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Αγαπητοί αναγνώστες,

της εδαφικής συνοχής σε όλη την ήπειρο.

Μπαίνουμε σε μια κρίσιμη εποχή για την
Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις εκλέχθηκε το νέο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο Πρόεδρός του,
ο David Sassoli. Η Ursula von der Leyen θα
κρατά τα ηνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την επόμενη πενταετία. Τα άμεσα καθήκοντά
της περιλαμβάνουν την εκλογή νέου σώματος
επιτρόπων και τη δίκαιη κατανομή των
χαρτοφυλακίων. Ο λαϊκισμός, ο εθνικισμός,
το Brexit και άλλες περίπλοκες πολιτικές
καταστάσεις εντός και εκτός Ευρώπης,
αναμφίβολα θα επηρεάσουν τη νέα θητεία της
ΕΕ, ενώ παράλληλα η κλιματική αλλαγή και η
μεταναστευτική κρίση θα αλλάξουν τον τρόπο
που διαμορφώνεται το μέλλον της Ένωσης.

Η CPMR έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες
σε ζητήματα καίριας σημασίας για τις
περιφέρειες μέλη μας το τελευταίο έτος. Στις
επόμενες σελίδες θα μάθετε για το έργο που
έχουμε επιτελέσει σε τομείς πολιτικής όπου οι
περιφέρειες αποτελούν νόμιμους παράγοντες
σε ευρωπαϊκό επίπεδο – πολιτική συνοχής,
μεταφορές, θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία,
κλίμα και ενέργεια, μετανάστευση – καθώς
και για τα μεγαλύτερα επιτεύγματά μας. Για
παράδειγμα, οι τεχνικές μας τροπολογίες
κατάφεραν επιτυχώς να συμπεριληφθούν στις
εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την
πολιτική συνοχής, ενώ και οι περισσότερες από
τις προτάσεις μας για τις διαπραγματεύσεις σε
σχέση με το ΕΤΘΑ έχουν υιοθετηθεί στη θέση
που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο.

Η CPMR θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή την
ευκαιρία για να τοποθετηθεί απέναντι στο νέο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή για
βασικά ζητήματα καθοριστικής σημασίας για
τις περιφέρειες μέλη μας. Είμαστε βέβαιοι ότι
το έργο που έχουμε επιτελέσει τα τελευταία
χρόνια για να διασφαλίσουμε τη στήριξη και
την καλή χρηματοδότηση των περιφερειών σε
όλο το εύρος των πολιτικών θα ευδοκιμήσει,
ενώ μας εμψυχώνουν και οι προκαταρκτικές
πολιτικές κατευθύνσεις της νέας Προέδρου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η CPMR, ως ο κύριος
εκφραστής των απόκεντρων και θαλάσσιων
περιφερειών, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται
έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για
την περίοδο μετά το 2020, ο οποίος θα μπορεί
να στηρίξει ισχυρές πολιτικές για την ενίσχυση

Η συμμετοχή μας σε ευρωπαϊκά έργα
συνεργασίας, η θέση μας ως γραμματεία της
Διακομματικής Ομάδας SEARICA, η συμμετοχή
μας σε πρωτοβουλίες της Επιτροπής των
Περιφερειών, καθώς και η συνεργασία και
σύμπραξή μας με ομόφρονες πλατφόρμες
και συλλόγους, συμβάλλουν στη διασφάλιση
του κεντρικού ρόλου των απομακρυσμένων
και θαλάσσιων περιφερειών στην ευρωπαϊκή
σκηνή.
Καλή ανάγνωση!
Vasco Cordeiro, Πρόεδρος

