και
επιχειρησιακών ομάδων, μεταξύ των οποίων η Επιχειρησιακή Ομάδα για το Κλίμα, η
οποία δημιουργήθηκε φέτος.

Η CPMR έχει διεξαγάγει θεματικές συνεδρίες παραγωγής ιδεών για τις θαλάσσιες υποθέσεις και τη μετανάστευση, στις οποίες έχουν συμμετάσχει κι
Πολιτική δήλωση
έχουν συζητήσει κύρια ζητήματα και
θεματικές ενότητες πολιτικοί και ανώΠολιτική Δήλωση της CPMR, που
τεροι αξιωματούχοι των θεσμικών κοιδημοσιεύτηκε στις 9 Μαΐου, παρουσίνοτικών οργάνων, ειδικοί των δικτύων ασε τρία αρχικά πολιτικά μηνύματα, στην
της ΕΕ και περιφέρειες‑μέλη.
πραγμάτωση των οποίων οι περιφέρειες

Η συνεδρία για τις θαλάσσιες υποθέγια το Brexit πριν από την ενεργοποί- σεις αναγνώρισε την προστιθέμενη
ηση του Άρθρου 50 από την κυβέρνηση αξία της ευρωπαϊκής συνεργασίας, την
του Ηνωμένου Βασιλείου και μια απάντη- ανάγκη να ηγηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροση στην ομιλία του προέδρου της Ευρωπα- πή της ατζέντας για τη γαλάζια ανάπτυϊκής Επιτροπής, Γιούνκερ, προς το Ευρω- ξη και την πολιτική ώθηση την οποία
παϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση της
ΣΕΛΙΔΑ
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Η

κατέχουν κεντρική θέση.

Αυτά τα μηνύματα είναι η ανάγκη για
εδαφική, κοινωνική και οικονομική
συνοχή, η ανάγκη για συνεργασία και
σύναψη εταιρικών σχέσεων, και η σθεναρή υπεράσπιση των ευρωπαϊκών
αξιών.

Για την κυκλοφορία της Δήλωσης παρατέθηκε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες. Στη συνέντευξη, στην οποία
προΐστατο ο πρόεδρος της CPMR,
Vasco Cordeiro, παρέστησαν 12 δημοσιογράφοι από μεγάλα μέσα ενημέρωσης της ΕΕ.

τις οποίες αντιμετωπίζει η Ευρώπη·
> Η συνεργασία και η σύναψη εταιρικών
σχέσεων ενισχύονται και ενδυναμώνονται
(ακόμη και μετά το Brexit), δίνοντας αξία
στον ρόλο των περιφερειών και των τοπικών Αρχών·

«Βαδίζουμε με τον ίδιο ρυθμό»

προστατεύονται από τις πολλές εξωτερικές
και εσωτερικές απειλές και τους κινδύνους
για τη σταθερότητα, και αναγνωρίζεται ο
ρόλος των περιφερειών και των τοπικών
Αρχών στην υποστήριξη και στη διάδοση
αυτών των αξιών διεθνώς και μέσω της πολιτικής γειτονίας της ΕΕ.

Στην Πολιτική Δήλωση της CPMR σημειώνεται ότι προτιμάται η Ευρώπη «να βαδίζει
με τον ίδιο ρυθμό» και να αποφευχθεί ο
κατακερματισμός της.

Αποκρινόμενη στις ανησυχίες για την
απουσία εδαφικής διάστασης στη Λευκή
Βίβλο της Επιτροπής, η CPMR τόνισε την
ανάγκη ενός έκτου σεναρίου, στο οποίο
οι περιφέρειες βρίσκονται στην καρδιά του
διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης.

ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
Από τη δημοσίευση της Πολιτικής Δήλωσης, η CPMR έχει συνεργαστεί με τις
περιφέρειές της για να αναπτύξει μια
ενημερωμένη πολιτική θέση, την οποία
να παρουσιάσει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της CPMR τον Οκτώβριο
του 2017.
Η θέση αυτή προτείνει ένα σενάριο
εναλλακτικό προς όσα παρουσιάζονται
στη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στα Έγγραφα Προβληματισμού. Βάζει τους πολίτες στο επίκεντρο
του μέλλοντος της Ευρώπης. Το όραμα
της CPMR είναι ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα
στο οποίο:

> Οι περιφέρειες και οι τοπικές Αρχές βρί-

σκονται στον πυρήνα, αναγνωρίζοντας ότι
είναι απαραίτητες ως γέφυρες μεταξύ των
πολιτών και της ΕΕ, απαραίτητες για να καταπολεμηθεί το έλλειμμα δημοκρατίας και
βρεθούν λύσεις στις προκλήσεις τις οποίες
αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όπως το ξεκλείδωμα των δυνατοτήτων των απόκεντρων
και θαλάσσιων περιοχών της Ευρώπης·

> Η εδαφική, κοινωνική και οικονομική συ-

νοχή αποτελεί κεντρικό πυλώνα, συμπληρωματικό προς την ενιαία αγορά, για την
καταπολέμηση των ανισοτήτων και των
διαφορών και τη συμβολή στην καταπολέμηση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων

> Οι ευρωπαϊκές αξίες και τα δικαιώματα

Brexit: κυριότερα ορόσημα

Η

CPMR έχει αναλάβει σημαντικό έργο
για το Brexit. Το 2017 δημιουργήθη-

καν «επιχειρησιακές ομάδες» για το
Brexit σε δύο Γεωγραφικές Επιτροπές
της CPMR:
> Επιτροπή Τόξου του Ατλαντικού (δύο
σύνοδοι: 29 Μαρτίου, 7 Ιουνίου)
> Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας (δύο σύνοδοι: 29 Απριλίου, 6 Σεπτεμβρίου)
Έχει επίσης δημιουργηθεί μια «επιχειρησιακή ομάδα της Μάγχης», δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της
Μάγχης και των σχέσεων με τις Αρχές
της Αγγλίας σε αυτόν τον κοινό χώρο.
Στις 7 Ιουνίου η CPMR συζήτησε για το
Brexit στις Βρυξέλλες με τον Stefan de
Rynck, μέλος της επιχειρησιακής ομάδας του Michel Barnier για το Brexit,
και με ανώτερους αξιωματούχους από
τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ιρλανδίας στην ΕΕ, την κυβέρνηση της Σκωτίας
και την κυβέρνηση της Φλάνδρας.
Τον Νοέμβριο του 2017 διεξάγεται στο
Κάρντιφ ένα συνέδριο για το Brexit σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Ουαλίας.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σενάρια για τον προϋπολογισμό

Μ

ε το βλέμμα στραμμένο στη δεύτερη
φάση των εργασιών της CPMR, που
θα ξεκινήσει το φθινόπωρο, η CPMR προτείνει να μετατοπίσει την προσοχή της σε
ζητήματα προϋπολογισμού και θεσμών.

ΣΕΛΙΔΑ
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Η CPMR θα συγκαλέσει ένα Επιστημονικό Συμβούλιο της CPMR, το οποίο θα
διευθύνει ο αναπληρωτής διευθυντής
της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής, JeanCharles Leygues.

ΣΥΝΟΧΗ

Θα εξετάσει μια σειρά σεναρίων για
τη μεταρρύθμιση των οικονομικών της
ΕΕ μετά το Brexit, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνέπειες για τις περιφέρειες της
CPMR και τον αντίκτυπο στις πολιτικές
α΄ προτεραιότητας.

«Η πολιτική συνοχής πρέπει να βρίσκεται στην καρδιά των
τωρινών σχεδίων για μια αναμορφωμένη ΕΕ»

Μελλοντικές θεματικές
Η CPMR θα διεξαγάγει περαιτέρω θεματικές συνεδρίες μέσω των ομάδων εργασίας
και των επιχειρησιακών ομάδων της, με
θεματικές ενότητες και τεχνικά ερωτήματα, μεταξύ των οποίων τα εξής:
> Ευρώπη πολλών ταχυτήτων: κατανόηση
του πώς θα ήταν στην πράξη και πώς θα
επηρέαζε τα εδάφη και τα ζητήματα α΄ προτεραιότητας για τις περιφέρειες της CPMR·
> Ερωτήσεις για τις θεσμικές δομές: πώς
να ακούγεται δυνατότερα η φωνή των περιφερειών στη λήψη αποφάσεων και πώς
να έρθουν τα θεσμικά κοινοτικά όργανα
πιο κοντά στους πολίτες.

Τοπικές εκδηλώσεις
Αυτήν την όψη του προβληματισμού
την εισήγαγαν και ασχολούνται με αυτήν οι περιφέρειες‑μέλη της CPMR,
ενώ η Γραμματεία της CPMR επιθυμεί
να λάβει σχόλια και πληροφορίες για
τοπικές εκδηλώσεις. Οι πληροφορίες
μπορεί να είναι σε μορφή ιστολογίων
στο διαδικτυακό φόρουμ «Το μέλλον
της Ευρώπης».

Εκδήλωση ορατότητας
Η CPMR προτείνει να διοργανώσει
μια υψηλού επιπέδου συνάντηση στις
Βρυξέλλες, πιθανόν τον Νοέμβριο, για
να παρουσιάσει τη θέση πολιτικής της
CPMR στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στόχος θα είναι μια συνάντηση με τον
πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Γιούνκερ. Στο τέλος Νοεμβρίου η CPMR
θα συναντήσει τον επικεφαλής διαπραγματευτή του Brexit, Michel Barnier,
ο οποίος ηγείται της Επιχειρησιακής
Ομάδας της Επιτροπής για το Brexit.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Τ

ο Φόρουμ Συνοχής, που διεξήχθη
στις 26 και 27 Ιουνίου 2017 στις
Βρυξέλλες, σημείωσε την έναρξη του
επίσημου διαλόγου για το μέλλον της
πολιτικής συνοχής ανάμεσα στα θεσμικά
κοινοτικά όργανα, στα κράτη μέλη, στις
περιφέρειες και στους οργανισμούς.

ντα της ΕΕ.

Οι κυριότερες προτάσεις του εγγράφου
παρουσιάστηκαν στο Φόρουμ Συνοχής,
όπου τη CPMR εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρός της και περιφερειάρχης Τοσκάνης,
Enrico Rossi.

