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ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
«...Θα συνεχίσουμε το έργο μας για να φέρουμε ευημερία
και σταθερότητα σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης...»

Αγαπητοί αναγνώστες,
Ζούμε σε μια ιστορική εποχή. Ποτέ πριν η Ευρώπη δεν ήταν τόσο δι‑
χασμένη, ούτε είχε τόσο έντονη ανάγκη συλλογικής δράσης. Οι εθνι‑
κιστικές πολιτικές στο εσωτερικό της Ευρώπης έχουν δημιουργήσει
αστάθεια για τις οικονομίες και τους λαούς. Οι ευρωπαϊκές αξίες της
ενότητας και της πολυπλευρικότητας απειλούνται τόσο στο εσωτερικό
των κρατών μελών όσο και εκτός των συνόρων τους.
Η ευρωπαϊκή ατζέντα θαλάσσιων υποθέσεων παραμένει εξαιρετικά ζωτι‑
κής σημασίας, όπως και η ατζέντα για το κλίμα, όσον αφορά την ενέργεια
και τους καθαρούς ωκεανούς. Όσον αφορά τις πολιτικές υποδοχής και
ένταξης των μεταναστών, οι περιφέρειές μας έχουν επιδείξει αλληλεγγύη,
αποτελεσματικότητα και ετοιμότητα, ενώ η CPMR είναι ευγνώμων που
αυτές οι προσπάθειες αναγνωρίζονται στις νέες προτάσεις της ΓΔ Μετα‑
νάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στον δημόσιο χώρο κυριαρχεί μια ανοικτά ακραία αντιευρωπαϊκή ρη‑
τορική, σε μια ήπειρο όπου στο παρελθόν αυτή η μισαλλοδοξία έχει
οδηγήσει στην άνοδο απολυταρχικών καθεστώτων και έχει προκαλέσει
δύο παγκόσμιους πολέμους. Μέσα σε ένα κλίμα φόβου και ανησυχί‑
ας, οι περιφερειακές παράκτιες περιοχές της Ευρώπης πρωτοστατούν
σε δράσεις που υποστηρίζουν την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και την
ενισχυμένη εδαφική συνοχή.

Έχουμε συνεργαστεί με τις περιφέρειές μας σε θέματα όπως οι θαλάσσιες
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο ένα πιο καθαρό περιβάλλον και
την προστασία των ακτών μας, και η περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη,
με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας για τους πολίτες της Ευρώπης.
Η CPMR υπερασπίζεται τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρώπης, οι οποίες
έχουν διασφαλίσει την ειρήνη για τους πολίτες και τα εδάφη τους. Θα συ‑
νεχίσουμε το έργο μας για να φέρουμε ευημερία και σταθερότητα σε όλες
Η CPMR έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την οικονομική, τις περιφέρειες της Ευρώπης και στους γείτονές τους από τον Βορρά έως
την κοινωνική και την εδαφική συνοχή. Έχουμε βοηθήσει να διασφαλι‑ τον Νότο, καθώς και στους νέους μας γείτονες στην εποχή μετά το Brexit.
στεί ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνο‑ Καλή ανάγνωση!
χής μετά το 2020 συνεχίζει να στηρίζει όλες τις περιφέρειες, ενώ έχουμε
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της χρηματοδότησης
για τη σύνδεση του εκτεταμένου δικτύου της Ευρώπης.
Υποστηρίζουμε έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και πολιτικές που
αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της Ευρώπης, ενώ ταυτόχρονα ζητούμε
τη διατήρηση της εδαφικής ανάπτυξης που χρειάζεται για να διατηρη‑
θεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως
του τόπου διαμονής τους.
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ΣΥΝΟΧΗ
«Η πολιτική συνοχής παραμένει η μόνη ευρωπαϊκή πολιτική που μπορεί να γεφυρώσει
τις περιφερειακές ανισότητες σε όλη την Ευρώπη»

Τ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ην περίοδο 2017/18, η CPMR άσκησε έντονες
πιέσεις, ζητώντας τη χάραξη μιας ισχυρής και
σύγχρονης πολιτικής συνοχής μετά το 2020.
Σε πρώτο στάδιο, οι πιέσεις της επικεντρώθηκαν
στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
πακέτο πολιτικής συνοχής. Μετά τη δημοσίευση
των προτάσεων της Επιτροπής στις 29 Μαΐου, η
CPMR έστρεψε την προσοχή της στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τους
συννομοθέτες στις διαπραγματεύσεις για τον
προϋπολογισμό της ΕΕ.

Άσκηση επιρροής στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Σ

ε πολιτικό επίπεδο, αντιπροσωπεία της
CPMR, αποτελούμενη από αρκετούς προέ‑
δρους περιφερειών, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν‑Κλοντ Γιούνκερ,
τον Δεκέμβριο του 2017.

Αντιπροσωπεία της CPMR συναντά τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ανοικτή επιστολή η οποία περιείχε πέντε βασικά μη‑
νύματα που ζητούν μια «Εκσυγχρονισμένη πολιτική
συνοχής στην καρδιά μιας ενισχυμένης Ευρωπαϊκής
Ένωσης».

χθη τον Ιανουάριο του 2018 πριν από τις προτάσεις
πολιτικής της Επιτροπής, οι περιφέρειες της CPMR
ενημέρωσαν τον κύριο Lemaître σχετικά με τα βα‑
σικά ζητήματα που διακυβεύονται.

Στο πλαίσιο της δεύτερης συνάντησης, η οποία
διεξήχθη τον Ιούλιο του 2018 μετά την ανακοίνω‑
ση των προτάσεων της Επιτροπής, οι περιφέρειες
επεσήμαναν τους προβληματισμούς τους, μεταξύ
άλλων τους φόβους τους ότι η πολιτική μπορεί να
αποτελέσει εργαλείο που θα παροτρύνει τις κυβερ‑
νήσεις των χωρών να υλοποιήσουν διαρθρωτικές
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι
της CPMR παρουσίασαν στον πρόεδρο Γιούνκερ μια Στο πλαίσιο της πρώτης συνάντησης, η οποία διεξή‑ μεταρρυθμίσεις.

Τον προέτρεψε να ενισχύσει τη θέση της πολιτι‑
κής συνοχής ως της κύριας στρατηγικής επενδυ‑
τικής πολιτικής της ΕΕ για όλες τις περιφέρειες
και για όλους τους πολίτες μετά το 2020.

Σε τεχνικό επίπεδο, η CPMR διοργάνωσε δύο εποι‑
κοδομητικές συναντήσεις για τις περιφέρειες με τον
Marc Lemaître, Γενικό Διευθυντή της ΓΔ Περιφε‑
ρειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευ‑
ρωπαϊκής Επιτροπής, για την απόκτηση πολύτιμων
πληροφοριών όσον αφορά τα σχέδια της Επιτροπής.
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συμβάλλει στις συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο
Δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής
σύνδεσης της πολιτικής συνοχής με το εξάμηνο
της ΕΕ και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο Η CPMR εξέφρασε την ανησυχία της
μέλλον.
στη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής
Το σημείωμα εξηγεί τις προτιμώμενες επιλογές
της CPMR, οι οποίες περιλαμβάνουν τη
συμμετοχή των περιφερειών σε διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις στους τομείς της συνοχής και
τη διασφάλιση μιας εδαφικής διάστασης στο
πλαίσιο της διαδικασίας του εξαμήνου της ΕΕ.

σχετικά με «τα ταμεία της ΕΕ στον τομέα της
συνοχής», η οποία ξεκίνησε τον Ιανουάριο
του 2018.

Η διαβούλευση δεν ζήτησε τη γνώμη των
ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το μέλλον
της συνοχής ως πολιτικής, αλλά αντίθετα
επικεντρώθηκε στα αποκαλούμενα «ταμεία
→ Τον Μάρτιο του 2018, μελέτη για την της ΕΕ στον τομέα της συνοχής».
Marc Lemaître, Γενικός Διευθυντής της ΓΔ
REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Προτάσεις συνοχής: η ανάλυσή μας

Η

πρόβλεψη της επιλεξιμότητας των περιφερειών
στην πολιτική συνοχής, με βάση τα πιο πρόσφατα Ως απάντηση, η CPMR εξέδωσε ενημερωτική
στατιστικά στοιχεία για το ΑΕΠ τους.
δήλωση «διασταύρωσης στοιχείων» για να
Σύμφωνα με τη μελέτη, το σενάριο της «συνοχής
για όλες τις περιφέρειες», όπως προτείνεται
στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ της
14ης Φεβρουαρίου, θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο
για αρκετά κράτη μέλη που είναι καθαροί
συνεισφέροντες στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

CPMR κατάρτισε αρκετά έγγραφα πριν και
μετά την ανακοίνωση των προτάσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής
μετά το 2020. Αυτά τα έγγραφα παρέχουν
ολοκληρωμένη ανάλυση των βασικών ζητημάτων
που διακυβεύονται στις περιφέρειες που είναι Σε συνέχεια
μέλη της.
δημοσίευσε:

των

προτάσεων,

Πριν από τις προτάσεις, η CPMR δημοσίευσε:

η

CPMR

→ Τον Μάιο του 2018, έκθεση όπου
περιγράφονται συνοπτικά οι αρχικές απόψεις
→ Τον Δεκέμβριο του 2017, ανάλυση σχετικά της σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για
με τον αντίκτυπο πιθανών δημοσιονομικών το πακέτο πολιτικής συνοχής μετά το 2020.
περικοπών στην πολιτική συνοχής σε επίπεδο
χωρών. Η ανάλυση τάσσεται υπέρ ενός φιλόδοξου Στην έκθεση εκφράζονται επίσης προβληματισμοί
προϋπολογισμού για την πολιτική συνοχής, για τον κατακερματισμό της πολιτικής, την
ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ εξακολουθεί κατάργηση των θαλάσσιων διασυνοριακών
να υποστηρίζει τους στόχους της συνοχής, της προγραμμάτων και την εισαγωγή δυνατοτήτων
αλληλεγγύης και των επενδύσεων σε όλες τις για τη μεταφορά κεφαλαίων της πολιτικής
περιφέρειες της ΕΕ.
συνοχής σε άλλους μηχανισμούς της ΕΕ εκτός
της πολιτικής συνοχής.
→ Τον Φεβρουάριο του 2018, σημείωμα που
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ξεκαθαρίσει την κατάσταση όσον αφορά την
προστιθέμενη αξία της πολιτικής συνοχής.
Συγκεκριμένα, η δήλωση περιέγραφε
συνοπτικά τους φόβους της CMPR όσον
αφορά την πιθανή επανεθνικοποίηση της
πολιτικής συνοχής, ενώ τόνισε και την
έλλειψη αναφοράς στην εδαφική διάσταση.

Ο Barnier τονίζει τη σημασία της
CPMR

Ο Michel Barnier, επικεφαλής της ΕΕ στις
διαπραγματεύσεις για το Brexit, επεσήμανε
τον βασικό ρόλο της CPMR στη χάραξη της
πολιτικής συνοχής.
Ο κύριος Barnier, Ευρωπαίος επίτροπος
υπεύθυνος για την περιφερειακή πολιτική την
περίοδο 1999-2004, έκανε αυτή τη δήλωση
κατά τη διάρκεια ζωντανής συζήτησης στο
Euronews τον Μάρτιο του 2018, με αφορμή
τα 30 έτη της πολιτικής.