Ελένη Μαριανού, Γενική Γραμματέας

Η ΑΠΗΧΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ

Ο αντίκτυπός μας |
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Η πολιτική συνοχής βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των μελών της CPMR, ως η κύρια επενδυτική
πολιτική της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής
Η CPMR αφιέρωσε μεγάλο μέρος της προσοχής
το περασμένο έτος για να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ για τη
νομοθετική δέσμη όσον αφορά την πολιτική
συνοχής της περιόδου 2021-2027. Στο πλαίσιο
του προωθητικού έργου που επιτελούμε, έχει
πραγματοποιηθεί σειρά συναντήσεων με βασικούς παράγοντες της ΕΕ και έχουν αναληφθεί
δράσεις για την προώθηση των μηνυμάτων μας.
Το φθινόπωρο του 2018, η CPMR, σε συνεργασία
με τα μέλη της, συνέταξε 69 τροπολογίες των
προτάσεων που παρουσιάστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάιο του 2018.
Η Γενική Γραμματεία της CPMR παρακολουθεί
επίσης τις συζητήσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της περιόδου 2021-2027 και
εξακολουθεί να προωθεί έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό της ΕΕ. Επίσης, έχει διεξαγάγει εκτενές έργο για την παροχή στατιστικών αναλύσεων στα μέλη της, σε σχέση με τη θεωρητική
κατανομή και την επιλεξιμότητα χρηματοδότησης στις περιφέρειες, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο μετά το 2020.
Επαφές με όργανα της ΕΕ | Τα μηνύματά μας διαβιβάζονται ευρέως σε μέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, σε εκπροσώπους των κρατών
μελών και σε υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η CPMR ήταν η μοναδική οργάνωση που

συμμετείχε στην άτυπη συνεδρίαση των αρμόδιων υπουργών για την πολιτική συνοχής (Απρίλιος 2019).
Η CPMR συμμετέχει επίσης στις εργασίες της
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και άλλων
βασικών φορέων της ΕΕ για την ανανέωση της
εδαφικής ατζέντας της ΕΕ για το 2020, στην
οποία είχε σημαντική συνεισφορά, ενώ έχει
προσκληθεί και σε τεχνικές συναντήσεις που
διοργανώνονται από την Προεδρία.
Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στη διάδοση των
μηνυμάτων μας για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ) λόγω της σπουδαιότητάς της για
όλα τα μέλη της CPMR. Η CPMR διοργάνωσε μια
εκδήλωση ανταλλαγής απόψεων τον Φεβρουάριο του 2019 με περίπου δέκα εκπροσώπους
των κρατών μελών, για να ενημερώσει σχετικά
με τις θέσεις της CPMR για την ΕΕΣ, σε συνέχεια της ευρύτερης συνεργασίας της με τον ευρωβουλευτή Pascal Arimont στη διάρκεια του
2018.
Η CPMR εξέτασε επίσης προσεκτικά τη διάθεση
των κονδυλίων σε περιφερειακό επίπεδο και τη
σχέση τους με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Τον Απρίλιο του 2019 διοργανώθηκε ειδική συνεδρίαση
της βασικής ομάδας για το θέμα αυτό, με τη συμβολή εμπειρογνωμόνων από περιφέρειες της
CPMR και την παρουσίαση μελέτης της CPMR
στον προϊστάμενο της μονάδας για το Ευρωπα-

ϊκό Εξάμηνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Miguel
Gil Tertre).
Ικανοποιητική επίτευξη των μηνυμάτων μας
| Η CPMR είχε ανάμικτα συναισθήματα σχετικά
με την πρόταση νομοθετικής δέσμης για την πολιτική συνοχής μετά το 2020 και κατάρτισε κάποιες τεχνικές τροπολογίες που εστιάζουν στα
ακόλουθα μηνύματα:
•
•
•
•

•

Η πολιτική συνοχής θα πρέπει να
διαθέτει επαρκείς πόρους
Ισχυρή συνεργασία και πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση
Μέτρα διασφάλισης για συγκεκριμένες περιφέρειες
Τα προγράμματα θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει
να διατηρούνται στο πλαίσιο της
διασυνοριακής συνεργασίας
Εγγύηση θετικής σύνδεσης με το
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Πολλές από αυτές τις τροπολογίες κατάφεραν
να συμπεριληφθούν στις εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη νομοθεσία
περί πολιτικής συνοχής (284 τροπολογίες που
υποβλήθηκαν από 96 βουλευτές ήταν εμπνευσμένες από τα μηνύματα της CPMR). Το αποκορύφωμα των προσπαθειών άσκησης πίεσης της
CPMR στο θέμα της πολιτικής συνοχής είναι η

Η διεξοδική παρακολούθηση των ενεργειών
των συννομοθετών μας έχει επιτρέψει να ενεργούμε όταν χρειάζεται, προκειμένου να έχουμε
έγκαιρη απήχηση: συντάχθηκε σειρά επιστολών
και δηλώσεων που εκφράζουν τις ανησυχίες μας
σχετικά με συγκεκριμένα θέματα, όπως η ΕΕΣ, η
συνεργασία και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση,
καθώς και η εναρμόνιση των προγραμμάτων διακρατικής συνεργασίας με τις προτεραιότητες
των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και των
στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.