Αν υπάρξει συναίνεση επί της ανάγκης αναμόρφωσης της πολιτικής
συνοχής, υπάρχουν διαφωνίες για
τον ρόλο, την αρχιτεκτονική και τον
Η θέση πολιτικής της CPMR κάνει
προϋπολογισμό της.
απτές προτάσεις για θέματα που
Έτσι, η CPMR έχει αναπτύξει λεπτομερείς αφορούν ειδικά στο μέλλον της πολιπροτάσεις για να νομιμοποιήσει την πο- τικής συνοχής:

Ο διάλογος συνδέεται εν πολλοίς με τη

λιτική συνοχής ως πολιτική επενδύσεων
για την Ευρώπη, έχοντας ως βάση τις αρ-

αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθ’
όλο το 2017.

στηκαν στη Γενική Συνέλευση της CPMR
στις Αζόρες τον Νοέμβριο του 2016.

διαδικασία προβληματισμού για το
μέλλον της Ευρώπης, την οποία έχει

Η Επιτροπή έχει περιγράψει αρκετά
σενάρια για τα επόμενα χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω ζητήματα:
Εμφάνιση νέων προτεραιοτήτων. Η

εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια,
η μάχη ενάντια στην τρομοκρατία και
η διαχείριση της μεταναστευτικής
κρίσης βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της ΕΕ.

> ΕΤΣΕ και χρηματοδοτικά μέσα
χές της CPMR για την πολιτική συνο- > Απλούστευση
χής για μετά το 2020, οι οποίες ψηφί- > Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και εται-

Η

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Γενική Γραμματεία της CPMR επικεντρώθηκε το 2017 στη σύνταξη μιας

ρικές σχέσεις

> Εδαφική διάσταση
> Σχέση ανάμεσα στην πολιτική συνοχής
και στο ευρωπαϊκό εξάμηνο

> Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
> Προγράμματα INTERREG

πολιτικής θέσης για την πολιτική συΓια τη διαχείριση των θεμάτων αυνοχής για μετά το 2020.
τών δημιουργήθηκαν διάφορες ομάΤο έγγραφο ψηφίστηκε από τα μέλη της δες εργασίας της CPMR, υπό τη διεύCPMR στο Πολιτικό Γραφείο του Ιουνί- θυνση των περιφερειών‑μελών.
ου στο Στάβανγκερ.

Brexit. Η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ δημιουργεί ένα δημοσιονομικό κενό στον προϋπολογισμό της ΕΕ, το οποίο αποτιμάται στα
60 εκατομμύρια ευρώ.
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της
ΕΕ. Ορισμένα κράτη μέλη υποστηρί-

ζουν τη μείωση των παραδοσιακών
κωδικών του προϋπολογισμού της
ΕΕ, μεταξύ των οποίων η πολιτική συνοχής ως εκείνη με το δεύτερο μεγαλύτερο μερίδιο, για να χρηματοδοτηθούν νέες προκλήσεις.
Η πολιτική συνοχής δεν είναι θέμα α΄
προτεραιότητας στην πολιτική ατζέ-

Πολιτικό Γραφείο της CPMR, Στάβανγκερ, Νορβηγία
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Επιπλέον, 23 θα έπεφταν στην κατώτατη κατηγορία. Η CPMR επίσης έφτιαξε ένα βίντεο που αποτυπώνει σε χάρτη την επιλεξιμότητα για τους πόρους
της πολιτική συνοχής.

ΕΤΣΕ και χρηματοδοτικά μέσα

Η

CPMR συνέταξε μια μελέτη για
την εδαφική διάσταση των χρηματοδοτικών μέσων. Η μελέτη, στην
οποία κατέθεσαν στοιχεία 26 περιφέρειες, επικέντρωσε στην εμπειρία
των μελών της CPMR από τη χρήση
των χρηματοδοτικών μέσων.

Μέλλον του προϋπολογισμού
της ΕΕ

Η

CPMR παρακολούθησε από κοντά
τις συζητήσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και ψήφισε ένα τεχνικό

σημείωμα για τα μελλοντικά διακυβεύματα του προϋπολογισμού της
ΕΕ στο Πολιτικό Γραφείο του Μαρτίου

Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι τα χρηματοδοτικά μέσα ταιριάζουν περισσότερο σε κάποιου είδους δράσεις
παρά σε άλλες.
Από τη CPMR ζητήθηκε να παρουσιάσει

τα συμπεράσματα της μελέτης στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο αντιπρόεδρος της CPMR, Enrico Rossi, τόνισε
την ανάγκη να οριστεί πού τα χρηματοδοτικά μέσα προσθέτουν περισσότερη αξία, στο πλαίσιο μιας πολιτικής
συνοχής που πρέπει να συνεχίζει να
στηρίζεται κυρίως σε επιχορηγήσεις.

«Η CPMR έχει να
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
αναμόρφωση της
πολιτικής συνοχής
για μετά το 2020…»

Marc Lemaître
Γενικός διευθυντής περιφερειακής
πολιτικής

στο Γκόζο.

Ο αντιπρόεδρος της CPMR, Enrico Rossi, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
δέχονται στήριξη.

Η CPMR εκπόνησε επίσης μια ανάλυση
για την εδαφική διάσταση του ΕΤΣΕ.
Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν
την άνιση διανομή των πόρων του αντιπρόεδρο Rossi, η CPMR τόνισε
ΕΤΣΕ.
πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί
ο κεντρικός ρόλος των Αρχών των
περιφερειών στη διαχείριση των πόΑπλούστευση
ρων.

Η

ομάδα εργασίας της CPMR για την
απλοποίηση, υπό τη διεύθυνση της
περιφέρειας Προβηγκίας - Άλπεων - Κυανής Ακτής, παρήγαγε απτές προτάσεις
για την απλοποίηση της διαχείρισης των
πόρων και της πρόσβασης σε αυτούς.

Από τη CPMR ζητήθηκε τρεις φορές
να παρουσιάσει τα στοιχεία της στην
Υψηλού Επιπέδου Ομάδα για την
Απλοποίηση, την οποία διοργάνωσε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η CPMR προβληματίστηκε επί το
θέμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ).

Οι συστάσεις τις οποίες ψήφισε η
Υψηλού Επιπέδου Ομάδα περιλαμβά-

Σε μια συνάντηση παραγωγής ιδεών, που διεξήχθη τον Δεκέμβριο του
2016, εξέτασε τη σχέση ανάμεσα
στο ΕΤΣΕ και στην πολιτική συνοχής. Σε αυτήν παρευρέθη ο Nicola de
Michelis, διευθυντής του γραφείου
του επιτρόπου για θέματα περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
και εταιρικές σχέσεις

Επιπλέον, η ομάδα εργασίας της CPMR
για το ΕΤΣΕ, υπό τη διεύθυνση της περιφέρειας Μεκλεμβούργου - Δυτικής
Πομερανίας, συμφώνησε ότι πρέπει να
τεθούν σαφή όρια ανάμεσα στο σχέδιο Γιούνκερ και στην πολιτική συνοχής
όσον αφορά στις περιοχές των παρεμβάσεων και στους τύπους έργων που

Κατόπιν πρόσκλησης από τη μαλτέζικη
προεδρία της ΕΕ, η CPMR προσκλήθηκε και σε μια άτυπη σύνοδο του
Συμβουλίου Υπουργών για την πολιτική
συνοχής. Εκπροσωπούμενη από τον

νουν ορισμένες από τις προτεινόμενες
απλοποιήσεις της CPMR.

Ο

ι προτάσεις της ομάδας εργασίας
της CPMR για αυτό το θέμα, υπό τη
διεύθυνση της περιφέρειας Βάστρα Γκόταλαντ, παρουσιάστηκαν στην επίτροπο
περιφερειακής πολιτικής, Corina Crețu,
στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής με τους εταίρους στον τομέα των
ΕΔΕΤ, τον Μάρτιο του 2017.
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Η

Εδαφική διάσταση

CPMR συμμετείχε σε μια σειρά δραστηριοτήτων για να προωθήσει μια
ισχυρή εδαφική διάσταση στη μελλοντική πολιτική συνοχής.

Η CPMR ανέλαβε ηγετικό ρόλο στο Τέταρτο Φόρουμ των Εξόχως Απόκεντρων Περιφερειών, τονίζοντας τη
σημασία της πολιτικής συνοχής για την
οικονομική ανάπτυξη σε όλα τα εδάφη
της Ευρώπης.

Η γενική γραμματέας της CPMR, Ελένη Μαριάνου, συντόνισε την εκδήλωση, η οποία άνοιξε με ομιλία του
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν‑Κλοντ Γιούνκερ.
H διακομματική ομάδα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για τις θάλασσες, τους ποταμούς, τα νησιά και τις παράκτιες περιοχές (SEARICA) προσκάλεσε τη CPMR

να μιλήσει για τις επενδύσεις στα
νησιά σε ένα συνέδριο στο Στρασβούργο τον Μάιο του 2017. Οι εκπρόσωποι
της CPMR εξέφρασαν τις δυσκολίες
των νησιών κατά την πρόσβαση σε
χρηματοδότηση από το ΕΤΣΕ και την
ανάγκη πολιτικών της ΕΕ που θα στηρίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη
των εδαφών.

Εκπρόσωποι της CPMR συναντούν την επίτροπο Corina Crețu
Η CPMR προσεκλήθη επίσης από
την Επιτροπή των Περιφερειών σε
μια υψηλού επιπέδου εκδήλωση για
το μέλλον της πολιτικής συνοχής, η
οποία διεξήχθη τον Μάιο του 2017.
Εκεί, ο Erik Bergkvist, πρόεδρος της
Περιφερειακής Εκτελεστικής Επιτροπής της περιφέρειας Västerbotten,
τόνισε ότι τα εδαφικά ζητήματα
πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια
ισχυρή πολιτική συνοχής που θα βασίζεται σε καλύτερη αναγνώριση της
εδαφικής ποικιλομορφίας της ΕΕ.

Σύνδεση με το ευρωπαϊκό
εξάμηνο

Η

CPMR και η ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης διοργάνωσαν ένα κοινό συνέδριο για τη

συμβολή της πολιτικής συνοχής στις
προτεραιότητες της ΕΕ τον Οκτώβριο
του 2017.

Τις εργασίες άνοιξε η επίτροπος περιφερειακής πολιτικής, Corina Crețu,
ενώ οι παρευρισκόμενοι ξεπέρασαν
τους 100, μεταξύ των οποίων 43 περιφέρειες‑μέλη της CPMR.

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και Interreg

Σ

ε μια συνάντηση με την επίτροπο

περιφερειακής πολιτικής, Corina
Crețu, οι πολιτικοί εκπρόσωποι της

CPMR ζήτησαν μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής για μετά το 2020 για όλες
τις περιφέρειες, σε γεύμα που παρατέθηκε τον Μάιο του 2017 και στο οποίο
παρευρέθησαν τέσσερα εκλεγμένα μέλη
της CPMR.