Με την υποστήριξη των περιφερειών μελών
της, η CPMR εκπόνησε επίσης προτάσεις
για τροπολογίες των διάφορων κανονισμών
για την πολιτική συνοχής, οι οποίες
ετά τη δημοσίευση των προτάσεων της κοινοποιήθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Επιτροπής, η CPMR έστρεψε την προσοχή
της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει Η CPMR και η Επιτροπή Νησιών διοργάνωσε
καλέσει να προστατεύει και να ενισχύει τις συνάντηση με τη Διακομματική Ομάδα
Searica του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον
βασικές αρχές της πολιτικής συνοχής.
Απρίλιο του 2018.
Οι προτάσεις της CPMR για την αναθεώρηση
του νομοθετικού πακέτου της πολιτικής Στη συνάντηση παρέστη η Ευρωπαία
συνοχής μετά το 2020 διαβιβάστηκαν στα Επίτροπος περιφερειακής πολιτικής, Corina
μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στους Crețu. Μαζί με άλλα μέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, προέτρεψαν την Ευρωπαϊκή
βοηθούς τους.
Επιτροπή να χαράξει μια ισχυρή πολιτική

συνοχής μετά το 2020, αναγνωρίζοντας
όλο και περισσότερο τις περιφερειακές
ανισότητες που πλήττουν τα νησιά.

Gilles Simeoni, Πρόεδρος, Επιτροπή Νησιών της CPMR, σε συνάντηση με τo Searica Intergroup

H Ευρωπαία Eπίτροπος Corina Crețu

Άσκηση επιρροής στο Ευρωπαϊ‑
κό Κοινοβούλιο

Μ
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Κάλεσαν την Επιτροπή να ενισχύσει τη
μελλοντική πολιτική συνοχής, ώστε να
αντιμετωπίσει τις οικονομικές, κοινωνικές και
εδαφικές ανισότητες σε όλες τις περιφέρειες,
δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις ιδιαίτερες
συνθήκες που επικρατούν στα νησιά.
Εξήγησαν ότι η πολιτική συνοχής πρέπει
να δημιουργήσει τις νομοθετικές και
οικονομικές συνθήκες για να αξιοποιηθούν
πλήρως οι δυνατότητες των νησιωτικών
περιφερειών.

Τα βασικά μας μηνύματα για το Interreg

Ο προϋπολογισμός του Interreg θα
πρέπει να είναι φιλόδοξος και να
αυξηθεί για την περίοδο μετά το 2020

Οι περιφέρειες θα πρέπει να
συνεχίσουν να βρίσκονται στο
επίκεντρο του Interreg
Το Interreg θα πρέπει να απλοποιηθεί
και να συνεργαστεί καλύτερα με
άλλα προγράμματα της ΕΕ

Το Interreg θα πρέπει να συνεχίσει
να έχει τουλάχιστον 3 διακριτά,
συμπληρωματικά σκέλη συνεργασίας

Το Interreg θα πρέπει να συνεχίσει
να υποστηρίζει τη συνεργασία με
χώρες εκτός της ΕΕ

Το Interreg θα πρέπει να ενισχυθεί
για την περίοδο μετά το 2020

Η αντιπροσωπεία της CPMR συναντά τον Pascal
Arimont, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ενίσχυση του Interreg μετά το 2020

Η

CPMR έχει ασκήσει πιέσεις ώστε το
Interreg να διατηρηθεί και μετά το 2020,
ως ένα ισχυρό πρόγραμμα με σημαντικούς
χρηματοδοτικούς πόρους.

Κ

Τα προγράμματα Interreg θα πρέπει να
συνεχίσουν να βασίζονται στις εδαφικές
ανάγκες και να προσαρμόζονται στις
τοπικές συνθήκες
Τα
προγράμματα
θαλάσσιας
διασυνοριακής συνεργασίας του
Interreg θα πρέπει να διατηρηθούν
κατά προτεραιότητα

αλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
αναγνωρίσει την καίρια σημασία της Ως απάντηση, η CPMR δημοσίευσε 10 βασικά
συνεργασίας σε όλη την Ευρώπη..
μηνύματα όπου περιγράφεται συνοπτικά η
σημασία του Interreg και της Ευρωπαϊκής
Με ανοικτή επιστολή της προς την Επιτροπή, Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ).
τον Απρίλιο του 2018, η CPMR ζητά φιλόδοξες
δημοσιονομικές προτάσεις για την περίοδο Αυτά τα μηνύματα, τα οποία βασίστηκαν σε
μετά το 2020, αναγνωρίζοντας τη σημασία της μια ολοκληρωμένη εσωτερική μελέτη που
συνεργασίας σε όλη την Ευρώπη, ιδιαίτερα εκπόνησε η CPMR σε συνεργασία με τις
μεταξύ των παράκτιων περιοχών.
περιφέρειες μέλη της, συζητήθηκαν με μέλη
στο Πολιτικό Γραφείο της CPMR στο Pärnu
Ωστόσο, οι προτάσεις της Επιτροπής για το της Εσθονίας, τον Ιούνιο του 2018.
Interreg συμπεριλάμβαναν σχέδια για περικοπές
του Interreg κατά 12% και συγχώνευση των Τα μηνύματα της CPMR παρέχουν μια σειρά
θαλάσσιων διασυνοριακών προγραμμάτων σε συστάσεων για την Ευρωπαϊκή Εδαφική
μια νέα υπερεθνική «συνιστώσα».
Συνεργασία μετά το 2020.
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Το Interreg θα πρέπει να στηρίξει
περισσότερο τις μακροπεριφερειακές
στρατηγικές και τις στρατηγικές
θαλάσσιων λεκανών

Το Interreg θα πρέπει να στηρίξει
περισσότερο τη διαπεριφερειακή
συνεργασία σε στρατηγικές έξυπνης
εξειδίκευσης
Σε συνέχεια των προτάσεων της Επιτροπής
για την ΕΕΣ, η CPMR έστρεψε την προσοχή
της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Αντιπροσωπεία της CPMR συναντήθηκε με
τον Pascal Arimont, μέλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και εισηγητή για τον
κανονισμό ΕΕΣ, τον Σεπτέμβριο του 2018,
στον οποίο απηύθυνε τα μηνύματά της
σχετικά με το μέλλον του INTERREG.
Η CPMR επικρότησε το σχέδιο έκθεσης
του Κοινοβουλίου, το οποίο αναγνωρίζει
την ανάγκη να διατηρηθούν τα θαλάσσια
διασυνοριακά προγράμματα.

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
«Χρειαζόμαστε ένα θετικό όραμα για μια αναμορφωμένη Ευρώπη δομημένη στη βάση
της εδαφικής συνοχής, της αλληλεγγύης και της περιφερειακής συνεργασίας»
Οι συνέπειες του Brexit και οι νέες προκλήσεις,
όπως η ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή και
η μεταναστευτική κρίση σημαίνουν ότι ο
προϋπολογισμός υφίσταται σοβαρές πιέσεις.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Σ

τα τέλη του 2016, η CPMR εγκαινίασε μια
διαδικασία προβληματισμού για το μέλλον
της Ευρώπης, στο πλαίσιο της ευρύτερης
διερεύνησης που διεξάγουν τα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα μετά την ψήφιση του Brexit στο
Ηνωμένο Βασίλειο.
Η πρώτη φάση του έργου της CPMR έχει
ολοκληρωθεί, με την έγκριση της πολιτικής θέσης
της CPMR σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης
στη Γενική Συνέλευση στο Ελσίνκι, τον Οκτώβριο
του 2017.
Από τότε, η CPMR συνεχίζει να παρακολουθεί
στενά και να συνεισφέρει σε σημαντικές
συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με το μέλλον
της Ευρώπης, ειδικότερα όσον αφορά το μέλλον
του προϋπολογισμού της ΕΕ και τις διαρκείς
διαπραγματεύσεις για το Brexit.

Αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο που θα
μπορούσε να έχει το γεγονός αυτό στις
παραδοσιακές πολιτικές που είναι καθοριστικής
σημασίας για τις περιφέρειες μέλη της, όπως η
πολιτική συνοχής, η CPMR ανέλαβε μια σειρά
δράσεων για την άσκηση πίεσης:

Ο κύριος Cordeiro, πρόεδρος της CPMR και
ο Frans Timmermans, πρώτος αντιπρόεδρος
της Επιτροπής

Η

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ

περίοδος 2017/18 υπήρξε κρίσιμη για το
μέλλον της Ευρώπης και των περιφερειών
Ο συνολικός στόχος είναι να εκπονηθεί μια της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει σημαντικές
πολιτική δήλωση της CPRM σχετικά με τον ρόλο αποφάσεις που θα αλλάξουν οριστικά την πορεία
των περιφερειών για το μέλλον της Ευρώπης, η του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.
οποία θα δημοσιευθεί ώστε να συμπέσει με τη
σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Η έγκριση των προτάσεών της τον Μάιο του
Sibiu της Ρουμανίας, τον Μάιο του 2019, όπου οι 2018, σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για
ηγέτες των κρατών θα συζητήσουν τα σχέδιά τους την περίοδο μετά το 2020, ήταν το αποτέλεσμα
για μια πιο ισχυρή και πιο δημοκρατική Ευρώπη. δύσκολων δημοσιονομικών επιλογών.
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→ Διοργανώθηκε συνάντηση με τονΠρόεδρο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ τον Δεκέμβριο του 2018. Μια
αντιπροσωπεία προέδρων περιφερειών ζήτησε
να ενισχυθεί η πολιτική συνοχή, ως η κύρια
στρατηγική επενδυτική πολιτική της ΕΕ για
όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες και τους
Ευρωπαίους πολίτες μετά το 2020.
→ Ο πρόεδρος της CPMR, Vasco Cordeiro,
συμμετείχε σε συζήτηση που διοργανώθηκε
από την Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) με
τον πρώτο αντιπρόεδρο της Επιτροπής, Frans
Timmermans, τον Ιανουάριο στις Βρυξέλλες.
Τόνισε ότι οι περικοπές στην πολιτική συνοχής
θα οδηγούσαν σε περαιτέρω αύξηση των
περιφερειακών ανισοτήτων σε όλη την Ευρώπη.

→ Η γενική γραμματέας της CPMR, Ελένη
Μαριάνου, σε ομιλία της στο πλαίσιο συνάντησης
της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (REGI)
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Φεβρουάριο
του 2018, παρουσίασε τους προβληματισμούς
των περιφερειών σχετικά με τις περικοπές στη
χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής και την
ενδυνάμωση του δεσμού μεταξύ του ευρωπαϊκού
εξαμήνου και της πολιτικής συνοχής.

Η CPMR έχει στρέψει πλέον την προσοχή της
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη
της ΕΕ. Τους προτρέπει να προστατεύσουν και
να ενισχύσουν τις βασικές αρχές της πολιτικής
για τη συνοχή.

ων του Brexit στις περιφέρειες της Ευρώπης και
σε βασικούς τομείς, ενώ ταυτόχρονα εκφρά‑
ζουν τη δέσμευσή τους για την ισχυρή συνερ‑
γασία μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης
μετά το Brexit.

Τον Οκτώβριο του 2018 θα λάβει χώρα μια
σημαντική συζήτηση σχετικά με το μέλλον
του προϋπολογισμού της ΕΕ, στο πλαίσιο της
Γενικής Συνέλευσης της CPMR στη Μαδέιρα.

Η «Διακήρυξη του Κάρντιφ» συμφωνήθηκε
στο πλαίσιο της Διάσκεψης της CPMR για το
Brexit με θέμα «Η ευρωπαϊκή συνεργασία μετά
το Brexit», η οποία φιλοξενήθηκε από την κυ‑
βέρνηση της Ουαλίας.

→ Επίσης, τον Μάρτιο του 2018, το Πολιτικό
Γραφείο της CPMR ενέκρινε πολιτική θέση
Το Brexit
η οποία καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
CPMR συνεχίζει να παρακολουθεί τις συ‑
διαμορφώσει έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό
νεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το Brexit
της ΕΕ μετά το 2020, ώστε να δώσει στις
περιφέρειες την ευελιξία που χρειάζονται για να μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ και
πραγματώσουν το πολιτικό όραμα της ΕΕ για το καταβάλλει προσπάθειες για να διασφαλίσει την
εκπροσώπηση της άποψης των περιφερειών.
μέλλον της Ευρώπης.