Michel Barnier, επικεφαλής της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις
για το Brexit
8η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Δήμων και των
Περιφερειών,
Βουκουρέστι, Μάρτιος 2019

#CohesionAlliance
Η CPMR ένωσε τις δυνάμεις της με
άλλες πρωτοπόρες ευρωπαϊκές ενώσεις
δήμων και περιφερειών και με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
για να δημιουργήσει τη συμμαχία συνοχής
(#CohesionAlliance). Η πολιτική συνοχής
βρίσκεται στον πυρήνα των δράσεων
της CPMR, με στόχο τη διασφάλιση της
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής. Ως εκ τούτου, πιστεύουμε ότι μια
ισχυρή πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το
2020 θα πρέπει να συνεχίσει να μειώνει τις
περιφερειακές ανισότητες και να στηρίζει
τις περιφέρειες στην αντιμετώπιση
πιεστικών προκλήσεων, όπως η κλιματική
αλλαγή. Θα πρέπει να παραμείνει
βασικός πυλώνας του προϋπολογισμού
της ΕΕ μετά το 2020, και να είναι ισχυρή,
αποτελεσματική, ορατή και διαθέσιμη για
όλες τις περιφέρειες μέλη μας, ώστε να
μπορέσει να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά
στους πολίτες της.

Το πολιτικό έργο μας: Πολιτική συνοχής |

Η έρευνα της CPMR στο επίκεντρο των συζητήσεων για το UK Shared Prosperity Fund |
Η ανάλυση της CPMR για τη θεωρητική χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής στο Ηνωμένο
Βασίλειο αν αυτό παρέμενε στην ΕΕ, η οποία
δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2019, βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων για το UK
Shared Prosperity Fund (SPF), το ταμείο που θα
αντικαταστήσει τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ
μετά το Brexit, και αναφέρθηκε στο κοινοβούλιο
του Ηνωμένου Βασιλείου και στα κύρια μέσα
ενημέρωσης. Οι περιφέρειες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη του κοινοβουλίου του έχουν
αναφερθεί εκτενώς στην ανάλυση της CPMR
στο πλαίσιο των συζητήσεών τους με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η CPMR θα συνεχίσει να εργάζεται ενεργά για να διασφαλίσει ότι οι κανονισμοί
για την πολιτική συνοχής και το ΠΔΠ
ανταποκρίνονται στις ανάγκες των περιφερειακών παράκτιων περιοχών, ενώ
θα δώσει μεγαλύτερη προσοχή στη φάση
υλοποίησης της πολιτικής συνοχής. Η
θεσμική ανατροπή στην ΕΕ θα δώσει στη
CPMR μια εξαιρετική ευκαιρία να έρθει
σε επαφή με σημαντικούς βουλευτές από
την Επιτροπή REGI στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και με τον νέο επίτροπο
περιφερειακής πολιτικής.

«

συμφωνία των συννομοθετών να επαναφέρουν
τη θαλάσσια διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, όπως ήταν
στη δομή της ΕΕΣ για την περίοδο 2014-2020.

«Θυμάμαι τον εποικοδομητικό διάλογο που είχαμε
με τη CPMR όταν ήμουν ο αρμόδιος επίτροπος για
την πολιτική συνοχής, σε μια εποχή που η πολιτική
συνοχής ήταν υπό αμφισβήτηση. Χάρη σε αυτές
τις συζητήσεις, καταφέραμε να σώσουμε και να
αλλάξουμε την περιφερειακή πολιτική.»
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Για την περίοδο 2018-2019, το έργο της CPMR στις μεταφορές και την εδαφική προσβασιμότητα επικεντρώθηκε
κυρίως στον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)
Η αναθεώρηση του Μηχανισμού «Συνδέοντας
την Ευρώπη» (CEF) είναι ιδιαίτερης σημασίας
για τα μέλη της CPMR, δεδομένου ότι καθορίζει
τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα ποσοστά
συγχρηματοδότησης για τα έργα μεταφορών της
ΕΕ. Η CPMR προετοιμάζει τη συμβολή της στην
αναθεώρηση του CEF από το 2017. Στο πλαίσιο
της περιόδου προγραμματισμού 2021-2027,
την άνοιξη του 2019 παρουσιάστηκε η πρόταση
για το CEF 2.0. Η CPMR εξέφρασε τα ανάμικτα
συναισθήματά της για αυτή την πρώτη έκδοση,
η οποία συμπεριέλαβε κάποια από τα μηνύματά
της, αλλά άφησε στην άκρη κάποια βασικά
ζητήματα, όπως την εδαφική προσβασιμότητα
και τις θαλάσσιες μεταφορές. Αμέσως μόλις
η ΓΔ MOVE παρουσίασε την πρότασή της, η
Γενική Γραμματεία στράφηκε στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη για τη βελτίωση
του κανονισμού, ώστε να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες των περιφερειακών παράκτιων
περιοχών.
Το άλλο σημαντικό νομοθέτημα στο οποίο
εστίασε η CPMR είναι ο κανονισμός για το
Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).
Το βασικό ορόσημο του 2019 ήταν η δημόσια
διαβούλευση που ολοκληρώθηκε στις 17
Ιουλίου. Ο στόχος της CPMR είναι η βελτίωση
της ενσωμάτωσης των ζητημάτων εδαφικής
προσβασιμότητας στον κανονισμό, ώστε να