Επίσης παρουσίασαν τις προτάσεις
της CPMR για το μέλλον των προγραμμάτων INTERREG, τις οποίες
ανέπτυξε ειδική ομάδα εργασίας
υπό τη διεύθυνση των Ολλανδικών
Επαρχιών.
Η συνάντηση έδωσε την ευκαιρία να
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της
έρευνας της CPMR, η οποία εκπονήθηκε
σε συνεργασία με την περιφέρεια Αιμιλίας‑Ρωμανίας, με τίτλο «Το Ευρωπαϊ-

κό Κοινωνικό Ταμείο 2014–2020 και
η Πρωτοβουλία Απασχόλησης των
Νέων».

Χαρτογραφική αποτύπωση
της CPMR για την επιλεξιμότητα στην πολιτική συνοχής
Η Laurence Harribey, περιφερειακή
σύμβουλος Nouvelle-Aquitaine, περιέγραψε τη σχέση ανάμεσα στην
πολιτική συνοχής και στην οικονομική διακυβέρνηση, τονίζοντας ότι η
CPMR είναι κατά της αρχής της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας και
υπέρ ενός πλαισίου με γνώμονά του
τα κίνητρα.

Η

CPMR αποτύπωσε σε χάρτη την
επιλεξιμότητα των περιφερειών
στην πολιτική συνοχής σε περίπτωση
που χρησιμοποιούνταν τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για το ΑΕΠ
των περιφερειών. Υποστήριξε ότι 34

περιφέρειες θα άλλαζαν κατηγορία
και 11 εξ αυτών θα ξεπερνούσαν την
ανώτατη κατηγορία.
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Ο Nicola de Michelis έκανε στα μέλη
της CPMR μια παρουσίαση για το έγγρα-

φο προβληματισμού για το μέλλον
των οικονομικών της ΕΕ. Η συνάντηση
αυτή έδωσε επίσης την ευκαιρία να παρουσιαστεί μια ανάλυση της CPMR για
το έγγραφο προβληματισμού.

Ομάδα εργασίας για τη συνοχή

Η

ομάδα εργασίας για την πολιτική
συνοχής συνήλθε αρκετές φορές για
να συζητήσει την ανάπτυξη των προτάσεων της CPMR για την πολιτική συνοχής
για μετά το 2020. Στις συνόδους αυτές

συμμετείχαν πολλοί εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ο γενικός διευθυντής της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης,

Marc Lemaître, αντέδρασε θετικά
στις αρχικές ιδέες της CPMR για το
μέλλον της πολιτικής συνοχής σε μια
σύνοδο του Core Group τον Φεβρουάριο.

Τ

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ο έτος 2018 αποτελεί ορόσημο, διότι αναμένεται να δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο σημαντικές νομοθετικές προτάσεις: για το μέλλον της
πολιτικής συνοχής και για το μέλλον του
προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η CPMR θα εξακολουθήσει να λέει
ότι σήμερα είναι εξαιρετικά αναγκαία
μια ισχυρή πολιτική συνοχής. Θα τονίσει ότι δεν πρέπει να θυσιαστούν
πόροι για την πολιτική συνοχής κατά
τις δύσκολες διαπραγματεύσεις για
τον μελλοντικό προϋπολογισμό της
ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020.

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
«Η γαλάζια ανάπτυξη και η θαλάσσια οικονομία πρέπει να βρίσκονται στο
επίκεντρο των μελλοντικών επενδυτικών προτεραιοτήτων της ΕΕ»
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο

ι δραστηριότητες της CPMR τον
τελευταίο χρόνο είναι σύμφωνες με τους στόχους της θαλάσσιας
ατζέντας της, η οποία παρουσιάστηκε στην τελευταία Γενική Συνέλευση
της CPMR στις Αζόρες τον Νοέμβριο
του 2016.
Σε αυτές τις δραστηριότητες έχει συνεργαστεί στενά με την Ομάδα Εργασίας της CPMR για τις Θαλάσσιες
Υποθέσεις και με τις Γεωγραφικές
Επιτροπές της.

Ο αντιπρόεδρος της CPMR, Γεώργιος Αλεξάκης, τονίζει την ατζέντα των
θαλάσσιων υποθέσεων
> Διυπουργική διακήρυξη για τη γαπερί θαλάσσιων υποθέσεων μιας έκλάζια
ανάπτυξη,
που
ψηφίστηκε
στη
θεσης για το Brexit την οποία δημοσίΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Μάλτα τον Απρίλιο του 2017·
ευσε η περιφέρεια Βρετάνης και στο
έργο των Γεωγραφικών Επιτροπών.
Υποστήριξη μιας φιλόδοξης > Διακήρυξη της Searica για τη γαλάΠαράλληλα, η CPMR συνέβαλε στην
ολοκληρωμένης θαλάσσιας ζια ανάπτυξη, που ψηφίστηκε επίενδυνάμωση των πρωτοβουλιών θασης τον Απρίλιο του 2017·
πολιτικής
λάσσιας πολιτικής σε επίπεδο θαλάσσιας λεκάνης. Συνεργάστηκε με τις
>
Γνώμη
της
Επιτροπής
των
ΠεριφεCPMR ζήτησε μια φιλόδοξη ΟλοΓεωγραφικές Επιτροπές για να υπορειών
για
τη
γαλάζια
ανάπτυξη,
που
κληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική
στηρίξει τις στρατηγικές θαλάσσιων
ψηφίστηκε τον Μάιο του 2017.
για μετά το 2020.
λεκανών και τη θαλάσσια διάσταση
των μακροπεριφερειακών στρατηγιΑυτές
οι
πολιτικές
διακηρύξεις
έδωΜια θέση πολιτικής της CPMR πακών.
σαν
στέρεο
πολιτικό
βήμα
για
την
ρουσιάστηκε από τον Γεώργιο Αλεξάκη, αντιπεριφερειάρχη Κρήτης και ανάπτυξη επιχειρηματολογίας υπέρ
αντιπρόεδρο της CPMR αρμόδιο για ισχυρών μελλοντικών θαλάσσιων πο- Αξίζει να σημειωθεί ότι η CPMR συνεργάστηκε με την Επιτροπή Τόξου
τις θαλάσσιες υποθέσεις, και ψηφί- λιτικών της ΕΕ.
του Ατλαντικού στη Στρατηγική για
στηκε τον Μάρτιο του 2017.
Η τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τον Ατλαντικό και με τη ΔιαμεσογειαΗ θέση πολιτικής περιείχε τρία πα- την προετοιμασία πολιτικών για μετά κή Επιτροπή στις στρατηγικές EUSAIR
ραρτήματα για σημαντικά πολιτικά το 2020 αναλύθηκε σε ένα τεχνικό και WestMed.
θέματα: Brexit και θαλάσσιες πολιτι- έγγραφο το οποίο συντάχθηκε για το
Διαμεσογειακή
Επιτροπή
κές, Κοινή Αλιευτική Πολιτική και διε- Πολιτικό Γραφείο της CPMR στο Στά- Η
ήταν
επίσης
εταίρος
στο
έργο
βανγκερ
τον
Ιούνιο
του
2017.
θνής θαλάσσια διακυβέρνηση.
InnoBlueGrowth, που διοργανώνει
Η CPMR χρησιμοποίησε αυτήν τη Η CPMR επίσης υποστήριξε το έργο δραστηριότητες αξιοποίησης των θαθέση πολιτικής για να συνεισφέρει των περιφερειών‑μελών της για το λάσσιων έργων που χρηματοδοτεί το
ενεργά στην ανάπτυξη των παρακά- Brexit, συμβάλοντας στην ενότητα πρόγραμμα Med.
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Η

Η CPMR επίσης εργάστηκε για το
συνέδριο Black Sea Blue Growth, το
οποίο διεξήχθη στη Γεωργία τον Σεπτέμβριο του 2017. Ανάμεσα στους
ομιλητές ήταν η κ. Χριστιάνα Καλογήρου, περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου και πρόεδρος της Επιτροπής
Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας
της CPMR.
Η CPMR διοργάνωσε συζητήσεις με
θέμα το πώς να τονωθεί η θαλάσσια
συνεργασία στη Βόρεια Θάλασσα και
στήριξε την Επιτροπή Βαλτικής Θάλασσας κατά την προετοιμασία για
το Φόρουμ Στρατηγικής της ΕΕ για
την Περιφέρεια Βαλτικής Θάλασσας,
το οποίο διεξήχθη στο Βερολίνο τον
Ιούνιο του 2017.
Η CPMR συμμετείχε επίσης σε αρκετές υψηλού επιπέδου συζητήσεις
με θεσμικά κοινοτικά όργανα για τις
μελλοντικές θαλάσσιες πολιτικές της
ΕΕ:
> Ο πρόεδρος της CPMR, Vasco
Cordeiro, μίλησε στην εκδήλωση Ευρωπαϊκές Θαλάσσιες Μέρες, η οποία
διεξήχθη στο Πουλ του Ηνωμένου
Βασιλείου τον Μάιο του 2017.
> Η γενική γραμματέας της CPMR,
Ελένη Μαριάνου, μίλησε τον Ιούνιο
του 2017 στην εκδήλωση πολιτικής
με τίτλο «Ένα αειφόρο μέλλον για
τους ωκεανούς μας: Μπορεί η ΕΕ να
χαράξει ρότα;», στην οποία παρευρέθη ο Karmenu Vella, Ευρωπαίος επίτροπος για τις θαλάσσιες υποθέσεις
και την αλιεία.