Προηγήθηκε η συνάντηση της CPMR με θέμα
«Δυνατότητες συνεργασίας στην περιοχή της
Μάγχης μετά το Brexit», η οποία επίσης έλαβε
χώρα στο Κάρντιφ, την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου,
όπου συγκροτήθηκε μια νέα επιχειρησιακή
ομάδα της CPMR για τη Μάγχη, υπό την
ηγεσία της περιφέρειας της Νορμανδίας, με
Τον Νοέμβριο του 2017, πολιτικοί εκπρόσωποι στόχο την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ
από 20 περιφέρειες υπέγραψαν μια δήλωση της Γαλλίας και Ηνωμένου Βασιλείου διαμέσου της
CPMR, με την οποία ζητούν τη λήψη μέτρων για Μάγχης.
την αντιμετώπιση των δυσανάλογων επιπτώσε‑

Η

Ωστόσο, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020,
όπως δημοσιεύθηκαν τον Μάιο του 2018, δεν
κατάφεραν να εκπληρώσουν το μακροπρόθεσμο
όραμα και τους στόχους που απαιτούνται για να
διαμορφωθεί το μέλλον της Ευρώπης.
Η CPMR επικρότησε την πρόταση για τη θέσπιση
νέων ίδιων πόρων, αλλά εξέφρασε μεγάλη
ανησυχία σχετικά με την απουσία οράματος για
την πολιτική συνοχής στις προτάσεις. Εξέφρασε
επίσης τους φόβους της σχετικά με μια σημαντική
περικοπή της τάξης του 15% στο Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και τη μείωση του
προϋπολογισμού για τον μηχανισμό «Συνδέοντας
την Ευρώπη». Ως απάντηση, εκπόνησε τα εξής:

→ Ενημερωτικό σημείωμα για να βοηθήσει τις
περιφέρειες να κατανοήσουν τον προϋπολογισμό,
και στη συνέχεια μια πιο λεπτομερή ανάλυση
σχετικά με το πώς ο προϋπολογισμός της ΕΕ μετά
το 2020 στηρίζει τις προτεραιότητες της CPMR. Αντιπροσωπεία της CPMR και της Επιτροπής του Ατλαντικού Τόξου συναντά τον Michel Barnier

10

Στο πλαίσιο της συνάντησης της επιχειρησιακής
ομάδας για τη Μάγχη τον Ιούνιο του 2018, ο
πρέσβης της Γαλλίας στο Ηνωμένο Βασίλειο,
κύριος Jean-Pierre Jouyet, έδωσε την πλήρη
στήριξή του στις δράσεις της για την οικοδόμηση
της υποεθνικής συνεργασίας στις περιοχές της
Μάγχης μετά το Brexit.
Επιπλέον, η CPMR και η Επιτροπή του
Ατλαντικού Τόξου (AAC) παρουσίασαν θετικές
προτάσεις στον Michel Barnier, τον επικεφαλής
διαπραγματευτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των
διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, με
στόχο τη μείωση των δυσανάλογων επιπτώσεων
στις περιφέρειες της Ευρώπης.
Με πρωτοβουλία της Επιτροπής του Ατλαντικού
Τόξου, υπό την προεδρία της περιφέρειας Pays
de la Loire, μια αντιπροσωπεία της CPMR
συναντήθηκε με τον κ. Barnier τον Ιανουάριο του
2018, για να τονίσει τους φόβους των περιφερειών
ότι το Brexit, και μάλιστα ένα σκληρό Brexit, θα
έχει επιζήμιες συνέπειες για τα εδάφη τους, καθώς
και τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας μεταξύ
των περιφερειών της Ευρώπης και του Ηνωμένου
Βασιλείου μετά το Brexit.

Πολιτικοί εκπρόσωποι των 20 περιφερειών που υπέγραψαν τη δήλωση της CPMR για το Brexit

Η επιχειρησιακή ομάδα της Επιτροπής
Βόρειας Θάλασσας της CPMR για το Brexit
πραγματοποίησε επίσης σειρά συναντήσεων,
επιτρέποντας σε μέλη από το Ηνωμένο Βασίλειο,
την ΕΕ των 27 και τη Νορβηγία, η οποία δεν είναι
μέλος της ΕΕ, να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά
με τη διαδικασία του Brexit και να αναλύσουν το
πώς θα τους επηρεάσει.

Επίσης, τον Απρίλιο, η περιφέρεια Βόρειας
Ολλανδίας και η Κυβέρνηση της Ουαλίας, και
οι δύο μέλη της CPMR, υπέγραψαν «Δήλωση
φιλίας και αλληλεγγύης», με στόχο να
εκφράσουν την επιθυμία τους για τη συνέχιση
της συνεργασίας τους μετά το Brexit. Η δήλωση
εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο της CPMR
στο Pärnu, τον Ιούνιο του 2018.

Με βάση αυτά τα στοιχεία και άλλες πηγές, η ΕΒΘ Μελέτη σχετικά με το μέλλον
συνέταξε έκθεση για τις επιπτώσεις του Brexit
της Ευρώπης
στην περιφέρεια της Βόρειας Θάλασσας. Τον
Νοέμβριο του 2017, η Εκτελεστική Επιτροπή της
CPMR, η περιφέρεια της Βρετάνης και
εξέδωσε δήλωση για το Brexit όπου υποστηρίζει
το Κέντρο Αριστείας Jean Monnet στη
την ανάγκη νέων δομών συνεργασίας στην Ρεν συνεργάζονται στο πλαίσιο μελέτης
Στη συνάντηση της επιχειρησιακής ομάδας τον περιοχή της Βόρειας Θάλασσας μετά το Brexit. που εκπονείται από ερευνητές του κέντρου
Jean Monnet, σε θέματα όπως οι θεσμικές
Σεπτέμβριο του 2018 συμμετείχε και η Sandra
Cavallo, από την επιχειρησιακή ομάδα της Η θεματική ομάδα της ΕΒΘ για τους θαλάσσιους μεταρρυθμίσεις της ΕΕ και ο ρόλος των
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προετοιμασία πόρους πραγματοποίησε συναντήσεις στο Urk περιφερειών, η συμμετοχή των πολιτών στο
και τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων με της Ολλανδίας και στο Peterhead της Σκωτίας ευρωπαϊκό εγχείρημα και οι συνέπειες του
το Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του άρθρου 50 της για να κατανοήσει καλύτερα πώς θα επηρεαστεί Brexit. Θα υποστηρίξει την κατάρτιση της
πολιτικής δήλωσης της CPMR σχετικά με το
ΣΕΕ, η οποία ενημέρωσε τις περιφέρειες του ο τομέας της αλιείας.
μέλλον της Ευρώπης.
Ατλαντικού για τις διαπραγματεύσεις.
Η Επιτροπή του Ατλαντικού Τόξου συγκρότησε
επίσης μια επιχειρησιακή ομάδα για το Brexit,
η οποία πραγματοποιεί σειρά σημαντικών
συναντήσεων.

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

Φ

έτος, οι δραστηριότητες της CPMR υλοποιή‑
θηκαν σύμφωνα με τους στόχους της θαλάσ‑
σιας ατζέντας της, η οποία παρουσιάστηκε στην
τελευταία Γενική Συνέλευση της CPMR, στο Ελ‑
σίνκι. Σε αυτές τις δραστηριότητες έχει συνεργα‑
στεί στενά με την Ομάδα Εργασίας της CPMR για
τις θαλάσσιες υποθέσεις και με τις Γεωγραφικές
Επιτροπές της.

Υποστήριξη μια φιλόδοξης Ολο‑
κληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής

Η

CPMR προώθησε τις αρχές που αναφέρονται
στη θέση πολιτικής της για τις θάλασσες και
τους ωκεανούς, η οποία εγκρίθηκε τον Φεβρουά‑
ριο του 2017.

ριάνου, συμμετείχε στο συνέδριο των Ευρωπαϊ‑ Συνεργάστηκε με τις Γεωγραφικές Επιτροπές
κών Ημερών Θάλασσας τον Μάιο του 2018 στο για να υποστηρίξει τις στρατηγικές θαλάσσιων
Μπουργκάς.
λεκανών και τη θαλάσσια διάσταση των μα‑
κροπεριφερειακών στρατηγικών.
→ Οι περιφέρειες της CPMR συμμετείχαν στις
Θαλάσσιες επενδύσεις
συζητήσεις της Διακομματικής Ομάδας Searica
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταξύ άλλων
για θέματα όπως «Ωκεανοί και διατροφή του Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
πλανήτη», θαλάσσιες βιοτεχνολογίες, κυκλική
οικονομία και τουρισμός στα νησιά, η Βαλτική Η CPMR κατέβαλε προσπάθειες για να ασκή‑
Θάλασσα, και «Νέα ταλέντα και γαλάζια οικο‑ σει επιρροή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας (ΕΤΘΑ) μετά το 2020. Σε τεχνικό
νομία».
έγγραφο που δημοσίευσε τον Ιούλιο του 2018
Η CPMR συνέβαλε επίσης στην ενδυνάμωση αναφέρει την απάντησή της στις προτάσεις της
των πρωτοβουλιών θαλάσσιας πολιτικής σε επί‑ Επιτροπής σχετικά με το Ταμείο Θάλασσας και
πεδο θαλάσσιας λεκάνης.
Αλιείας. Οι δραστηριότητες ενόψει των προτά‑
σεων της ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας
ήταν οι εξής:
→ Διαβούλευση με περιφέρειες μέσω της ομά‑
δας εργασίας της, επιτόπιες επισκέψεις στη
Σικελία (Σεπτέμβριος 2018) και στη Flevoland
(Φεβρουάριος 2018) με τη συμμετοχή του
Pierre Karleskind, αντιπεριφερειάρχη Βρετά‑
νης και προέδρου της ομάδας εργασίας για την
αλιεία.

Συμμετείχε σε συζητήσεις υψηλού επιπέδου με θε‑
σμικά όργανα της ΕΕ σχετικά με τις μελλοντικές
πολιτικές της ΕΕ για θαλάσσιες υποθέσεις:
→ Ο Γεώργιος Αλεξάκης, αντιπεριφερειάρχης
Κρήτης και αντιπρόεδρος της CPMR σε θαλάσσι‑
ες υποθέσεις, συμμετείχε σε συνέδριο της Searica
στις Βρυξέλλες, σε συνέχεια του συνεδρίου με
θέμα «Οι ωκεανοί μας» σε επίπεδο ΕΕ, με τον επί‑
τροπο Karmenu Vella, τον Ιανουάριο του 2018.