διασφαλιστεί ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ
του κεντρικού και του εκτεταμένου δικτύου και
να αποφευχθεί μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων.
Άσκηση επιρροής στο CEF 2.0 | Η CPMR άρχισε
να διαμορφώνει προτάσεις τροπολογιών στον
κανονισμό στις αρχές του καλοκαιριού του
2018, με βάση προηγούμενες πολιτικές θέσεις.
Οι προτάσεις τροπολογιών κοινοποιήθηκαν και
συζητήθηκαν με τα μέλη της ομάδας εργασίας
για τις μεταφορές τον Σεπτέμβριο του 2018
και διαβιβάστηκαν στα μέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου αμέσως μετά τη συνεδρίαση και
με τις μόνιμες αντιπροσωπείες το φθινόπωρο
του 2018. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα
κατέληξαν σε μερική συμφωνία για το CEF για
την περίοδο 2021-2027 στο πλαίσιο του τελικού
τριμερούς διαλόγου τον Μάρτιο του 2019.
Εν ολίγοις, η CPMR επικροτεί τα αρχικά βήματα
που έγιναν από τους Ευρωπαίους νομοθέτες για
την αναγνώριση της εδαφικής συνοχής ως στόχο
του CEF μετά το 2020. Ωστόσο, η CPMR ανησυχεί
για το γεγονός ότι οι τρεις συννομοθέτες δεν
έχουν καταφέρει να αναγνωρίσουν πλήρως
τη σημασία των θαλάσσιων μεταφορών στο
CEF. Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να
ενισχυθεί η ένταση της βοήθειας της ΕΕ για τα
θαλάσσια προγράμματα έχει απορριφθεί.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί
πλέον για το μεγαλύτερο μέρος του
κανονισμού. Ωστόσο, παραμένουν κάποιες
σοβαρές αβεβαιότητες όσον αφορά τον
προϋπολογισμό του προγράμματος. Οι σχετικές
διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο,
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της περιόδου
2019-2024. Η CPMR θα παρακολουθεί στενά την
πρόοδο των τριμερών διαπραγματεύσεων.
Ανασκόπηση του ΔΕΔ-Μ | Στο πλαίσιο της γενικής
συνέλευσης της CPMR στη Μαδέιρα το 2018, τα
μέλη είχαν μια πρώτη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά
με την επερχόμενη ανασκόπηση του κανονισμού
για το ΔΕΔ-Μ. Η προετοιμασία της συνεισφοράς
της CPMR στη δημόσια διαβούλευση ήταν η
κύρια δραστηριότητα για το πρώτο εξάμηνο
του 2019. Αρχικά, συζητήθηκε τον Μάρτιο, στο
Πολιτικό Γραφείο στη Βρέστη, και στη συνέχεια
τον Απρίλιο, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για
τις μεταφορές, όταν η κάθε γεωγραφική επιτροπή
μοιράστηκε τις προτάσεις, τις ερωτήσεις και
τους προβληματισμούς της με τη ΓΔ MOVE.
Διανεμήθηκε μια εσωτερική διαβούλευση από τη
Γενική Γραμματεία αμέσως μετά τη συνεδρίαση
της ομάδας εργασίας, προκειμένου να συνταχθεί
ένα προσχέδιο απάντησης στη διαβούλευση. Τον
Ιούνιο στο Donegal, το Πολιτικό Γραφείο διεξήγαγε
μια τελική συζήτηση σχετικά με το θέμα.