ματοδοτικών μέσων της ΕΕ ώστε να
στηριχθεί η γαλάζια ανάπτυξη σε
περιφερειακό επίπεδο. Χρειάστηκε
να αναπτύξει προτάσεις βάσει της
συνεργασίας της με τις περιφέρειες
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τα
εξής μέσα:
> Ερωτηματολόγιο για τις θαλάσσιες
επενδύσεις·
> Συνεργασία με συγκεκριμένα έργα
της ΕΕ, όπως το CLIPPER , για την έξυπνη
εξειδίκευση και τη γαλάζια ανάπτυξη·
> Δουλειά με αντικείμενο τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ και τη γαλάζια
ανάπτυξη. Μετά από ένα εργαστήριο για νεοφυείς επιχειρήσεις στον
κλάδο της ναυτιλίας, που διοργανώθηκε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας από τον Πέτρο Κόκκαλη, δημοτικό
σύμβουλο Πειραιά, η CPMR και η
Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ MARE) συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 11 Ιουλίου για να συζητήσει τις απόψεις των περιφερειών·
> Δουλειά με αντικείμενο τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας του Work ώστε να
στηριχθεί ο κλάδος της αλιείας. Αυτό
το εγχείρημα χρειάστηκε τη στήριξη
της Ομάδας Εργασίας της CPMR για
την Αλιεία και την εκπόνηση μελέτης. Στις 8 Φεβρουαρίου συνήλθαν
οι περιφέρειες‑μέλη της CPMR και η
ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας
με τη συμμετοχή του Jonathan Wills,
συμβούλου των Νήσων Σέτλαντ και

προέδρου της ομάδας εργασίας της
CPMR για την αλιεία.
Ο Pierre Karleskind, αντιπεριφερειάρχης Βρετάνης, αναδείχθηκε
νέος πρόεδρος της ομάδας εργασίας
για την αλιεία στο Πολιτικό Γραφείο
της CPMR, τον Ιούνιο του 2017.
> Συμμετοχή στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον
του ΕΤΘΑ, που διεξήχθη στο Τάλιν
τον Οκτώβριο του 2017. Στο συνέδριο συμμετείχαν πολλές περιφέρειες‑μέλη.

Έμβιοι θαλάσσιοι πόροι: αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, γαλάζια βιοτεχνολογία

Η

CPMR έχει εργαστεί για την υλοποίηση της Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής, αναλύοντας τα προβλήματα και τις λύσεις τους. Για τον σκοπό αυτό έχει παραγάγει έργο για τη
διαχείριση του ΕΤΘΑ και για τα εξής:
> Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών
ανάμεσα στις περιφέρειες και στους
ενδιαφερόμενους οργανισμούς, η
οποία έγινε μέσω έργων της ΕΕ όπως
το Co-Evolve, το PANACeA και η Κοινότητα Προστασίας Βιοποικιλότητας.
> Υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης. Το ζήτημα συζητήθηκε
στη συνάντηση των περιφερειών της
CPMR με τη ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής
και Αλιείας στις 8 Φεβρουαρίου.

> Η CPMR συμμετείχε στο συνέδριο
«Ο ωκεανός μας» στη Μάλτα τον
Οκτώβριο του 2017 και δημοσίευσε ένα έγγραφο για τις δεσμεύσεις
των περιφερειών στους τομείς στους
οποίους αφορούσε το συνέδριο.
> Η CPMR συμμετείχε επίσης σε διάφορες πολιτικές συζητήσεις τις
οποίες διοργάνωσε η διακομματική
ομάδα Searica του Κοινοβουλίου για
θέματα όπως τα θαλάσσια δεδομένα
και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός.

Θαλάσσιες επενδύσεις

Η

CPMR εστίασε στο πώς να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των χρη-

Η Ελένη Μαριάνου στη συνάντηση μεταξύ CPMR και ΓΔ MARE με θέμα το
ΕΤΘΑ και την ΚΑΠ
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Η ΚΑΠ και η υποχρέωση εκφόρτωσης
ήταν κεντρικό θέμα μιας συνάντησης
ανάμεσα στον Bruno Retailleau, περιφερειάρχη Περιφέρειας Λίγηρα και
προέδρου της Επιτροπής Τόξου του
Ατλαντικού, του Carwyn Jones, πρώτου υπουργού της Ουαλίας, και του
Ευρωπαίου επιτρόπου Vella, τον Δεκέμβριο του 2016.
Επίσης συζητήθηκε στο σεμινάριο
της Επιτροπής Τόξου του Ατλαντικού
για την υποχρέωση εκφόρτωσης, στο
Βίγκο τον Ιούνιο. Παράλληλα, η Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας της CPMR
ενέκρινε μια διακήρυξη για την υποχρέωση εκφόρτωσης.
Η CPMR εξακολουθεί να δουλεύει
σε αυτό το ζήτημα και ένα από τα
αποτελέσματα του σεμιναρίου στο
Βίγκο ήταν μια έκκληση για καλύτερο
συντονισμό ανάμεσα στη CPMR και
στους οργανισμούς που εκπροσωπούν την αλιεία.
Στο πεδίο των γαλάζιων βιοτεχνολογιών, η CPMR ενίσχυσε τη συνεργασία της με το European Marine
Biological Research Infrastructure
Cluster (EMBRIC). Η CPMR είναι επίσης μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του EMBRIC, η οποία συνήλθε στο Παρίσι τον Μάρτιο του 2017.

κών πάρκων στο Αμπερντίν.
> Συνεργασία με τον Ocean Energy
Europe (OEE), που συμμετείχε σε
πλήθος συζητήσεων με τις περιφέρειες‑μέλη της CPMR. Η CPMR είναι
επίσης μέλος της Συμβουλευτικής
Επιτροπής της πλατφόρμας ETIP
Ocean για τις επενδύσεις στις πηγές
ωκεάνιας ενέργειας.
Η CPMR θα βοηθήσει στη διοργάνωση μιας συζήτησης για τις θαλάσσιες
επενδύσεις στην ετήσια σύνοδο του
Ocean Energy Europe, στη Ναντ τον
Οκτώβριο.

Η

> Σημαντικές δραστηριότητες μέσω
του έργου CLIPPER, το οποίο ξεκίνησε στη Ναντ τον Φεβρουάριο του
2017. Αυτό το διαπεριφερειακό έργο
έχει ως στόχο να αναπτύξει καλύτερες πολιτικές για να υποστηριχθεί η
ανταγωνιστικότητα των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων των κλάδων
της θαλάσσιας οικονομίας.
Η ΓΔ MARE έχει αναγνωρίσει το
CLIPPER ως σημαντικό έργο για τη
θαλάσσια ανάπτυξη.
> Συντονισμός της Επιτροπής Τόξου
του Ατλαντικού και της Επιτροπής Βόρειας Θάλασσας για να διοργανωθεί
σύνοδος για τη διαχείριση των αιολι-

κεφαλής του οποίου είναι οι Γραμματείες των διαπεριφερειακών προγραμμάτων, και συμμετείχε σε μια
συζήτηση για τις γαλάζιες δεξιότητες
στο Ροστόκ τον Νοέμβριο του 2017.
> Διάφορα έργα και πρωτοβουλί-

ες χάρη στις οποίες η CPMR μπορεί
να υποστηρίζει απτές δράσεις με τις
περιφέρειες, μεταξύ των οποίων το
έργο Biotechnology Master for a Blue
Career (BBMBC) της Επιτροπής Τόξου

του Ατλαντικού.

> Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και πετρελαιοκηλίδες:
Η CPMR εξακολουθεί να συνεργάζεται με το Διεθνές Ταμείο Αποζημιώσεων λόγω Ρυπάνσεως Πετρελαίου
(IOPCF) και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί της οδηγίας για την περιβαλλοντική ευθύνη.

Η

δουλειά της CPMR σε αυτόν τον
τομέα εστιάζει στα τρία παρακάτω ζητήματα:

> Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών: Η δουλειά
της CPMR, με επικεφαλής τον Cees
Loggen, αντιπεριφερειάρχη Βόρειας
Ολλανδίας, έχει ως στόχο να παρακολουθήσει την υλοποίηση της οδηγίας
για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και να εστιάσει στη διεπίδραση
μεταξύ ξηράς και θάλασσας και στον
ρόλο των περιφερειών στην υλοποίηση της οδηγίας. Προς τούτο, η CPMR:

> Συμμετείχε σε συζητήσεις στην
ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΓΔ
MARE για τον θαλάσσιο χωροταξικό
σχεδιασμό, στην οποία η CPMR έχει
τον ρόλο παρατηρητή. Η Γραμματεία
της CPMR και αρκετές περιφέρειες
επίσης μίλησαν κατά το συνέδριο της
ΓΔ MARE με θέμα τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη διεπίδραση ξηράς και θάλασσαςστη Μάλτα
τον Ιούνιο του 2017·
> Ξεκίνησε να συνεργάζεται με τις
Αρχές των κρατών και με τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω των κοινοτικών έργων SIMNORAT στον Ατλαντικό, SEANSE στη Βόρεια Θάλασσα,
SIMWESTMED, PANACeA και CoEvolve στη Μεσόγειο Θάλασσα.
ΣΕΛΙΔΑ 11

μελέτη για το πώς αποζημιώνονται
οι οικολογικές βλάβες σε μεγάλα
κράτη μέλη της ΕΕ. Η μελέτη βασίζεται σε ανάλυση της εθνικής νομολογίας και θα αξιοποιηθεί σε μελλοντική δουλειά της Γενικής Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο την οδηγία
για την περιβαλλοντική ευθύνη.

Εκπαίδευση και κατάρτιση:
Vasco Da Gama

Η

CPMR και οι Γεωγραφικές Επιτροπές της έχουν αναμειχθεί σε
ορισμένες δράσεις στο πλαίσιο της
πρωτοβουλίας Vasco da Gama. Αυτές
οι δράσεις περιγράφονται σε ένα τεχνικό έγγραφο που παρουσιάστηκε
στο Πολιτικό Γραφείο της CPMR στο
Στάβανγκερ τον Ιούνιο του 2017. Μερικές από τις δράσεις είναι οι εξής:
> Δουλειά για το μέλλον των πολιτικών της ΕΕ που στηρίζουν την εκπαίδευση και κατάρτιση στα θαλάσσια
επαγγέλματα. Η CPMR συμμετείχε
στην ομάδα εργασίας Blue Skills της
ΓΔ MARE και ξεκίνησε να συνεργάζεται με άλλους θαλάσσιους οργανισμούς όπως Sea-Europe, Ocean
Energy Europe και Wind-Europe, για
να καταθέσει προτάσεις για το θαλάσσιο κομμάτι της ατζέντας δεξιοτήτων για την Ευρώπη.
Την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας
διεξήχθη εργαστήριο με την Kerstin
Brunnström, πρόεδρο της Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας της CPMR.
Η CPMR συνεργάστηκε επίσης στο
δίκτυο Knowledge of the Seas, επι-

> Η νέα πρωτοβουλία του Vasco da
Gama με τίτλο «Youth Mobility», που
έχει ως στόχο να υποστηρίξει την κινητικότητα των φοιτητών και όσων
αναζητούν εργασία στην Ευρώπη.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαχείριση και προστασία Ως τμήμα αυτής της προσπάθειας η
περιφέρεια Βρετάνης ξεκίνησε μια
των ακτών

Θαλάσσιες πηγές ενέργειες και κλάδοι της θαλάσσιας οικονομίας Δια> Δημοσίευσε ένα έγγραφο πολιτικής
χείριση και προστασία των ακτών (Οκτώβριος 2017)·

δουλειά σε αυτό το θέμα επικέντρωσε στην υλοποίηση των υφιστάμενων πολιτικών. Περιέλαβε τα
εξής:

> Θαλάσσια δεδομένα: Η CPMR ολοκλήρωσε το έργο Coastal Mapping
και δημοσίευσε προτάσεις για μια
στρατηγική της ΕΕ για τα βαθυμετρικά δεδομένα. Αυτές οι προτάσεις συζητήθηκαν στο συνέδριο της Searica
στις 8 Φεβρουαρίου.