→ Ο Pierre Karleskind συμμετείχε στο συνέδριο
για το ΕΤΘΑ μετά το 2020, το οποίο διοργα‑
νώθηκε από τη ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και
Αλιείας και από την προεδρία της Εσθονίας στο
→ Η γενική γραμματέας της CPMR, Ελένη Μα‑ Ο αντιπρόεδρος της CPMR, Γεώργιος Αλεξάκης Ταλίν, τον Οκτώβριο του 2017.
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→ Συνάντηση της CPMR τον Ιανουάριο του 2018,
με τη ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας και
την Clara Aguilera, μέλος του ΕΚ και εισηγήτρια
της Επιτροπής PECH του ΕΚ σχετικά με το Τα‑
μείο Θάλασσας και Αλιείας.
→ Πολιτική θέση σχετικά με το ΕΤΘΑ, η οποία
εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο της CPMR
τον Φεβρουάριο του 2018.
→ Σεμινάριο σχετικά με το ΕΤΘΑ μετά το 2020
στη Flevoland τον Απρίλιο του 2018, το οποίο
διοργανώθηκε από τον Jan-Nico Appelman, Πε‑
ριφερειακό Υπουργό της Flevoland για οικονομι‑
κές και θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία, με τη
συμμετοχή της ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλι‑
είας και των εθνικών αρχών της Ολλανδίας.
→ Συμμετοχή σε ημερίδα που διοργανώθηκε από
την περιφέρεια της Γαλικίας στις Ευρωπαϊκές
Ημέρες Θάλασσας τον Μάιο του 2018.
Οι δραστηριότητες μετά τη δημοσίευση των προ‑
τάσεων της ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας
ήταν οι εξής:
→ Η Claire Hughes, περιφερειακή σύμβουλος, εκ‑
προσώπησε τη CPMR στο πλαίσιο ακρόασης για
το ΕΤΘΑ μετά το 2020, η οποία διοργανώθηκε
από την Επιτροπή PECH στις 20 Ιουνίου 2018.
→ Δελτίο τύπου όπου εκφράζονται οι φόβοι της
CPMR, συζήτηση στο Πολιτικό Γραφείο της
CPMR τον Ιούνιο και δημοσίευση εγγράφου
αντίδρασης.
→ Υποβολή τροπολογιών στα μέλη του ΕΚ.
→ Ενεργές συζητήσεις με τον εισηγητή της ΕτΠ
σχετικά με το ΕΤΘΑ μετά το 2020.

Οι αρχές μας για το ΕΤΘΑ μετά το 2020 που ενισχύει
τη συνεργασία με τις περιφέρειες
Διατήρηση του ΕΤΘΑ ως ειδικού ταμείου για
τη στήριξη της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ως
πρώτης προτεραιότητας
Στήριξη της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολι‑
τικής, συμπεριλαμβανομένων των δράσεών της
Απλοποίηση με στόχο την κάλυψη των ανα‑
γκών επαγγελματιών και
των περιφερειών
Ενίσχυση της συνεργασίας με τις περιφέρειες
σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς
και σε επίπεδο θαλάσσιων λεκανών
Διάθεση προϋπολογισμού στο ΕΤΘΑ σύμφωνα
με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Πλατφόρμα γαλάζιας οικονομίας
Ο στόχος της CPMR ήταν η άσκηση επιρροής στη
μελλοντική πλατφόρμα γαλάζιων επενδύσεων
την οποία η ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιεί‑
ας είναι διατεθειμένη να δημιουργήσει, ώστε να
βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για
τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Το ενδιαφέρον της
CPMR για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα στηρίζει
το έργο της για την κινητοποίηση των επενδύσε‑
ων στη ναυτιλία, ειδικότερα μέσω προγραμμάτων
συνεργασίας, όπως το InnoBlueGrowth και το
Mistral, στα οποία συμμετέχει και η Διαμεσογει‑
ακή Επιτροπή.

→ Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα
στις περιφέρειες και τους ενδιαφερόμενους ορ‑
γανισμούς, μέσω προγραμμάτων της ΕΕ, όπως
το SAFER, με τη συμμετοχή της Επιτροπής
του Ατλαντικού Τόξου, το Co-EVOLVE και το
PANACeA, με τη συμμετοχή της Διαμεσογει‑
ακής Επιτροπής, καθώς και το DACIAT με τη
συμμετοχή της Επιτροπής Βαλκανίων και Μαύ‑
ρης Θάλασσας.

υπέβαλαν προφορική ερώτηση στην Ευρωπαϊ‑
κή Επιτροπή τον Αύγουστο του 2018, ζητώντας
την πρόταση νέας στρατηγικής. Οι δραστηριό‑
τητες ήταν οι εξής:
→ Επικεφαλής του έργου είναι η Tiina Perho,
μέλος του περιφερειακού συμβουλίου της Νο‑
τιοδυτικής Φινλανδίας. Το έργο βασίζεται σε
μια ομάδα εργασίας και στις δραστηριότητες
του προγράμματος CLIPPER

→ Υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, η
οποία συζητήθηκε στη συνάντηση της Επιτρο‑ → Η Tiina Perho συμμετείχε σε συνέδριο στις
πής Ατλαντικού Τόξου της CPMR, στις 20 Ιουνί‑ Βρυξέλλες, στις 8 Οκτωβρίου, το οποίο διοργα‑
ου στις Βρυξέλλες.
νώθηκε από τη Sea Europe, όπου επίσης συμ‑
μετείχαν διευθύνοντες σύμβουλοι ναυπηγείων
Κλάδοι της θαλάσσιας
Ως αποτέλεσμα, οι παράκτιες περιοχές λήφθηκαν
και εταιρειών ναυτιλιακής τεχνολογίας στην
υπόψη στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων η
Ευρώπη, μέλη του ΕΚ και εκπρόσωποι της Επι‑
οικονομίας και
οποία δημοσιεύθηκε από τη ΓΔ Θαλάσσιας Πολι‑
τροπής.
θαλάσσιες
πηγές
ενέργειας
τικής και Αλιείας, γεγονός που θα προωθήσει τις
Διαχείριση και προστασία
CPMR ζήτησε την υλοποίηση μιας νέας ευ‑
ενεργές συνέργειες με την ΕΤΕ και την Επιτροπή.
ρωπαϊκής στρατηγικής για τις ναυτιλιακές
Οι δραστηριότητες ήταν οι εξής:
των ακτών
βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της ναυπη‑
Πλαστικά
→ Συνάντηση στις Βρυξέλλες τον Μάιο του 2018 γικής, των θαλάσσιων πηγών ενέργειας και του
με τον Bernhard Friess, Διευθυντή της ΓΔ Θα‑ πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτό το έργο
ε συνέχεια των ερωτημάτων των περιφερει‑
λάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, και με εμπειρο‑ ακολούθησε μετά την ανακοίνωση της Ευρωπα‑
ών, η CPMR εργάστηκε με στόχο την κα‑
ϊκής Επιτροπής σχετικά με μια νέα βιομηχανική τάρτιση προτάσεων για την καταπολέμηση της
γνώμονες από τις περιφέρειες.
στρατηγική, η οποία δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμ‑ ρύπανσης από τα πλαστικά και των θαλάσσιων
→ Συνάντηση στο Fife τον Ιούλιο του 2018, στο βριο του 2017.
απορριμμάτων, καθώς και την προώθηση των
πλαίσιο του προγράμματος CLIPPER, υπό τη δι‑
απόψεων των περιφερειών στις συζητήσεις της
οργάνωση της περιφέρειας Pays de la Loire, με Σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους οργανι‑ Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δραστηριότητες
τον Bernhard Friess, τη Tiina Perho, και ενδιαφε‑ σμούς, όπως τη Sea-Europe, η CPMR ανέλαβε ήταν οι εξής:
ενεργό ρόλο στις δραστηριότητες της ΕΟΚΕ, η
ρόμενους από τη Σκωτία.
οποία τον Απρίλιο του 2017 εξέδωσε γνωμοδό‑ → Δήλωση που παρουσιάστηκε από την Πρόε‑
τηση ζητώντας νέα ευρωπαϊκή στρατηγική. Η δρο της Επιτροπής Βόρειας Θάλασσας, Kerstin
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
CPMR συμμετείχε σε συνέδριο σχετικά με το Brunnström, εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γρα‑
CPMR εργάζεται για την υλοποίηση της θέμα αυτό, το οποίο διοργανώθηκε από τον ει‑ φείο της CPMR, στο Pärnu της Εσθονίας, τον
Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, αναλύοντας σηγητή τους τον Οκτώβριο του 2017.
Ιούνιο του 2018.
τα προβλήματα και τις λύσεις τους. Για τον σκοπό
αυτό έχει παραγάγει έργο για τη διαχείριση του Η CPMR επικοινώνησε και με μέλη του ΕΚ που → Εκ μέρους της CPMR, η περιφέρεια SUD
ενδιαφέρονται για το ζήτημα, όπως οι βουλευτές Provence-Alpes-Côte d’Azur συμμετείχε σε
ΕΤΘΑ και για τα εξής:
Gesine Meissner και Sergio Cofferrati, οι οποίοι συζητήσεις για τα πλαστικά και τα θαλάσσια

Η

Σ

Η
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CPMR, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης
των προστατευόμενων περιοχών στη Μεσόγειο. Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλο‑
ντος και πετρελαιοκηλίδες
MEDSEALITTER, πρόγραμμα με στόχο τη δη‑
μιουργία ειδικών πρωτοκόλλων για την παρακο‑
Η CPMR εξακολουθεί να συνεργάζεται με το
λούθηση των θαλάσσιων απορριμμάτων.
Διεθνές Ταμείο Αποζημιώσεων λόγω Ρυπάνσε‑
CO-EVOLVE, (πρόγραμμα Interreg Med), υπό ως Πετρελαίου (IOPCF) και με την Ευρωπαϊκή
τη διαχείριση της Περιφέρειας Ανατολικής Μα‑ Επιτροπή επί της οδηγίας για την περιβαλλο‑
κεδονίας και Θράκης, με τη συμμετοχή της Δια‑ ντική ευθύνη.
μεσογειακής Επιτροπής της CPMR.

Pierre Karleskind, Πρόεδρος, Ομάδα Εργασίας
της CPMR για την Αλιεία

απορρίμματα, υπό τη διοργάνωση της Διακομμα‑
τικής Ομάδας Searica τον Απρίλιο του 2018.
→ Τον Ιούνιο έλαβε χώρα άσκηση καθαρισμού
σε παραλίες στο Fredrikstad της Νορβηγίας, στο
πλαίσιο της ετήσιας συνόδου της Επιτροπής Βό‑
ρειας Θάλασσας, η οποία θα επαναληφθεί τον
Οκτώβριο στη Γενική Συνέλευση της CPMR.
→ Η CPMR υποστήριξε τη συνεργασία μεταξύ
των περιφερειών και των δημόσιων-ιδιωτικών
οργανισμών, συμπεριλαμβάνοντας την υλοποίη‑
ση ευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασίας. Η
CPMR και οι Γεωγραφικές Επιτροπές της συμμε‑
τέχουν στα εξής προγράμματα:

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και
ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Η

CPMR και οι Γεωγραφικές Επιτροπές της
έχουν αναμειχθεί σε ορισμένες δράσεις στο
Το έργο της CPMR, με επικεφαλής τον Cees πλαίσιο της πρωτοβουλίας Vasco da Gama. Πρώ‑
Loggen, αντιπεριφερειάρχη Βόρειας Ολλανδί‑ τον, για να επηρεάσει τη θαλάσσια διάσταση της
ας, παρακολουθεί την υλοποίηση της οδηγίας ατζέντας δεξιοτήτων για την Ευρώπη:
για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και
εστιάζει στην αλληλεπίδραση μεταξύ ξηράς και → Η CPMR συμμετείχε στην ομάδα εργασίας Blue
θάλασσας και στον ρόλο των περιφερειών στην Skills της ΓΔ MARE.
υλοποίηση της οδηγίας. Η CPMR:
→ Ξεκίνησε να συνεργάζεται με το πρόγραμμα
→ Συμμετείχε σε συζητήσεις στην ομάδα εμπει‑ MATES, υπό τη διαχείριση του CETMAR, για
ρογνωμόνων της ΓΔ Θαλάσσιας Πολιτικής και την κατάρτιση προτάσεων.
Αλιείας σχετικά με τον θαλάσσιο χωροταξικό
σχεδιασμό, στις οποίες η CPMR έχει καθεστώς Δεύτερον, για να αναπτύξει δραστηριότητες που
στηρίζουν τις επιχειρησιακές πρωτοβουλίες σε
παρατηρητή.
περιφέρειες μέλη της:
→ Συμμετείχε σε δραστηριότητες που διοργα‑
νώνονται από σχετικά προγράμματα συνεργα‑ → Τον Ιούλιο του 2018, διοργανώθηκε στο Μπάρι
σίας μέσω των Γεωγραφικών Επιτροπών της: το VDG Summer School από τη Διαμεσογειακή
SIMNORAT με την Επιτροπή Ατλαντικού Τό‑ Επιτροπή σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του
ξου, καθώς και SIMWESTMED, CO-EVOLVE, Μπάρι και της περιφέρειας της Απουλίας.
PANACeA, PHAROS4MPAS και MED Coast
4 Blue Growth (MC4BG) με τη Διαμεσογειακή → Το έργο Biotechnology Master for a Blue Career
(BBMBC) της Επιτροπής Τόξου του Ατλαντικού.
Επιτροπή της.