«Η βελτίωση της προσβασιμότητα σε όλα τα εδάφη είναι
απαραίτητη για το μέλλον της Ευρώπης»
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η

CPMR έχει ως στόχο να προωθήσει την προσβασιμότητα στην πολιτική της ΕΕ επί των μεταφορών για
τις περιφερειακές, τις εξόχως απομακρυσμένες και τις νησιωτικές περιοχές, και να αναπτύξει τις αειφόρες
θαλάσσιες μεταφορές.

Η δουλειά σε αυτόν τον τομέα εξακολουθεί να γίνεται μέσω της εκστρατείας
για την προσβασιμότητα, και η CPMR
παραμένει η μόνη οργάνωση που θέτει
το αίτημα της βελτίωσης της προσβασιμότητας των περιφερειών σε επίπεδο ΕΕ.

Σ

το πλαίσιο της εκστρατείας για την

προσβασιμότητα, οι προτεραιότητες για το 2016/2017 τις οποίες έθεσαν
η CPMR και οι Γεωγραφικές Επιτροπές
της καλύπτουν τα παρακάτω θέματα:
> Πρόταση βελτιώσεων του κανονισμού
του CEF για μετά το 2020, διότι ο υφιστάμενος κανονισμός δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των περιφερειών·
> Επηρεασμός του σχεδιασμού των
διαδρόμων προτεραιότητας του CEF

και πρόληψη της υπερβολικής συγκέντρωσής τους·
> Έκκληση για καλύτερη προσβασιμότητα των νησιωτικών περιοχών της
Ευρώπης·
> Επηρεασμός της πολιτικής της ΕΕ
για τις θαλάσσιες μεταφορές με τους
παρακάτω τρόπους:
- Προαγωγή καινοτόμων εργαλείων
για την υποστήριξη αειφόρων υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών και
την ενθάρρυνση της αλλαγής στους
τρόπους μεταφοράς·

Αυτό το επιτυγχάνει επηρεάζοντας
την υλοποίηση δύο ευρωπαϊκών μέσων: Το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και τον μηχανισμό
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).
Το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών
ορίζει τις προτεραιότητες της Ευρώπης για τις υποδομές και τις υπηρεσίες μεταφορών. Περιλαμβάνει τη δράση «Θαλάσσιες Αρτηρίες».
Ο μηχανισμός CEF, το χρηματοδοτικό
μέσον του ΔΕΔ-Μ, περιγράφει πώς
χρηματοδοτούνται τα διάφορα μέρη
που απαρτίζουν το ΔΕΔ-Μ.

Ο Patrick Anvroin της CPMR και ο Ευρωπαίος συντονιστής της δράσης «Θαλάσσιες Αρτηρίες», Brian Simpson
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- Παροχή συμβουλών προς τα θεσμικά κοινοτικά όργανα για το μέλλον
της δράση «Θαλάσσιες Αρτηρίες»·

ων υπηρεσιών.
Η CPMR καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει τον προβληματισμό
της για την παροχή στήριξης βάσει
ζήτησης. Αλλιώς θα υπάρξει μεγαλύτερη συγκέντρωση κίνησης στα μεγάλα λιμάνια που συνδέονται με μια οικονομικώς ανεπτυγμένη ενδοχώρα.

> Έκκληση για μια στρατηγική εναέριων μεταφορών για να βελτιωθεί η
συνδεσιμότητα των περιφερειών της
Ευρώπης.
Η ομάδα εργασίας της CPMR για τις
μεταφορές, η οποία συστάθηκε σε
συνεργασία με την περιφέρεια Αραγονίας, ασχολείται επί του παρόντος
με αυτά τα ζητήματα.

Η CPMR χαιρέτισε τη Διακήρυξη της
Βαλέτα για τις θαλάσσιες μεταφορές,

η οποία εγκρίθηκε την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017.

Εξακολουθεί να συναντιέται και να
ανταλλάσσει πληροφορίες με τη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και
Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η αντιπρόεδρος της CPMR, Annika Annerby Jansson, στο Πολιτικό Γραφείο στο Γκόζο
κή Επιτροπή δίνει τη μέγιστη προτε- Επιπλέον, στις 17 Οκτωβρίου 2016 η
ραιότητα στα έργα σε εννέα διευρω- CPMR και η Επιτροπή των Νησιών διεΑρκετές φορές μες στο έτος η CPMR
παϊκούς διαδρόμους, οι οποίοι έχουν ξήγαγαν ένα σεμινάριο στην Πάλμα
παρουσίασε τις θέσεις της σε σημαωφεληθεί 93% και πλέον από τα κον- της Μαγιόρκα, μία από τις Βαλεαρίδες
ντικά θεσμικά κοινοτικά όργανα, για
δύλια του της πρώτης πρόσκλησης Νήσους της Ισπανίας, αφιερωμένο στις
παράδειγμα:
θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές.
του CEF για υποβολή σχεδίων.
> Συναντήθηκε με την Karima Delli,
πρόεδρο της Επιτροπής Μεταφορών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις
21 Μαρτίου 2017·

Η CPMR εξακολουθεί να αμφισβητεί
την υπερβολική συγκέντρωση των
κονδυλίων, διασφαλίζοντας ότι συμμετέχουν οι περιφέρειες στα Φόρουμ
της Επιτροπής για την υλοποίηση των
> Συναντήθηκε με την επίτροπο μεδιαδρόμων.
ταφορών, Violeta Bulc, στις 5 Ιουλίου
2017·

Εκεί εξέτασαν μηχανισμούς αποζημίωσης για κάλυψη των επιπλέον δαπανών
που βαρύνουν τα νησιά για τις μεταφορές. Ανάμεσα στις προτάσεις ήταν οι
εξής:

> Η περίληψη μιας εδαφικής διάΤο Πολιτικό Γραφείο της CPMR, που συ- στασης στα κριτήρια αξιολόγησης
νήλθε στο Γκόζο τον Μάρτιο του 2017, για έργα του μηχανισμού CEF, ώστε
> Επικοινώνησε με τους υπουργούς
ενέκρινε το έγγραφο «Review of the οι μελλοντικές προσκλήσεις να είναι
μεταφορών των κρατών και με τους
CEF: Post 2020 Principles Advocated πιο κατάλληλες για τα νησιά.
Ευρωπαίους συντονιστές των διαby the CPMR».
δρόμων του μηχανισμού και συνέ> Η ανάγκη να προβλεφθεί σε μια μελλοστησε τροποποιήσεις·
ντική αναθεώρηση του Κανονισμού ΚραΤο έγγραφο ζητούσε να περιληφθούν η
εδαφική συνοχή και η προσβασιμότητα
στους «ειδικούς κλαδικούς στόχους» για
τις μεταφορές στους κανονισμούς του
CEF.

> Συμμετείχε στις συζητήσεις για
τις θαλάσσιες αρτηρίες στις 7 Μαρτίου στη διακομματική ομάδα του
SEARICA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία παρευρέθη ο Brian
Επίσης γράφει ότι πρέπει να περιληSimpson, Ευρωπαίος συντονιστής για
φθούν διατάξεις που να εγγυώνται
τις θαλάσσιες αρτηρίες.
μεγαλύτερο μερίδιο του προϋπολογισμού του CEF στις απομακρυσμέCEF, προσβασιμότητα και εδα- νες περιφέρειες.

Έ

φική συνοχή

να πολιτικό έγγραφο της CPMR

με τίτλο «EU Transport Policy and
the Maritime Peripheries: Findings
and Short-Term & Medium-Term
Options» συντάχθηκε στη Γενική Συνέλευση στις Αζόρες, τον Νοέμβριο
του 2016.
Το έγγραφο ανέφερε ότι η Ευρωπαϊ-

Το δεύτερο Πολιτικό Γραφείο της CPMR,
που συνήλθε στο Στάβανγκερ τον Ιούνιο
του 2017, ενέκρινε τις προτάσεις τις

CPMR για τροποποίηση των υφιστάμενων αρτηριών του CEF ώστε να παρασχεθεί καλύτερη πρόσβαση στις απομακρυσμένες περιοχές και καλύτερη σύνδεση ανάμεσα στις υφιστάμενες αρτηρίες που συνδέουν κυρίως Βορρά–Νότο.
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τικών Ενισχύσεων αποζημίωση ή ένας
μηχανισμός διόρθωσης για να υπερκεραστεί η απουσία οικονομιών κλίμακας
στις μεταφορές στα νησιά.

Αυτή η πρόταση περιλήφθηκε και σε ένα

έγγραφο θέσης για τις κρατικές ενισχύσεις για τα λιμάνια και τα αεροδρόμια, το οποίο συνέταξε η Επιτροπή

των Νησιών της CRPM, ενέκρινε η CRPM
και εστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως
απόκριση στις διαβουλεύσεις της.

Η

Θαλάσσιες μεταφορές

CPMR παροτρύνει την ΕΕ να αλλάξει τον τρόπο μεταφοράς από οδικές σε θαλάσσιες. Για να επιτύχει η ΕΕ

τους κλιματικούς στόχους της, πρέπει
να ενθαρρύνει μια αλλαγή στον τρόπο μεταφοράς και να αναπτύξει ένα
γνήσιο μέσο στήριξης των θαλάσσι-

Μετά από αιτήματα της CPMR, η διακήρυξη αναφέρει σαφώς ότι χρειάζεται η πολιτική της ΕΕ να λαμβάνει
υπόψη τις ιδιαιτερότητες των περιφερειακών, των απομονωμένων και
των νησιωτικών περιοχών.
Σχετικά με το μέλλον της δράσης «Θαλάσσιες Αρτηρίες»: βάσει μιας ενδελεχούς ανάλυσης της υφιστάμενης υλοποίησης της σημαντικής αυτής πολιτικής, η
CPMR έχει εγκρίνει προτάσεις για βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν κατά τη διανυόμενη περίοδο προγραμματισμού και
για την περίοδο μετά το 2020.
Οι προτάσεις, που εγκρίθηκαν στο Πο-

λιτικό Γραφείο της CPMR στο Γκόζο

τον Μάρτιο, παρουσιάστηκαν στο φόρουμ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
θαλάσσιες αρτηρίες, που διεξήχθη στις
16 Ιουνίου στις Βρυξέλλες.

Προτεινόμενες τροποποιήσεις στους διαδρόμους προτεραιότητας του CEF
να είναι δύσκολο να τους επιτύχουν οι
απόκεντρες περιοχές. Η CPMR ζητεί την

αυξημένη δέσμευση της ΕΕ και των
περιφερειών‑μελών της για την ανάληψη δράσης σε αυτούς τους τομείς.

Η

Η CPMR ετοίμασε τις θέσεις της το

Στρατηγική αερομεταφορών της ΕΕ 2017 και τώρα είναι ώρα να τις υπε-

Η CPMR πιστεύει ότι οι εναέριες μεΗ Επιτροπή είχε ήδη λάβει υπόψη της ταφορές αποτελούν προτεραιότητα
αυτές τις προτάσεις όταν συνέταξε για τις περιφέρειες‑μέλη της, ειδιτην αναθεωρημένη εκδοχή του Λε- κά για τις απομονωμένες και εξόχως
πτομερούς Σχεδίου Υλοποίησης για απόκεντρες περιφέρειες. Έχει ζητήσει από τις περιφέρειες‑μέλη της να
τη δράση «Θαλάσσιες Αρτηρίες».
δώσουν σχόλια τις προτεραιότητές
Άλλα θέματα μεταφορών: πα- τους σε αυτόν τον τομέα, τα οποία
θα παρουσιαστούν στη Γενική Συνέρόν και μέλλον
λευση στο Ελσίνκι.

Μεταφορές και αειφόρος ανάπτυξη

Η CPMR θα παρακολουθήσει τη διαδικασία, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους εισηγητές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Για αυτό το ευρύ θέμα θα αναπτυχθεί
ένα σχέδιο εργασίας της CPMR, ενώ η
CPMR έχει ήδη επικοινωνήσει με τους
κυριότερους ενδιαφερομένους, όπως

οδηγία για τα τέλη κυκλοφορίας
και το Ευρωπαϊκό σήμα κυκλοφορίας είναι υπό διαπραγμάτευση ανάμε- Eurocontrol, ARC και ERA.
σα στα θεσμικά κοινοτικά όργανα, και η
Επιτροπή εξέδωσε μια έκθεση επί του θέματος τον Μάιο του 2017. Η CPMR ζητεί

ρασπιστεί.

Ο κανονισμός για το ΔΕΔ-Μ δεν θα
τεθεί σε νέα διαπραγμάτευση έως
το 2023, αλλά τα επιχειρήματα πρέπει να είναι έτοιμα από αρκετό καιρό
πριν. Οι Γεωγραφικές Επιτροπές της
CPMR θα μπορούσαν να αρχίσουν να
επεξεργάζονται τις υπόλοιπες θέσεις
το 2017 με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας της CPMR.
Η πρόκληση είναι να επεκταθεί το
βασικό δίκτυο στις απομακρυσμένες
περιοχές και στα νησιά που τώρα δεν
καλύπτονται από τον κανονισμό.
Όσον αφορά στη δράση «Θαλάσσιες

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ Αρτηρίες», η τελευταία πρόσκληση
ΤΟΝ CEF, ΤΟ ΔΕΔ-Μ ΚΑΙ ΤΙΣ υποβολής σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από τον μηχανισμό CEF
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ
να ληφθεί υπόψη η φωνή των απόκεντρων περιοχών, διότι η πρόταση έχει
ως στόχο την επιβάρυνση των οδικών
μεταφορών βάσει απόστασης.

Οι στόχοι του ΟΗΕ για την αειφόρο
ανάπτυξη, το διοξείδιο του άνθρακα
και τις άλλες εκπομπές ρύπων μπορεί

Η

διαπραγμάτευση του κανονισμού
για μετά το 2020 (και των παραρτημάτων και των χαρτών του) θα αρχίσει το
2018 βάσει μιας πρότασης της ΕEυρωπαϊκής Επιτροπής.
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πριν το 2020 θα γίνει το 2018.

Για να αντισταθμιστεί η ελλιπής χρηματοδότηση των νησιών και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών από το
2014, η CPMR θα κάνει απτές προτάσεις ώστε να διατεθεί σε αυτές περισσότερη χρηματοδότηση.

Η Επιχειρησιακή Ομάδα μίλησε επίσης σε ομάδες προβληματισμού, μεταξύ των οποίων οι Jacques Delors

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΤΖΕΝΤΕΣ

Institute, Heinreich Böll Foundation,
IEEP.
Έχει επίσης συζητήσει με ομάδες συμφερόντων και οργανώσεις άσκησης πίεσης, όπως οι The Climate Group, CAN

ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Europe, nrg4SD, RESCOOP.

Επιπλέον, η Επιχειρησιακή Ομάδα έχει
συλλέξει –με μελέτες περιπτώσεων–
τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντα των
περιφερειών της CPMR όσον αφορά σε
αυτούς τους φακέλους.

«Οι περιφέρειες έχουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κλιματικών προβλημάτων διότι είναι οι πρώτες που θα επηρεαστούν»

Μ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ια νέα επιχειρησιακή ομάδα
της CPMR για το κλίμα συστάθηκε το 2017 για να κατευθύνει τη δουλειά της CPMR που αφορά στην κλιματική δράση της ΕΕ.

Πρόεδρος της Επιχειρησιακής Ομάδας
είναι η περιφέρεια Βρετάνης, ενώ την
πολιτική ηγεσία έχουν ο Thierry Burlot,
αντιπρόεδρος για το κλίμα και το περιβάλλον, και ο André Crocq, περιφερειακός σύμβουλος για την ενεργειακή
μετάβαση.

Νέος αντιπρόεδρος της Επιχειρησιακής Ομάδας είναι ο Cees Loggen,
αντιπεριφερειάρχης Βόρειας Ολλανδίας, έχοντας τον ρόλο του αντιπροέδρου του Πολιτικού Γραφείου της
CPMR για το Κλίμα και την Ενέργεια.

> 28 Ιουνίου: δεύτερη σύνοδος με κεντρικό θέμα την αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για την Προσαρμογή
στην Κλιματική Αλλαγή·
> 26 Σεπτεμβρίου: σύνοδος με κεντρικό
θέμα την ενεργειακή μετάβαση και το
προσχέδιο του Πακέτου Καθαρής Ενέργειας·
> 18 Οκτωβρίου: στην Ετήσια Γενική Σύνοδο της CPMR στο Ελσίνκι, με κεντρικό
θέμα την επίτευξη συμφωνίας επί δύο
εγγράφων θέσης και τον προγραμματισμό των εργασιών της Επιχειρησιακής
Ομάδας για το 2018.

Η

ΔΡΑΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

προσέγγιση της Επιχειρησιακής
Ομάδας κατά τις πρώτες συνόδους
της ήταν η εστίαση σε δύο φακέλους:
στην αναθεώρηση της στρατηγικής
προσαρμογής της ΕΕ τον Ιούνιο και
στο Πακέτο Καθαρής Ενέργειας τον
Σεπτέμβριο.

Σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, η
Επιχειρησιακή Ομάδα έχει συνδυάσει απόψεις των θεσμικών κοινοτικών οργάνων, μεταξύ των οποίων η
ΓΔ Δράσης για το Κλίμα, η ΓΔ Ενέργειας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η
εσθονική προεδρία της ΕΕ και η Επιτροπή των Περιφερειών.

«…Η Επιχειρησιακή
Ομάδα για το Κλίμα
είναι έτοιμη να συμβάλει σε συντονισμένες περιφερειακές
δράσεις για θέματα
όπως η προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή και ο μετριασμός
των επιπτώσεων αυτής…»
Thierry Burlot
Πρόεδρος της επιχειρησιακής

ομάδας της CPMR για το κλίμα

Αντικατέστησε τον Rogier van der
Sande, της περιφέρειας Νότιας Ολλανδίας.

Κλιματική αλλαγή
Υπογραμμίζει την ανάγκη δράσης σε
επίπεδο ΕΕ με στόχο να προχωρήσουν και να στηριχθούν οι πολιτικές Μαζί με την εστίαση στην Επιχεικαι οι πρωτοβουλίες για την προ- ρησιακή Ομάδα για το Κλίμα, ο κ.
σαρμογή ανά την ΕΕ.
Mohamed Sadiki, αντιπρόεδρος
της Διαμεσογειακής Επιτροπής της
Επίσης τονίζει πόσο σπουδαία είναι CPMR, περιφερειακός σύμβουλος
η χρηματοδότηση από την ΕΕ και Ραμπάτ-Σαλέ-Κενίτρα και δήμαρχος
η συνεργασία ανάμεσα στις περι- Ραμπάτ, εκπροσώπησε τη CPMR στο
φέρειες, και πως χρειάζεται να ενι- Ocean Forum στη Σύνοδο για την
σχυθεί η ανταλλαγή δεδομένων και Κλιματική Αλλαγή στο Αγαδίρ στις
γνώσεων.
13 Σεπτεμβρίου.
Πακέτο Καθαρής Ενέργειας

Έ

να σχέδιο θέσης πολιτικής της
CPMR για το Πακέτο Καθαρής
Ενέργειας και την ενεργειακή μετάβαση επίσης θα παρουσιαστεί στη Γενική
Συνέλευση της CPMR στο Ελσίνκι, τον
Οκτώβριο.

Στρατηγική προσαρμογής της
Οι διαπραγματεύσεις για το Πακέτο
ΕΕ
Καθαρής Ενέργειας βρίσκονται σε

Έ

Η Επιχειρησιακή Ομάδα για το Κλίμα
έχει στα μέλη της περίπου 30 περιφέρειες της CPMR, καλύπτοντας μεγάλη γεωγραφική ποικιλία.

Πρώτη σύνοδος της επιχειρησιακής ομάδας για το κλίμα, υπό τη διεύθυνση της περιφέρειας Βρετάνης
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Η

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Επιχειρησιακή Ομάδα θα εξετάσει
τις προτεραιότητες για το 2018 στη
Γενική Συνέλευση της CPMR στο Ελσίνκι.
Αυτές οι προτεραιότητες πιθανώς θα
περιλάβουν την προγραμματισμένη
αναθεώρηση της οδηγίας πλαίσιο της
ΕΕ για τα ύδατα καθώς και περαιτέρω
δράσεις για την προσαρμογή και τον μετριασμό των επιπτώσεων.