CleanAtlantic (Διακρατικό πρόγραμμα Interreg
για την περιοχή του Ατλαντικού) υπό τη διαχείριση
του CETMAR (Γαλικία), με τη συμμετοχή της Επι‑
τροπής Ατλαντικού Τόξου της CPMR. Βελτιώνει
την παρακολούθηση, την πρόληψη και την απομά‑
→ Ξεκίνησε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα → Η νέα πρωτοβουλία του Vasco da Gama με
κρυνση των θαλάσσιων μακρο-απορριμμάτων.
τίτλο «Youth Mobility», που έχει ως στόχο να
SEANSE στη Βόρεια Θάλασσα
υποστηρίξει την κινητικότητα των φοιτητών και
PANACeA (Πρόγραμμα Interreg Med) με τη
όσων αναζητούν εργασία στην Ευρώπη.
συμμετοχή της Διαμεσογειακής Επιτροπής της
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ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
«Η βελτίωση της προσβασιμότητας σε όλα τα εδάφη είναι απαραίτητη για το μέλλον της Ευρώπης»
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η

εκστρατεία
της
CPMR
για
την
προσβασιμότητα
εξακολουθεί
να
προωθεί την προσβασιμότητα στην πολιτική
μεταφορών της ΕΕ για τις περιφερειακές, εξόχως
απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, καθώς
και να αναπτύσσει τις αειφόρες θαλάσσιες
μεταφορές.

Τονίστηκε επίσης σε επιστολή που εστάλη
στην επίτροπο μεταφορών, Violeta Bulc,
τον Ιανουάριο του 2018, όταν η Επιτροπή
CPMR, στην πολιτική θέση της για την προετοίμαζε τις προτάσεις της για τον
αναθεώρηση του CEF, η οποία συμφωνήθηκε προϋπολογισμό.
με τις περιφέρειες το 2017, ζητά να συμπεριληφθεί
η εδαφική συνοχή και η προσβασιμότητα μεταξύ Στη συνέχεια, η Επιτροπή δημοσίευσε την
των «ειδικών κλαδικών στόχων» για τις μεταφορές την πρόταση κανονισμού για το CEF στις 6
στους κανονισμούς του CEF, καθώς και να Ιουνίου, ενώ την επόμενη ημέρα την συζήτησε
διατεθεί υψηλότερο μερίδιο του προϋπολογισμού με την ομάδα εργασίας της CPMR για τις
της ΕΕ στις περιφερειακές περιοχές της Ευρώπης. μεταφορές στις Βρυξέλλες.

Προτάσεις της Επιτροπής για το CEF

Η

Παραμένει η μοναδική οργάνωση που ζητά τη
βελτίωση της περιφερειακής προσβασιμότητας σε Η θέση αυτή διαδόθηκε ευρέως μεταξύ των
επίπεδο ΕΕ.
εκπροσώπων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2018.
Οι δράσεις της CPMR εντατικοποιήθηκαν το
2018, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε
τις προτάσεις της για τον προϋπολογισμό της ΕΕ
μετά το 2020.
Αυτές οι δράσεις περιλαμβάνουν προτάσεις για
δύο ευρωπαϊκούς μηχανισμούς που είναι ζωτικής
σημασίας για τις περιφέρειες της Ευρώπης: Το
Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και
τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF).
Ως αποτέλεσμα, η CPMR ανέλαβε σειρά δράσεων
για άσκηση επιρροής, τόσο πριν όσο και μετά τις
προτάσεις της Επιτροπής, με στόχο να διασφαλίσει
ότι στις προτάσεις λαμβάνεται υπόψη η θέση των
περιφερειών μελών της.
Annika Annerby Jansson, Αντιπρόεδρος της

CPMR
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Ως απάντηση στην πρόταση για το CEF, η
CPMR εξέφρασε την ανησυχία της για το
γεγονός ότι η CPMR θα λάμβανε μόλις το 2%
περίπου του προϋπολογισμού της ΕΕ.
Εξέφρασε επίσης τον προβληματισμό της για
το γεγονός ότι η προσβασιμότητα των εδαφών
δεν θεωρείται ακόμη στόχος προτεραιότητας.
Αφετέρου, επικρότησε την έμφαση που δόθηκε
στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές
και στην ψηφιοποίηση, δύο τομείς όπου οι
περιφέρειες μπορούν να διαδραματίσουν
βασικό ρόλο.
Ως αποτέλεσμα της πρότασης, η CPMR και
οι Γεωγραφικές Επιτροπές της εκπόνησαν
ανάλυση του παραρτήματος του κανονισμού,
στην οποία ορίζονται οι διάδρομοι και οι
ενότητες προτεραιότητας του βασικού δικτύου
ΔΕΔ-Μ.

Οι αρχές μας για έναν ισχυρό προϋπολογισμό της ΕΕ, που υπο‑
στηρίζει την προσβασιμότητα για τις περιφέρειες
ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ «ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ» ΚΑΙ ΤΑΜΕΊΟ
ΣΥΝΟΧΉΣ: Θα πρέπει να στηρίξουν τους διαδρόμους προτεραιότη‑
τας, τις θαλάσσιες αρτηρίες και το δίκτυο ΔΕΔ-Μ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ: Θα
πρέπει να ενισχύσει την προσβασιμότητα για τις περιφέρειες,
στηρίζοντας τη χρηματοδότηση δευτερευόντων και τριτευόντων
κόμβων, συμπεριλαμβανομένων των λιμένων, καθώς και τη σύνδεσή
τους με το δίκτυο ΔΕΔ-Μ
ΊΣΟΙ ΌΡΟΙ: Οι παρεμβάσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ
για τις υποδομές στον κλάδο των μεταφορών θα πρέπει να είναι
συντονισμένες, ώστε παρόμοια έργα να επωφελούνται από το ίδιο
ποσοστό συγχρηματοδότησης
ΔΙΆΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ CEF ΜΕΤΆ ΤΟ 2020: Θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον στο ίδιο επίπεδο με την περίοδο 2014-2020, με την προϋπόθεση
ότι η διακυβέρνηση του CEF θα αναδιαρθρωθεί ώστε να αντιμετωπίσει τις εδα‑
φικές προκλήσεις και να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των περιφερειών
ΜΕΊΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΤΎΠΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΈΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ: Ο προϋπολογισμός του CEF για την απαλλαγή
από τις ανθρακούχες εκπομπές θα πρέπει να αυξηθεί, ενώ οι θαλάσ‑
σιες μεταφορές θα πρέπει να βελτιωθούν, με την αύξηση των επιδο‑
τήσεων για λιμενικά έργα και τη θέσπιση ευέλικτων επιτοκίων για
δράσεις που στηρίζουν τις θαλάσσιες αρτηρίες
ΕΠΑΝΕΞΈΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΌΜΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ: Η ΕΕ
θα πρέπει να επανεξετάσει τους διαδρόμους προτεραιότητας ώστε να
δημιουργήσει καλύτερη ισορροπία στην κάλυψη των εδαφών της ΕΕ
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Αυτή η ανάλυση οδήγησε τη CPMR να
υποβάλει σειρά τροπολογιών στα μέλη του
ΕΚ τον Σεπτέμβριο του 2018, με τη βοήθεια
των περιφερειών μελών της. Η CPMR θα
συνεχίσει να υπερασπίζεται αυτές τις επιλογές
κατά τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για
τον προϋπολογισμό της ΕΕ με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη.

Αυξημένη υποστήριξη στη ναυτιλία
Από τότε που ιδρύθηκε το CEF, το 2014, έχει
διαθέσει μόλις το 4% του προϋπολογισμού του
για τις θαλάσσιες μεταφορές, παρότι είναι ένας
βιώσιμος τρόπος μεταφοράς που συμβάλλει στην
επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα. Η ΓΔ
Κινητικότητας και Μεταφορών θα πρέπει να
δώσει μεγαλύτερη προτεραιότητα στη μετάβαση
από τις οδικές στις θαλάσσιες μεταφορές, το
οποίο όμως δεν συμβαίνει. Συνεπώς, η CPMR έχει
αναλάβει δράση σε τρία επίπεδα:
→ Ενίσχυση της στήριξης του μελλοντικού CEF για
επενδύσεις σε λιμάνια, ζητώντας να επωφεληθούν
από το ίδιο ποσοστό συγχρηματοδότησης που
ισχύει και τα διασυνοριακά έργα.
→ Αναζωογόνηση της πολιτικής «Θαλάσσιες
αρτηρίες» (MoS): οι προτάσεις της CPMR τον
Μάρτιο του 2017 υποστηρίχθηκαν από τον
Ευρωπαίο συντονιστή για το MoS, Brian Simpson,
αλλά δεν ενσωματώθηκαν στην πρόταση της
Επιτροπής για το CEF.
→ Βάσει των ίδιων κριτηρίων, οι θαλάσσιες
αρτηρίες δεν είναι ιδιαίτερα προσβάσιμες για
περιφερειακά λιμάνια, νησιά και συνδέσεις με
τρίτες χώρες στο πλαίσιο κοινών θαλάσσιων
λεκανών. Η CPMR ανησυχεί ότι η αναθεώρησή
τους δεν προβλέπεται πριν από το 2023.

Αυτή είναι μία από τις προκλήσεις της
αναθεώρησης της οδηγίας για το ευρωπαϊκό σήμα
κυκλοφορίας, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία
διαπραγμάτευσης μεταξύ της Επιτροπής, του
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η CPMR και οι περιφέρειές της θα
συμμετάσχουν σε δύο νομοθετικές πράξεις το
2019: στις κατευθυντήριες γραμμές του 2014
για τις κρατικές ενισχύσεις σε αεροδρόμια και
αεροπορικές γραμμές και στον κανονισμό του
2008 για τις αεροπορικές γραμμές.