εξέλιξη στα θεσμικά κοινοτικά όργανα, άρα κύριο μέλημα στο έγγραφο
της CPMR είναι να διασφαλιστεί ότι
θα υποστηριχθούν σε αυτές τις συ- Μεταξύ άλλων θα εξεταστεί ο ρόλος
ζητήσεις οι κυριότερες τροποποιή- της ΕΕ στην ασφάλιση και στις κατασεις.
στροφές που σχετίζονται με το κλίμα
Θα αποτελέσει τη βάση της απόκαι στο πώς αυτό μπορεί να βοηθήκρισης της CPMR στη διαδικτυακή Η θέση της CPMR επίσης θα αναπτυ- σει τις περιφέρειες να προετοιμάδιαβούλευση της Επιτροπής για την χθεί από τη δουλειά της Επιτροπής ζονται και να αναλαμβάνουν δράση
αναθεώρηση της Στρατηγικής Προ- Βόρειας Θάλασσας, η οποία ενέκρι- στο πεδίο.
θαρής Ενέργειας
σαρμογής της ΕΕ, η οποία θα τεθεί
13
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σε ισχύ το φθινόπωρο.
να σχέδιο πολιτικής θέσης της
CPMR για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή θα παρουσιαστεί
προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της
CPMR στο Ελσίνκι.

Μέχρι το τέλος του 2017 η Επιχειρησιακή Ομάδα για το Κλίμα θα έχει
συνέλθει τέσσερις φορές:
> 31 Μαρτίου: εναρκτήρια σύνοδος με
τη συμμετοχή 23 περιφερειών·

Έχει επίσης προτείνει να διοργανώσει δραστηριότητες όπως τοπικές
Cees Loggen, αντιπρόεδρος της επιχειρησιακής ομάδας της CPMR για το κλίμα
εκδηλώσεις διοργανωμένες από τις
περιφέρειες‑μέλη και θεματικές εκδηλώσεις για θέματα που ενδιαφέ- Η θέση πολιτικής εστιάζει στη δια- νε τη θέση της για το Πακέτο στο τέρουν ειδικά ορισμένες περιφέρειες. κυβέρνηση, στα εργαλεία πολιτικής λος Ιουνίου.
της ΕΕ, στη γνώση και στην καινοτομία.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΤΖΕΝΤΕΣ

«Χρειάζονται συνοχή, συνεργασία και δράση για να καταπολεμηθεί η
επιδεινούμενη μεταναστευτική κρίση της Ευρώπης»

Μ

ε αφορμή την περίπλοκη ανθρωπιστική κρίση της ΕΕ εξαιτίας της
αθρόας μετανάστευσης, η CPMR συνέστησε το 2015 μια Επιχειρησιακή
Ομάδα για τη Μετανάστευση, υπό
την ηγεσία της Σικελίας και της περιφέρειας Skåne.

Κατά τα τελευταία έτη έχει εστιάσει
στην ανταλλαγή εμπειριών και πολιτικών απόψεων ανάμεσα στις Αρχές
των περιφερειών, στη διοργάνωση
σεμιναρίων και στην ανάπτυξη εγγράφων πολιτικής.
Έχει επίσης ασκήσει πίεση, έχει εκπονήσει έργα συνεργασίας και εκ-

Χαρτογράφηση και διαχείριση
έργων για τη μετανάστευση

Τ

Στόχος είναι να γίνουν αντιληπτές
και κατανοητές η δυναμική και η
προστιθέμενη αξία τους, τα κενά και
οι επιπλέον ανάγκες, καθώς και οι
οργανισμοί και τα άτομα με τα οποία
χρειάζεται να συνεργαστεί η CPMR
για να αλλάξει την κατάσταση.

Αυτή η Επιχειρησιακή Ομάδα καθοδηγεί το έργο της CPMR για τη διαχείριση της μετανάστευσης.

Η Επιχειρησιακή Ομάδα για τη Μετανάστευση αποτελείται από διάφορες περιφέρειες από την πλειονότητα των Γεωγραφικών Επιτροπών
της CPMR.

ΔΡΑΣΕΙΣ

ον Ιούλιο του 2017 η Επιχειρησιακή
Ομάδα για τη Μετανάστευση χρησιμοποίησε ένα ερωτηματολόγιο για να
εγκαινιάσει μια νέα «άσκηση χαρτογράφησης» των καινοτόμων προσεγγίσεων
και εμπειριών των περιφερειών σχετικά
με την υποδοχή και την ενσωμάτωση
των μεταναστών.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Annika Annerby Jansson, αντιπρόεδρος της CPMR και αντιπεριφερειάρχης Skåne, είναι υπεύθυνη για
την παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Επιχειρησιακής Ομάδας στο
Πολιτικό Γραφείο της CPMR.

Οι περιφέρειες της CPMR συναντιούνται στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν για τη διαχείριση της μετανάστευσης
στρατείες ευαισθητοποίησης.
Το περασμένο έτος οι κυριότεροι διάλογοι για τη μετανάστευση έγιναν
Πιο πρόσφατα, στις αρχές του 2016, στο Πολιτικό Γραφείο και σε εκδηλώη Επιχειρησιακή Ομάδα ανανέωσε σεις τις οποίες διοργάνωσαν οι Γεωτους όρους αναφοράς της.
γραφικές Επιτροπές.
Σχετικά με αυτό η CPMR δήλωσε ότι
σκοπεύει να ενισχύσει τις συνεργασίες και τις συμπράξεις που προσθέτουν αξία, που είναι καινοτόμες και
επιτρέπουν αποτελεσματικότερη διαχείριση και διακυβέρνηση της μετανάστευσης.

Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης. and Local Governments και το πρόγραμμα MED INTERREG.
Η άσκηση χαρτογράφησης είναι από
τις κυριότερες δράσεις της CPMR
που θα αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη ενός εγγράφου βασικών θεμάτων
με τίτλο «Διαχείριση της μετανάστευσης στο πεδίο: εμπειρίες, ανάγκες
και πιθανές δράσεις των περιφερειών της CPMR προς μια προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης».

Συνολικά, το πρώτο εξάμηνο του
2017 η CPMR αναθεώρησε το έργο
της για τη μετανάστευση και ανέλαβε σημαντικές δράσεις, παράγοντας
νέες προτάσεις και συστάσεις που
θα ωφελήσουν τα μέλη και θα πα- Σε σχέση με αυτό το έργο η CPMR ξερουσιαστούν στα θεσμικά κοινοτικά κινά να αναπτύσσει συνεπείς και ακριβείς τεχνικές και πολιτικές προτάσεις
όργανα τους προσεχείς μήνες.

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Οι Γεωγραφικές Επιτροπές της
CPMR, ειδικά η Διαμεσογειακή Επιτροπή, έχουν επίσης συνεισφέρει
σημαντικά στις δραστηριότητές της.

μετείχαν σε σεμινάρια και συζητήσει
για τη μετανάστευση που διοργανώθηκαν από τις περιφέρειες ή από
εξωτερικούς οργανισμούς, όπως ο
Euro Mediterranean Regional and
Local Assembly (ARLEM).

Αυτές οι συζητήσεις έχουν επιτρέψει
στο δίκτυο της CPMR να κατανοήσει και
να αποκριθεί στην εξόχως ανησυχητική
και διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση.
Αρκετά μηνύματα πολιτικής έχουν περιληφθεί στα πολιτικά έγγραφα της
CPMR, μεταξύ των οποίων οι Τελικές Διακηρύξεις των Πολιτικών Γραφείων της
CPMR και της Γενικής Συνέλευσης της
Διαμεσογειακής Επιτροπής, που διεξήχθησαν στη Βαρκελώνη τον Φεβρουάριο και στη Νάπολη το 2017.

Η CPMR έχει επίσης αναγνωρίσει ότι
είναι αναγκαίες οι συνεργασίες που
θα επιδείξουν την αποτελεσματικότητα μιας πολύπλευρης και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης των κοινοτικών και των διεθνών οργανισμών.
Εκπρόσωποι της CPMR επίσης συμΣΕΛΙΔΑ 17

και την αναθεώρηση του Πολυετούς
Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020.

Έργα

Σ

υμπληρωματικά με αυτές τις στρατηγικές δράσεις, η CPMR εξακολουθεί να υποστηρίζει τα μέλη της για
την ανάπτυξη απτών έργων με θέμα τη
μετανάστευση που θα μπορούσαν να
ωφελήσουν τις περιφέρειες.

Ένα από τα πλέον σημαντικά πιλοτικά έργα που υποστηρίζει είναι το
MIPEX Regions.

Στόχος της είναι να θέσει τα θεμέλια για

Αυτή η σύνοδος παρείχε και την ευ- την παρακολούθηση και την κοινωνική
καιρία για μια ανταλλαγή ιδεών με ένταξη των μεταναστών σε περιφερειεκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επι- ακό επίπεδο, βάσει του επιτυχημένου
τροπής και άλλους σημαντικούς εν- έργου MIPEX, που έχει υλοποιηθεί ευδιαφερομένους.
ρέως στην ΕΕ σε εθνικό επίπεδο.
Επίκεντρο αυτής ήταν η διαχείριση
της μετανάστευσης στην ΕΕ και στη
γειτονιά της, σε σύνδεση με τον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης και
τον ρόλο των περιφερειών.
Στη σύνοδο συμμετείχαν εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης,
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και
Κοινωνικής Επιτροπής και της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής

Επιχειρησιακή Ομάδα για τη Μετανάστευση θα συνέλθει κατά τη
Γενική Συνέλευση της CPMR στο Ελσίνκι
τον Οκτώβριο του 2017 για να συνεχίσει
την ανάπτυξη των πολυάριθμων δράσεών της.

Στην τελική διακήρυξη της Γενικής
Συνέλευσης θα περιληφθούν αρκεσχετικά με την αναμόρφωση του Κοι- τά πολιτικά μηνύματα για τη μετανού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου νάστευση.

Επικεφαλής αυτής της πρωτοποριακής δράσης είναι η Καταλονία,
με την υποστήριξη των CIDOB και
Τον Σεπτέμβριο του 2017 η Επιχειρη- Migration Policy Group και τη συμσιακή Ομάδα συνήλθε στις Βρυξέλ- μετοχή αρκετών μελών της CPMR
λες για να συζητήσει την υπό εξέλιξη από τη Νότια και τη Βόρεια Ευρώπη.
άσκηση και τις προσεχείς δράσεις της.

Η

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Τέλος, η CPMR εξακολουθεί να μετέχει
σε άλλες πρωτοβουλίες για τη μετανάστευση οι οποίες έχουν αναπτυχθεί
από συνεργαζόμενους οργανισμούς,
θεσμούς και προγράμματα, και να συνάπτει συνεργασίες και συμπράξεις για
την πολυεπίπεδη συνεργασία.

Αυτές περιλαμβάνουν τη συνεργασία με την Επιτροπή των Περιφερειών, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των
Ηνωμένων Εθνών, το United Cities
ΣΕΛΙΔΑ 18
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Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα,
το έγγραφο που απαριθμεί τα μεταναστευτικά προβλήματα θα δημοσιευτεί στις αρχές του 2018.
Οι προτάσεις για την αναμόρφωση
του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος
Ασύλου και των χρηματοδοτικών μέσων που αφορούν στη μετανάστευση και στις περιφέρειες θα καταρτιστούν μέχρι το τέλος του πρώτου
εξαμήνου του 2018 και θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για μελλοντική
άσκηση πίεσης, σε ad hoc συναντήσεις με τα θεσμικά όργανα.
Η Επιχειρησιακή Ομάδα για τη Μετανάστευση θα εξακολουθήσει να
παρακολουθεί και να στηρίζει την
πρώτη φάση υλοποίησης του MIPEX
Regions καθώς και άλλα σχετικά
έργα και πρωτοβουλίες, τονώνοντας
την συνεργασία με τους κυριότερους ενδιαφερομένους.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΑΤΖΕΝΤΕΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κ
ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

«Η συνεργασία και οι εταιρικές σχέσεις μπορούν να μας βοηθήσουν να
φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες της Ευρώπης και όλου
του κόσμου»
σας της CPMR θα μπορέσει να συνεργαστεί στενότερα με τον BSEC σε
δραστηριότητες και θέματα κοινού
ενδιαφέροντος καθώς και στη σύναψη εταιρικών σχέσεων στη Μαύρη
Θάλασσα.

Τον Ιούλιο του 2017 η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR έλαβε ένα
βραβείο μεγάλου κύρους από το
CPMR συμμετείχε στο ΣεμινάFondazione Mediterraneo, ένα μη
ριο Συντονισμού της Ανατολικής
κερδοσκοπικό δίκτυο που προωθεί
Γειτονιάς PLATFORMA στο Τμπίλισι
τον διάλογο και την ειρήνη στις πετης Γεωργίας στις 15–16 Δεκεμβρίου
ριοχές της Μεσογείου και σε όλο τον
2016, όπου παρουσίασε τις δράσεις Αναμένεται ότι η συνεργασία θα κόσμο.
της Επιτροπή Βαλκανίων και Μαύ- εστιάσει σε διάφορα θέματα, μεταξύ
ρης Θάλασσας που αποσκοπούσαν των οποίων οι μεταφορές (θαλάσσι- Στη Διαμεσογειακή Επιτροπή της
στην ανάπτυξη του έργου για την ες μεταφορές και προσβασιμότητα), CPMR απονεμήθηκε το Μεσογειακό
Ανατολική Εταιρική Σχέση.
η κοινωνική και οικονομική συνοχή, Βραβείο 2017 στην κατηγορία «Θετο περιβάλλον και η ενέργεια, ο του- σμοί» για τις συλλογικές προσπάΤο σεμινάριο, στο οποίο παρέστησαν ρισμός, το εμπόριο, η οικονομική θειες και δράσεις της με στόχο τη
υψηλού επιπέδου ομιλητές από θε- ανάπτυξη και οι μικρές και μεσαίες συνεργασία, τη συνοχή και την περισμούς κοινοτικούς και εθνικούς, είχε επιχειρήσεις, η επιστήμη και η τε- φερειακή ανάπτυξη στη λεκάνη της
ως στόχο να αναπτύξει περαιτέρω χνολογία, οι τεχνολογίες πληροφο- Μεσογείου.
τον προβληματισμό για την προαγω- ριών και επικοινωνίας.
γή της συνεργασίας στην ευρύτερη
περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και
την καλύτερη αξιοποίηση των μελλοντικών ευκαιριών.

Η

ΓΕΙΤΟΝΙΑ

Τον Απρίλιο του 2017 η CPMR υπέγραψε ένα Μνημόνιο Συμφωνίας με
τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας (BSEC).
Η CPMR συμμετέχει ήδη στον κλαδικό διάλογο του BSEC, ενός οργανισμού που προωθεί την οικονομική
συνεργασία των περιφερειών και
συνεισφέρει στη βελτίωση της οικονομικής σταθερότητας, της ασφάλειας και της ευημερίας.
Το Μνημόνιο σημαίνει ότι η Επιτροπή Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασ-

Η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR γιορτάζει το Mediterranean Award 2017
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ατά τα έτη 2016–17 η Ομάδα Εργασίας της CPMR για την Εξωτερική Συνεργασία, υπό την ηγεσία της
Βασικής Κυβέρνησης, συνέχισε το
έργο της στα παρακάτω θέματα:
> Εδαφική διάσταση, αποκεντρωμένη συνεργασία και τοπική προσαρμογή της παγκόσμιας Ατζέντας Αειφόρου Ανάπτυξης για το 2030 και
των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης.
Το έγγραφο «New EU Consensus
on Development: Our World, our
Dignity, our Future», που δημοσιεύτηκε στις 8 Ιουνίου 2017, αποτελεί
σημαντικό πόλο προβληματισμού.

Ο Agustí Fernández de Losada (κέντρο), που παρουσίασε τη μελέτη της
CPMR για την αποκεντρωμένη συνεργασία στη Διάσκεψη της ΕΕ

νεργασία με τη Βασκική Κυβέρνηση
Η CPMR ανέλαβε τρεις κύριες δρα- και με τη συμβολή του εμπειρογνώστηριότητες το 2017 σχετικά με τους μονα Agustí Fernández de Losada
στόχους της Στρατηγικής Συνεργασί- του δικηγορικού γραφείου Tornos
ας ανάμεσα στο δίκτυο PLATFORMA Abogados.
και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
Στόχος της μελέτης είναι κάνει κα> Πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο λύτερα κατανοητό το πώς πρέπει να
«Παροχή δημόσιων υπηρεσιών με προσαρμοστούν τα μοντέλα αποκεμια ολοκληρωμένη εδαφική προ- ντρωμένης συνεργασίας των περιφερειακών και τοπικών Αρχών ώστε
σέγγιση στη Μεσόγειο».
να ανταποκριθούν στα ενισχυμένα
Αυτή η δραστηριότητα ανάπτυξης πρότυπα αποτελεσματικότητας και
ικανοτήτων, που εστίασε ειδικά στις λογοδοσίας, προάγοντας παράλτοπικές και περιφερειακές Αρχές του ληλα καινοτόμες προσεγγίσεις και
Μαρόκου και της Τυνησίας, αφορά εταιρικές σχέσεις.
σε όλη Μεσόγειο.
Περιέχει απτές συστάσεις, οι οποίες
Η CPMR ανέθεσε στον εμπειρογνώ- παρουσιάστηκαν κυρίως στη Διάμονα Federico Martire να φέρει εις σκεψη Αποκεντρωμένης Συνεργασίας, στις 10–11 Ιουλίου 2017 στις
πέρας αυτό το έργο.
Βρυξέλλες.
Συνεργάστηκε στενά με τη Διαμεσογειακή Επιτροπή και τις περιφέ- > Μια δεύτερη ερευνητική μελέτη
ρειες‑μέλη της Ομάδα Εργασίας της με τίτλο «Συμπράξεις δημόσιου-ιCPMR για την Εξωτερική Συνεργα- διωτικού τομέα για την αποκεντρωμένη συνεργασία» ετοιμάζεται και
σία.
θα αποκαλυφθεί στις αρχές του
Η τελική εκδοχή του εγγράφου θα 2018.
εκδοθεί το φθινόπωρο του 2017 και
το πρόγραμμα κατάρτισης θα προ- Η CPMR συμμετείχε ενεργά στην 5η
Διάσκεψη Αποκεντρωμένης Συνερσφερθεί έως τις αρχές του 2018.
γασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
> Ερευνητική μελέτη: «Διαμόρφω- και της Επιτροπής Περιφερειών, ειση μιας νέας γενιάς αποκεντρωμέ- δικά στο ζήτημα της συνεκτικότητας
νης συνεργασίας για μεγαλύτερη των πολιτικών, κεντρικό θέμα της
αποτελεσµατικότητα και λογοδο- φετινής χρονιάς.
σία».
Αυτή η μελέτη εκπονήθηκε σε συ-
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Υπό την ηγεσία της Χώρας των Βάσκων, η CPMR συμμετείχε σε δύο
σημαντικά τμήματα της εκδήλωσης.
Συμμετείχε ως συνδιοργανώτρια σε
μια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης
με τίτλο «Αποκεντρωμένη συνεργασία και εδαφική ανάπτυξη: συμπληρώνουν η μία την άλλη;».
Η συζήτηση εξέτασε τις περιστάσεις
υπό τις οποίες η αποκεντρωμένη συνεργασία μπορεί να συμβάλει στην
εδαφική προσέγγιση της τοπικής
ανάπτυξης και στην τοπική προσαρμογή των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης.
Επίσης συμμετείχε στη συνεδρία με
τίτλο «Επιθεώρηση των πρόσφατων τάσεων στην αποκεντρωμένη
συνεργασία».
Η συνεδρία αυτή παρείχε την ευκαιρία παρουσίασης των συμπερασμάτων της μελέτης για μια νέα γενιά
αποκεντρωμένης συνεργασίας.

Άτομο επικοινωνίας: Andrew Kennedy, Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας της
CPMR
Ιμέιλ: andrew.kennedy@crpm.org

Η Διάσκεψη των Παράκτιων Περιοχών (CPMR) περιλαμβάνει περίπου 160 περιφέρειες από 25 κράτη εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκπροσωπώντας περίπου 200 εκατομμύρια ανθρώπους, η CPMR αγωνίζεται για μια
πιο ισορροπημένη ανάπτυξη στην ευρωπαϊκή επικράτεια.
Λειτουργεί και ως ομάδα προβληματισμού και ως ομάδα άσκησης πίεσης για τις
περιφέρειες. Εστιάζει κυρίως στην κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή, στις
θαλάσσιες πολιτικές και στην προσβασιμότητα.
www.cpmr.org

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
6, rue Saint-Martin,
35700 Rennes
Τηλ.: + 33 (0)2 99 35 40 50

Rond-Point Schuman 14,
1040 Brussels
Τηλ.: +32 (0)2 612 17 00

Ιμέιλ: secretariat@crpm.org – Ιστότοπος: www.cpmr.org
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