Στις 28 Νοεμβρίου 2017, η CPMR διοργάνωσε
συζήτηση μεταξύ των περιφερειών και την Η CPMR θα συνεχίσει επίσης τις συζητήσεις της
εισηγήτρια του Κοινοβουλίου, Christine Revault με τη διακυβερνητική οργάνωση Eurocontrol.
d’Allonnes.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναθέσει στη
Προειδοποίησε ότι οι ιδιαιτερότητες των Eurocontrol να σχεδιάσει έναν ευρωπαϊκό
περιφερειών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη σε ένα δείκτη εναέριας συνδεσιμότητας.
σύστημα τιμολόγησης των οδικών μεταφορών
με βάση την απόσταση που έχει διανυθεί.
Μελλοντικά, πριν από τον Ιούλιο του 2019, η
CPMR σχεδιάζει να διοργανώσει ένα σεμινάριο
που θα οδηγήσει σε ένα «εγκάρσιο» όραμα για
Βελτίωση
της
εναέριας
Συνάντηση της CPMR με τη ΓΔ Κινητικότητας
τη δράση της ΕΕ στις αεροπορικές μεταφορές,
προσβασιμότητας
υποστηρίζοντας την εδαφική συνοχή.
και Μεταφορών και τη ΓΔ Ανταγωνισμού
→ Επιτάχυνση της προετοιμασίας ευρωπαϊκού
και συνδεσιμότητας
Θαλάσσιες λεκάνες και
Ecobonus για τον θαλάσσιο κλάδο. Η CPMR
Οι
προτεραιότητες
της
CPMR,
οι
οποίες
είναι σε επικοινωνία με τον επικεφαλής του
μακροπεριφέρειες
έργου «Medatlantic Ecobonus», το οποίο συμφωνήθηκαν μετά από προβληματισμό με τις
συγχρηματοδοτείται από το CEF που έχει περιφέρειες το 2017, έχουν ως εξής: κρατικές Οι Γεωγραφικές Επιτροπές της CPMR
ενισχύσεις και τις υποχρεώσεις παροχής εξακολουθούν να έχουν ενεργή δράση
συσταθεί για την προετοιμασία του.
δημόσιας υπηρεσίας, εναέριες μεταφορές πιο στον τομέα της προσβασιμότητας και των
Αναμένεται ότι το έργο σύντομα θα παρουσιάσει φιλικές προς το περιβάλλον, και ευρωπαϊκή μεταφορών, χρησιμοποιώντας τη θέση της
τα αποτελέσματα και τις συστάσεις του στην χρηματοδότηση των επενδύσεων σε αεροδρόμια. CPMR για να υποστηρίξουν την έμφασή τους
σε στρατηγικές σε επίπεδο μακροπεριφερειών
ομάδα εργασίας της CPMR για τις μεταφορές.
Ως πρώτο βήμα, συγκροτήθηκε μια ομάδα και θαλάσσιων λεκανών, στις αντίστοιχες
εθελοντικών περιφερειών, που αποτελείται από περιοχές τους.
Φορολόγηση οδικών μεταφορών
τη Σαρδηνία, το Vasterbotten, την Κορνουάλη
Η φορολόγηση των οδικών μεταφορών είναι και τη Στοκχόλμη. Αυτή η ομάδα συναντήθηκε Επιπλέον, η CPMR έχει παρέμβει σε διάφορες
ένας ακόμη τρόπος για τη χρηματοδότηση των με τη ΓΔ Κινητικότητας και Μεταφορών και τη περιπτώσεις, π.χ. στο συνέδριο μεταφορών και
θαλάσσιων μεταφορών, με την προϋπόθεση τα ΓΔ Ανταγωνισμού τον Απρίλιο και τον Ιούνιο διαχείρισης διακίνησης εμπορευμάτων ειδικά
έσοδα που προέρχονται από τις οδικές μεταφορές του 2018, για να ενημερωθεί καλύτερα σχετικά για την Αδριατική, στις 22 Μαρτίου 2018,
να μπορούν να κινητοποιηθούν για τον θαλάσσιο με την ευρωπαϊκή ατζέντα για τις κρατικές και στο σεμινάριο για τα προβλήματα που
ενισχύσεις και τις υποχρεώσεις παροχής δημιουργεί το Brexit στα λιμάνια της Ιρλανδίας,
κλάδο.
δημόσιας υπηρεσίας.
στις 22 Νοεμβρίου 2017.
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ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
«Οι περιφέρειες έχουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κλιματικών προβλημά‑
των διότι είναι οι πρώτες που θα επηρεαστούν»

• 17-19 Οκτωβρίου: στην ετήσια Γενική
Συνέλευση της CPMR στο Ελσίνκι, συνεδρίαση
απολογισμού του έτους και προγραμματισμός
Η επιχειρησιακή ομάδα για το κλίμα ήταν ιδιαίτερα για το 2019, μαζί με πάνελ συζήτησης σχετικά
πολυάσχολη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με τη θέση της CPMR για τη μακροπρόθεσμη
λόγω αρκετών συναντήσεων και πολιτικών στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών.

Επιχειρησιακή ομάδα για το κλίμα

πρωτοβουλιών στη διάρκεια του 2018 υπό την
πολιτική ηγεσία της περιφέρειας της Βρετάνης
(Thierry Burlot, αντιπρόεδρος αρμόδιος για το
περιβάλλον, τα ύδατα και τη βιοποικιλότητα)
και της Βόρειας Ολλανδίας (Cees Loggen,
αντιπρόεδρος της CPMR).
Εξακολουθεί να υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για
το έργο της, καθώς πάνω από 30 περιφέρειες
συμμετέχουν τακτικά στις δράσεις της.

Μέχρι το τέλος του 2018 θα έχουν λάβει χώρα
τρεις συναντήσεις:
• Φεβρουάριος: συνεδρίαση με κεντρικό θέμα
τη χρηματοδότηση κλιματικών δράσεων μέσω
του προϋπολογισμού της ΕΕ και τον ρόλο των
περιφερειών στην υλοποίηση της συμφωνίας του
Παρισιού και των θεματολογίων της COP.
• 23 Μαΐου: ημέρα αφιερωμένη στην κλιματική
ανθεκτικότητα και στην εξερεύνηση των
ευκαιριών για καινοτομία και οικονομικά οφέλη
από τη μεταστροφή του κλίματος. Σε αυτό το
πλαίσιο διοργανώθηκε εκδήλωση Πράσινης
Εβδομάδας σε συνεργασία με το ICLEI.

Οικοδόμηση συνεργασιών
Στη διάρκεια του 2018, η CPMR παγίωσε και
διεύρυνε τις σχέσεις που έχει συνάψει ειδικότερα
με τη ΓΔ Δράσης για το Κλίμα και με ένα ευρύ
φάσμα δικτύων, ομάδων προβληματισμού και
άλλων ομάδων συμφερόντων στις Βρυξέλλες.

Η θέση συμφωνήθηκε με γραπτή διαδικασία,
ώστε να δοθεί η δυνατότητα στη CPMR να Αυτό αποτυπώνεται τέλεια σε τρία παραδείγματα:
συνεισφέρει στη διαβούλευση της Επιτροπής, η
οποία είχε προθεσμία στις 9 Οκτωβρίου 2018.
i) το ερωτηματολόγιο για την ανθεκτικότητα των
περιφερειακών υποδομών, το οποίο αποστέλλεται
στις
περιφέρειες
τον
Μάρτιο/Απρίλιο,
καταρτίστηκε σε διαβούλευση με τη μονάδα
προσαρμογής της ΓΔ Δράσης για το Κλίμα και
προέκυψε από τις συζητήσεις με αυτή τη μονάδα
σχετικά με την ικανότητα της δημόσιας διοίκησης
να αντιμετωπίσει (και να εκπονήσει σχέδια για)
τον αυξανόμενο αριθμό των ακραίων κλιματικών
φαινομένων που εκδηλώνονται.

Ο αντιπρόεδρος της CPMR, Cees Loggen
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ii) σχετική είναι και η δεύτερη πρωτοβουλία
της
εκδήλωσης
σύμπραξης
«Πράσινη
Εβδομάδα» που διοργανώνεται σε συνεργασία
με το ICLEI, το οποίο εργάζεται για την
οικοδόμηση ανθεκτικότητας σε αστικές
περιοχές – η ΓΔ Δράσης για το Κλίμα έστειλε
τρεις αξιωματούχους στη συνάντηση της
επιχειρησιακής ομάδας της 23ης Μαΐου και της
εκδήλωσης σύμπραξης, συμπεριλαμβανομένου
του επικεφαλής της μονάδας προσαρμογής.

Παρισιού έτσι ώστε να μην τους υποβαθμίζει.
Αυτό επισημαίνει πώς οι περιφέρειες ήδη
θέτουν πιο φιλόδοξους στόχους σχετικά
με τη μείωση των εκπομπών και την
επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα, ενώ
ταυτόχρονα σχεδιάζουν καινοτόμες πολιτικές
και προσεγγίσεις για την επίτευξη δίκαιης
μετάβασης.
Το έγγραφο πολιτικής συστήνει επίσης τον
σχεδιασμό σειράς πολιτικών δράσεων σε
συνεργασία με τις περιφέρειες της CPMR.

Καθεστώς παρατηρητή στην
COP

Συνάντηση της επιχειρησιακής ομάδας της CPMR για το κλίμα

iii) υπογραφή επιστολής προς αρχηγούς κρατών
και κυβερνήσεων τον Ιούνιο με έκκληση για
ανάληψη πιο φιλόδοξων δράσεων για το
κλίμα στην ΕΕ. Η επιστολή συντάχθηκε από
τον Συνασπισμό Υψηλότερων Στόχων, ένα
άτυπο δίκτυο οργανώσεων στις Βρυξέλλες που
δραστηριοποιείται στην κλιματική αλλαγή (στο
οποίο συμμετέχει και η CPMR), και συντονίζεται
από την CAN Europe, ένα από τα δίκτυα με τα
οποία έχουμε αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς τον
τελευταίο χρόνο.

Μακροπρόθεσμη στρατηγική
για τη μείωση των εκπομπών
Στο πλαίσιο συνάντησης τον Μάιο του 2018,
η επιχειρησιακή ομάδα έδωσε προτεραιότητα
στο να ανταποκριθεί στη διαβούλευση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη
σχεδιαζόμενη μακροπρόθεσμη στρατηγική για
τη μείωση των εκπομπών.

Η απάντηση καταρτίστηκε μέσω τεχνικής
ομάδας που συντονίζεται από τη γραμματεία
της επιχειρησιακής ομάδας, καταλήγοντας στην
έγκριση θέσης πολιτικής με γραπτή διαδικασία
τον Σεπτέμβριο, ώστε να τηρηθεί η προθεσμία
Η περιφέρεια Västra Götaland της CPMR της 9ης Οκτωβρίου 2018 για τη διαβούλευση.
συμμετείχε στη συνάντηση εκ μέρους της
Η θέση πολιτικής ζητά ένα όραμα που θα
επιχειρησιακής ομάδας για το κλίμα.
καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα
εκπληρώσει τους στόχους της συμφωνίας του
Σχετική είναι και μια επίσκεψη αντιπροσωπείας
του Συνασπισμού Υψηλότερων Στόχων για να
συναντηθεί με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πολιτικής
Στρατηγικής της Επιτροπής.
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Η CPMR έχει υποβάλει αίτηση για καθεστώς
παρατηρητή στη διαδικασία COP του ΟΗΕ
για την κλιματική δράση, το οποίο θα τεθεί σε
ισχύ το 2019 κατόπιν επιβεβαίωσης. Αρκετές
από τις περιφέρειες της CPMR σχεδιάζουν να
συμμετάσχουν στην COP24 στο Κατοβίτσε της
Πολωνίας, τον Νοέμβριο του 2018.

Μελλοντικές προτεραιότητες
Ο αριθμός τους θα καθοριστεί στη Γενική
Συνέλευση της CPMR τον Οκτώβριο στη
Μαδέιρα, και θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν
το έργο της επιχειρησιακής ομάδας την
τελευταία διετία.
Το επόμενο έτος, το 2019, θα είναι έτος
μετάβασης, με τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, τον διορισμό νέου προέδρου της
Επιτροπής και σώματος επιτρόπων, καθώς και
την επερχόμενη εφαρμογή του Brexit.

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

να συνεργαστεί η CPMR για να επιφέρει αλλαγές.
Σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο δια‑
βιβάστηκε στα μέλη της CPMR και απαντήθηκε
από 22 περιφέρειες σε δέκα χώρες. Οι πολύτιμες
πληροφορίες του ερωτηματολογίου χρησιμοποιή‑
θηκαν για την κατάρτιση του θεματικού εγγράφου
της CPMR με τίτλο «Μετανάστευση και άσυλο στις
περιφέρειες της ΕΕ: με στόχο μια πολυεπίπεδη προ‑
σέγγιση διακυβέρνησης».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Η επιχειρησιακή ομάδα της CPMR για τη μετανά‑
στευση, με επικεφαλής τη Σικελία και την περιφέρεια
Skåne, φέτος έχει σημειώσει αλματώδη πρόοδο στο
σημαντικό της έργο για τη διαχείριση της μετανά‑
στευσης.
Η επιχειρησιακή ομάδα καταβάλλει προσπάθειες για
να ενισχύσει τη συνεργασία και τις συμπράξεις που
προσθέτουν αξία, είναι καινοτόμες και προωθούν την
πιο αποτελεσματική διαχείριση και διακυβέρνηση της
μετανάστευσης.
Έχει επίσης τονίσει την ανάγκη συνεργασίας που απο‑
δεικνύει την αποτελεσματικότητα μιας πολυμερούς Διάσκεψη για τη μετανάστευση και τον ρόλο
των περιφερειών
και πολυεπίπεδης προσέγγισης διακυβέρνησης ως
προς τις πολιτικές ασύλου και μετανάστευσης, καθώς
και τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι περιφέρει‑ Χαρτογράφηση της μετανάστευσης
ες στην οργάνωση της υποδοχής και της μακροπρό‑
θεσμης ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών. Η επιχειρησιακή ομάδα έχει αναπτύξει περαιτέρω
την άσκηση οπτικής χαρτογράφησης, η οποία ξεκί‑
Το θετικό είναι ότι η CPMR έχει επικροτήσει σε μεγά‑ νησε το 2017. Ο στόχος της είναι η ανταλλαγή και‑
λο βαθμό τη διάθεση ενισχυμένου ποσοστού από τον νοτόμων προσεγγίσεων και εμπειριών των περιφε‑
προϋπολογισμό της ΕΕ για τους τομείς μετανάστευ‑ ρειών όσον αφορά την υποδοχή και την ένταξη των
σης και ασύλου στις προτάσεις προϋπολογισμού της μεταναστών.
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μετά το 2020. Θα συνεχί‑
σει να παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις για να δια‑ Θα βελτιώσει την κατανόηση για την πιθανή προστι‑
σφαλίσει ότι διατηρείται το επίπεδο χρηματοδότησης θέμενη αξία τους, τα κενά σε επιχειρησιακό επίπεδο
και οι αναφορές στον ρόλο τον περιφερειών.
και τις βασικές οργανώσεις με τις οποίες θα πρέπει
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Η οπτική χαρτογράφηση, η οποία πραγματοποιή‑
θηκε με τη βοήθεια των Χαρτών Google, βρίσκεται
σε εξέλιξη, και μια δοκιμαστική έκδοση θα παρου‑
σιαστεί στη Γενική Συνέλευση της CPMR στη Μα‑
δέιρα.
Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η «Έρευνα για την
εξωτερική διάσταση», με στόχο τον προσδιορισμό
περιφερειακών πλαισίων (με τη συμμετοχή τρίτων
χωρών), δικτύων, προγραμμάτων και έργων διε‑
θνούς συνεργασίας, στα οποία η μετανάστευση
θεωρείται κινητήριος δύναμη ή σημαντικό συστατι‑
κό στοιχείο, καθώς και όσων μπορούν δυνητικά να
συνδεθούν με θέματα μετανάστευσης, ασύλου και
κινητικότητας.
Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν σε
ένα νέο θεματικό έγγραφο σχετικά με την εξωτερι‑
κή διάσταση της μετανάστευσης και τον ρόλο των
περιφερειών, το οποίο θα δημοσιευθεί εντός του
πρώτου εξαμήνου του 2019.

Θεματικό έγγραφο: Μετανάστευση
και άσυλο στις περιφέρειες της ΕΕ

Διάσκεψη: Μετανάστευση και
ο ρόλος των περιφερειών

Για να αναγνωριστεί δεόντως η δυνατότητα των
περιφερειών να βοηθήσουν στην υποδοχή των
μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, τότε θα
πρέπει να σχεδιαστεί μια πιο αποτελεσματική
πολιτική της ΕΕ για τη μετανάστευση, η οποία
θα λαμβάνει υπόψη τη σημασία της πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης, και θα περιλαμβάνει τις
περιφέρειες της ΕΕ στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων.

Αυτή η διάσκεψη υψηλού επιπέδου, η οποία
πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2018 στις
Βρυξέλλες, διοργανώθηκε σε συνεργασία με
την περιφέρεια Αττικής και έλαβε χώρα στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ).
Επέστησε την προσοχή των ιδρυμάτων στην
ανάγκη πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και
στην προστιθέμενη αξία των περιφερειακών
και τοπικών αρχών για πιο ουσιαστικά
αποτελέσματα.

Με τη βοήθεια της συμβούλου Anna Terron,
προέδρου της Instrategies, η CPMR κατάρτισε
το θεματικό έγγραφο με τίτλο «Μετανάστευση
και άσυλο στις περιφέρειες της ΕΕ: με στόχο
μια πολυεπίπεδη προσέγγιση διακυβέρνησης»
για να καλύψει αυτά τα ζητήματα, παρέχοντας
παραδείγματα του ρόλου των περιφερειών στις
πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην υλοποίηση
της ατζέντας της ΕΕ για το 2015 σχετικά με
τη μετανάστευση, στο αναθεωρημένο Κοινό
Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και στην εξωτερική
διάσταση των μεταναστευτικών πολιτικών.
Στην επιτυχημένη εκδήλωση συμμετείχαν
ομιλητές από τοπικές και περιφερειακές αρχές,
θεσμικά όργανα της ΕΕ και άλλοι βασικοί
Συστήνει
την
ανάγκη
πολυεπίπεδης ενδιαφερόμενοι φορείς. Στην εκδήλωση η
διακυβέρνησης και οριζόντιας προσέγγισης CPMR εκπροσωπήθηκε από την Περιφερειάρχη
για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών Αττικής, Ρένα Δούρου.
ζητημάτων, την ορθή αναδιατύπωση ενός
Συνεργασία
Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου που
αναγνωρίζει τον ρόλο και τις δυνατότητες
των περιφερειών, καθώς και την καλύτερη Ένα από τα πιο σημαντικά πιλοτικά προγράμματα
χρήση, σύγκλιση και συμπληρωματικότητα των που υποστηρίζονται από τη CPMR είναι το
χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων, όπως είναι MIPEX Regions.
το σημερινό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και
Ένταξης (ΤΑΜΕ) και η Πολιτική συνοχής μετά το Επικεφαλής του προγράμματος, στο οποίο
συμμετέχουν αρκετές από τις περιφέρειες της
2020.
CPMR, είναι η Καταλονία, με την υποστήριξη
Το έγγραφο έχει παρουσιαστεί σε εκδηλώσεις του CIDOB και της Ομάδας Μεταναστευτικής
υψηλού επιπέδου για τη συζήτηση της Πολιτικής. Στόχος του είναι να θέσει τα θεμέλια
μεταναστευτικής πρόκλησης, όπως η διάσκεψη για την παρακολούθηση της ένταξης των
μεταναστών σε περιφερειακό επίπεδο, με βάση
της CPMR για τη μετανάστευση.
το επιτυχημένο πρόγραμμα MIPEX, το οποίο
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έχει υλοποιηθεί ευρέως στην ΕΕ σε εθνικό
επίπεδο.
Η CPMR συνεργάζεται επίσης με οργανώσεις
που ασχολούνται με ζητήματα μετανάστευσης,
με την ΕτΠ, το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των
Ηνωμένων Εθνών (UNDP), την οργάνωση
United Cities and Local Governments (UCLG)
και το πρόγραμμα MED INTERREG, τον
ΟΟΣΑ και το Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη
Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD).

Οι Eπιτροπές μας
Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του 2018, ο Gilles
Simeoni, Πρόεδρος της Επιτροπής Νησιών
της CPMR, και το εκτελεστικό συμβούλιο
της Κορσικής, δημοσίευσαν Διακήρυξη,
υπογεγραμμένη από Κορσικανούς αιρετούς
αντιπροσώπους, η οποία τόνιζε ότι η Κορσική
είναι έτοιμη να εκπληρώσει το καθήκον της
παροχής συνδρομής σε έκτακτες ανάγκες.
Η Παρασκευή Μίχου, γενική διευθύντρια της ΓΔ
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων,
απηύθυνε επιστολή προς τη CPMR και τη
Διαμεσογειακή Επιτροπή της, εκφράζοντας τη
συμφωνία της με τις συστάσεις μας σχετικά με
τις μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ.

ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

«Η συνεργασία και οι εταιρικές σχέσεις μπορούν να μας βοηθήσουν να φτιάξουμε
ένα καλύτερο μέλλον για την Ευρώπη και για όλο τον κόσμο»
Ο στόχος του ήταν να ευαισθητοποιήσει και
να ενημερώσει σχετικά με την υιοθέτηση
μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης εδαφικής
ανάπτυξης για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών
στη Μεσόγειο.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης των προτάσεων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Μάιο του 2018 για τον
προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020, η CPMR
εξέφρασε την υποστήριξή της στη φιλόδοξη
χρηματοδότηση που προτείνεται για τον τίτλο
«Γειτονία και ο κόσμος», ειδικότερα για τον νέο
ενοποιημένο μηχανισμό γειτονίας, ανάπτυξης και
διεθνούς συνεργασίας (NDICI).
Ζητά τη συμμετοχή των τοπικών και
περιφερειακών αρχών για την εκπόνηση, την
υλοποίηση και πιθανόν τη διακυβέρνηση των
νέων προγραμμάτων, με εδαφικό αντίκτυπο
στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού, καθώς και
επαρκή κονδύλια για τη διασυνοριακή εδαφική
συνεργασία.

Κατάρτιση: Ολοκληρωμένη
εδαφική ανάπτυξη στη Μεσόγειο

Η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR
διοργάνωσε πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα
«Ολοκληρωμένη
προσέγγιση
εδαφικής
ανάπτυξης για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών
στη Μεσόγειο», στις 11 και 12 Απριλίου. Στη
διήμερη συνάντηση, η οποία έλαβε χώρα στις
απέναντι όχθες της Μεσογείου, στο πολιτιστικό
κέντρο «Maison» της περιφέρειας Occitania και

Η κατάρτιση βασίστηκε σε εγχειρίδιο
που εκπονήθηκε με την υποστήριξη του
εμπειρογνώμονα Federico Martire.
Το εγχειρίδιο παρέχει ένα πλαίσιο κατάρτισης
και αναφοράς σε σχέση με την ολοκληρωμένη
εδαφική ανάπτυξη, και απευθύνεται σε
υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και κρατικούς
αξιωματούχους στη θαλάσσια λεκάνη, με
ιδιαίτερη έμφαση στις περιφερειακές και
Πρόγραμμα κατάρτισης της Διαμεσογειακής τοπικές εδαφικές καταστάσεις στο Μαρόκο και
Επιτροπής για την ολοκληρωμένη εδαφική την Τυνησία.

ανάπτυξη, στην Καζαμπλάνκα

στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου, παρευρέθηκαν Η Διαμεσογειακή Επιτροπή θα διοργανώσει
διεξοδική παρακολούθηση των ζητημάτων
περίπου 40 επιλεγμένοι συμμετέχοντες.
ολοκληρωμένης εδαφικής ανάπτυξης μέσω του
Το πρόγραμμα κατάρτισης διοργανώθηκε στο έργου της μαζί με συνεργαζόμενες οργανώσεις,
πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ όπως την Ένωση για τη Μεσόγειο και το UNDP.
του δικτύου PLATFORMA και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Έλαβε χώρα στο πλαίσιο των Υποστηρίζει κάθε πρωτοβουλία για αντιγραφή
δραστηριοτήτων με χώρες του Νότου, με αυτού του προγράμματος κατάρτισης σε
επικεφαλής τη CPMR και τη Διαμεσογειακή περιφέρειες της Διαμεσογειακής Επιτροπής και
αλλού.
Επιτροπή.
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Συνεργασία με το nrg4SD

εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών, σημαντικές Η μελέτη παρουσιάζει την άποψη ότι οι νέες
ομάδας και ενδιαφερόμενους φορείς.
τάσεις στην αποκεντρωμένη συνεργασία
προσφέρουν μια σημαντική ευκαιρία για τις
Συζήτησαν τον σημαντικό ρόλο τους στην τοπική τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις (ΤΠΚ)
προσαρμογή και την εφαρμογή της ατζέντας και κοινότητες να σχεδιάσουν από κοινού
για το 2030, στο πλαίσιο του πρώτου φόρουμ καινοτόμες προσεγγίσεις για τη βελτίωση της
τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων.
ζωής των ανθρώπων.

Η CPMR μέσω της Διαμεσογειακής της
Επιτροπής ανανέωσε τη συνεργασία της με
το δίκτυο περιφερειακών κυβερνήσεων για τη
βιώσιμη ανάπτυξη (nrg4SD), ένα παγκόσμιο
δίκτυο που εκπροσωπεί τις περιφέρειες στον
τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης.
Παρουσιάστηκαν αρκετές περιφέρειες μέλη στο
πλαίσιο της CPMR, με θέμα «Μετασχηματισμός
Η Διαμεσογειακή Επιτροπή στηρίζει πλήρως με στόχο βιώσιμες και ανθεκτικές κοινωνίες».
την επίκαιρη έκθεση του nrg4SD με θέμα
«Συνεισφορές των περιφερειακών κυβερνήσεων Ήταν μια ευκαιρία για τα μέλη της CPMR
για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και να
ανάπτυξης», για την οποία συντόνισε όλες τις διδαχθούν για την υλοποίηση των στόχων
απαντήσεις από τις Περιφέρειες της CPMR, βιώσιμης ανάπτυξης, παρουσιάζοντας τις
τονίζοντας τις ιδιαιτερότητες των εδαφών που εξαιρετικές τους προσπάθειες σε ένα μεγάλο
καλύπτει η CPMR και η Διαμεσογειακή Επιτροπή, ακροατήριο ενδιαφερόμενων φορέων και
καθώς και τους σχετικούς συνδέσμους για τους θεσμών, και επισημαίνοντας το έργο και τη
ειδικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.
συνεισφορά τους για την υλοποίηση των στόχων
βιώσιμης ανάπτυξης στην πράξη.
Η Διαμεσογειακή Επιτροπή επικρότησε την
επιτυχημένη παρουσίαση της έκθεσης στο
Μελέτη: Εξέλιξη της
πλαίσιο του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου
των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο έλαβε χώρα τον αποκεντρωμένης συνεργασίας
Ιούλιο του 2018 στη Νέα Υόρκη. Η Διαμεσογειακή
Επιτροπή θα διασφαλίσει τη διαβίβαση της Η νέα μελέτη με θέμα «Διαμόρφωση μιας
έκθεσης σε όλο το περιφερειακό της δίκτυο, νέας γενιάς αποκεντρωμένης συνεργασίας
αμέσως μετά την επίσημη δημοσίευσή της.
για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και
λογοδοσία» δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του
Ειδική εκδήλωση του ΟΗΕ για 2017.

τις τοπικές και περιφερειακές
αρχές

Εκπονήθηκε από τη CPMR και τη Βασκική
Κυβέρνηση, στο πλαίσιο συμφωνίας στρατηγικής
συνεργασίας η οποία υπεγράφη μεταξύ του
Στο πλαίσιο του Πολιτικού Φόρουμ του ΟΗΕ για δικτύου PLATFORMA και της Ευρωπαϊκής
το 2018, διοργανώθηκε ειδική εκδήλωση για τις Επιτροπής. Ο συγγραφέας της μελέτης είναι ο
τοπικές και περιφερειακές αρχές.
Agustí Fernández de Losada Passols (Διευθυντής
σπουδών στο δικηγορικό γραφείο Tornos
Στις 16 Ιουλίου, τοπικές και περιφερειακές Abogados).
κυβερνήσεις συναντήθηκαν με κράτη μέλη,
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Σύμφωνα με τη μελέτη, η Ατζέντα 2030 των
Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και
οι αρχές αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας
που εγκρίθηκαν στο Μπουσάν αποτελούν τον
χάρτη πορείας για αυτές τις νέες συνεργασίες.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με
το δίκτυο Platforma, η CPMR ολοκληρώνει
τη μελέτη της με θέμα «Αποκεντρωμένη
συνεργασία για την επίτευξη της Ατζέντας 2030:
με στόχο μια νέα γενιά συνεργασιών με πολλά
ενδιαφερόμενα μέρη».
Η μελέτη εκπονείται επίσης σε συνεργασία
με τον Agusti Losada και αναμένεται να
δημοσιευθεί έως το τέλος του έτους.

Ρουμανική προεδρία της ΕΕ
Ο αντιπρόεδρος της CPMR για την πολιτική
γειτονίας είναι ο Horia Teodorescu, πρόεδρος
του περιφερειακού συμβουλίου της Tulcea στη
Ρουμανία.
Εν όψει της επερχόμενης ρουμανικής προεδρίας
του Συμβουλίου της ΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του
2019, η CPMR θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην
Ανατολική Γειτονιά.

Προγράμματα όπου συμμετέχει η
CPMR
Το πρόγραμμα CLIPPER, το οποίο συντονίζεται
από την περιφέρεια Pays de la Loire, υλοποιεί νέους
τρόπους υποστήριξης των ΜΜΕ για τη βελτίωση
Το πρόγραμμα SIMNORAT, υπό τη διαχείριση
της ποιοτικής αναβάθμισης, της απόδοσης
της SHOM, υποστηρίζει την εφαρμογή της οδη‑
παραγωγής και της ηγεσίας στις νέες αγορές, όπως
γίας για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό από
οι θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
τα κράτη μέλη στα θαλάσσια ύδατά τους στην πε‑
ριφέρεια Βόρειου Ατλαντικού της Ευρώπης.

Το FARNET 2 είναι μια σύμβαση παροχής υπη‑
ρεσιών μεταξύ του DEVNET και της Ευρωπαϊ‑
Το πρόγραμμα SIMWESTMED υποστηρίζει την κής Επιτροπής με σκοπό την παροχή συνδρομής
εφαρμογή της οδηγίας για τον θαλάσσιο χωροτα‑ για τη συγκρότηση ομάδας υποστήριξης για το
ξικό σχεδιασμό. Το πρόγραμμα θα θεσπίσει πλαί‑ Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αλιευτικών Περιοχών 2014σιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.
2020. Η CPMR συμμετέχει στη διοργάνωση σε‑
μιναρίων.

Το πρόγραμμα SEANSE, με τη συμμετοχή της
CPMR και της Επιτροπής Βόρειας Θάλασσας,
σε συνεργασία με τη SHOM, θα σχεδιάσει μια
συνεκτική προσέγγιση για τις στρατηγικές
περιβαλλοντικές αξιολογήσεις (SEA), με ιδιαίτερη
έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προς
στήριξη της αποτελεσματικής υλοποίησης των
πολιτικών θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού.

Το πρόγραμμα BBMBC προσφέρει μεταπτυχιακό
πρόγραμμα σπουδών, με έδρα στο Πανεπιστή‑
μιο της la Rochelle στην περιφέρεια NouvelleAquitaine, το οποίο εξερευνά τα πιθανά οφέλη
των γαλάζιων βιοτεχνολογιών για την υγεία, τη
διατροφή και τις υδατοκαλλιέργειες.
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Το πρόγραμμα CleanAtlantic, με τη
συμμετοχή της Επιτροπής Ατλαντικού Τόξου
της CPMR, έχει ως στόχο να προστατεύσει
τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες
οικοσυστήματος,
βελτιώνοντας
την
περιφερειακή συνεργασία και ενισχύοντας
την πρόληψη, την παρακολούθηση και την
απομάκρυνση θαλάσσιων απορριμμάτων στην
περιοχή του Ατλαντικού.

Το πρόγραμμα SAFER έχει ως στόχο να βελτιώσει
τις επιδόσεις της βιομηχανίας θαλασσινών
στον τομέα της καινοτομίας, αυξάνοντας την
υιοθέτηση της τεχνολογίας και τη διακρατική
συνεργασία, ώστε να ανταποκριθεί στις
προκλήσεις του κλάδου στις περιφέρειες.

Το πρόγραμμα CO-EVOLVE, με τη συμμετοχή
της CPMR και της Διαμεσογειακής Επιτροπής
της, αναλύει και προωθεί τη «συνεξέλιξη» των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών
συστημάτων στις παράκτιες ζώνες όπου ο
τουρισμός είναι σημαντική δραστηριότητα.

Θαλάσσια προγράμματα

Το πρόγραμμα HERIT-DATA έχει ως στόχο να
μετρά και να μειώνει τον αντίκτυπο των ανθρώ‑
πινων δραστηριοτήτων μαζικού τουρισμού σε
παλιές πόλεις και χώρους ιδιαίτερης πολιτιστικής
κληρονομιάς ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος,
συμπεριλαμβανομένων των μνημείων παγκόσμι‑
ας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO.

Η συμφωνία UFM συνήφθη τον Φεβρουάριο του
2017 για τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ της
Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR και της
Ένωσης για τη Μεσόγειο, εστιάζοντας στην ανά‑
πτυξη της γαλάζιας οικονομίας στη λεκάνη της
Μεσογείου.

Το πρόγραμμα InnoBlueGrowth οικοδομεί μια
πραγματική κοινότητα σπονδυλωτών έργων που
ασχολούνται με θέματα καινοτομίας και γαλάζιας
ανάπτυξης, υποστηρίζοντας τις διακρατικές δρα‑
στηριότητες των συνεργατικών σχηματισμών στη
Μεσόγειο.

Το πρόγραμμα MITOMED+ έχει ως στόχο να
προωθήσει την ολοκληρωμένη διαχείριση του
θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού, βελτιώνο‑
ντας τις γνώσεις για τα δεδομένα, τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες, με τη χρήση ενός συνόλου δει‑
κτών που βασίζονται στο μοντέλο NECSTouR.

Το πρόγραμμα PANACeA έχει ως στόχο να
βελτιώσει τη διαχείριση των προστατευόμενων
περιοχών στη Μεσόγειο, ώστε να ενισχύσει
και να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα στην
περιοχή. Το πρόγραμμα θα δημιουργήσει μια
«κοινότητα» ενδιαφερόμενων για την προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος στη Μεσόγειο.

Το πρόγραμμα Spotlight on Cohesion policy
προωθεί την καλύτερη κατανόηση της πολιτικής
συνοχής για την ανάπτυξη όλων των περιφερειών.
Αναδεικνύει έργα που ανήκουν στο Ταμείο
για την Πολιτική Συνοχής, επισημαίνοντας τα
οφέλη τους για τις περιφέρειες και τους πολίτες.
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Το Δίκτυο Πανεπιστημίων, Περιφερειών,
Εμπορικών Επιμελητηρίων και Πόλεων
Αδριατικής Ιονίου (Πρωτοβουλία AI-NURECC)
περιλαμβάνει τους κύριους ενδιαφερόμενους
φορείς των Ιόνιων περιφερειών της Αδριατικής,
οι οποίοι υποστηρίζουν την υλοποίηση του
προγράμματος EUSAIR.

Το πρόγραμμα SHERPA, με τη συμμετοχή της
Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR, έχει ως
στόχο να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση
των δημόσιων κτιρίων σε περιφέρειες όλης της
Μεσογείου.

Το πρόγραμμα CIVITAS Destinations
περιλαμβάνει πόλεις σε έξι νησιά και έχει ως
στόχο την εφαρμογή νέων πρωτοβουλιών για
τη βελτίωση του τουρισμού και των μεταφορών
τους χωρίς να ζημιωθεί το περιβάλλον.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Andrew Kennedy, Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας της CPMR
Email: andrew.kennedy@crpm.org
Η Διάσκεψη Περιφερειακών 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.
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