Στη συνεισφορά της στην ανασκόπηση του
ΔΕΔ-Μ, η CPMR επισημαίνει τα εξής:
•
•

•
•
•

•

Την ανάγκη μιας καθολικής πολιτικής
μεταφορών που είναι ο κανονισμός για τη
ΔΕΔ-Μ
Τη σημασία των σημερινών στόχων
του κανονισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά
τη συνεισφορά στην εδαφική συνοχή,
και την ανάγκη εντατικοποίησης των
προσπαθειών για το κλίμα
Τον καίριο ρόλο των διασυνοριακών
τμημάτων
Τις βελτιώσεις που μπορούν να γίνουν
στον τομέα της διακυβέρνησης
Βασικές προτάσεις για την ενίσχυση
της εδαφικής συνάφειας του ΔΕΔ-Μ,
περιλαμβάνοντας νέους δείκτες
για τα λιμάνια, πέρα από τον όγκο
εμπορευμάτων/επιβατών
Την ανάγκη ενός στόχου πολιτικής για τις
θαλάσσιες αρτηρίες

Συνεργασία με τα όργανα της ΕΕ την περίοδο
2019-2024
Μετά τη σύνθεση του νέου Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η CPMR θα διοργανώσει συνάντηση
μεταξύ των αντιπροσωπειών των μελών και
σημαντικών βουλευτών από την Επιτροπή
Μεταφορών και Τουρισμού στα τέλη του 2019,
προκειμένου να παρουσιάσει βασικά μηνύματα και
να συζητήσει για συγκεκριμένα πεδία εργασίας. Η
CPMR θα διοργανώσει επίσης συνάντηση με τον
νέο επίτροπο μεταφορών το 2020.

Αεροπλοΐα και βιώσιμες καινοτόμες μεταφορές
Το 2020, η CPMR θα διοργανώσει δύο εκδηλώσεις
με θέμα δύο νέους τομείς εργασίας: ένα σεμινάριο
με θέμα την αεροπλοΐα τον Μάρτιο του 2020 στην
Κορνουάλη, παράλληλα με το Πολιτικό Γραφείο,
και ένα εργαστήριο με θέμα τις βιώσιμες και
καινοτόμες μεταφορές, όπου θα παρουσιαστούν
βέλτιστες πρακτικές από τις περιφέρειες, στα
μέσα του 2020.

Η CPMR θα συνεχίσει τις προσπάθειές
της, ώστε ο κανονισμός να ανταποκρίνεται
καλύτερα στις ανάγκες των περιφερειακών
παράκτιων περιοχών. Για παράδειγμα, θα
καθορίσει μια σαφή σειρά δεικτών που
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά
τον καθορισμό της επιλεξιμότητας των
λιμένων για το ΔΕΔ-Μ.
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Ο στρατηγικός στόχος της CPMR είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των περιφερειών ως εταίρων στις θαλάσσιες
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η CPMR υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής προσέγγισης για τις θαλάσσιες υποθέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με
τις θαλάσσιες στρατηγικές που υλοποιούνται από
πολλές περιφέρειες. Η CPMR ενεργεί επίσης στο
πλαίσιο των θεματικών πολιτικών που αφορούν
τις επενδύσεις και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στους τομείς της αλιείας και
των έμβιων πόρων, του ναυτιλιακού κλάδου και
των θαλάσσιων πηγών ενέργειας, της διαχείρισης
των παράκτιων ζωνών και της προστασίας του
περιβάλλοντος, καθώς και της κατάρτισης.
Η βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι
περιφέρειες και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για διάφορους λόγους: λόγω της απότομης αύξησης της
συνεισφοράς της θαλάσσιας οικονομίας στην αύξηση και την ανάπτυξη των πηγών τροφής, του κεντρικού ρόλου των ωκεανών και των παράκτιων
περιοχών στη μάχη κατά της υπερθέρμανσης του
πλανήτη, καθώς και της γεωπολιτικής διάστασης
των θαλάσσιων ζητημάτων, συγκεκριμένα στα θαλάσσια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι
οι εξόχως απομακρυσμένες περιφέρειες.
Επιτεύγματα των μηνυμάτων μας | Στον τομέα
των επενδύσεων, η CPMR έχει υπερασπιστεί τις
προτάσεις των περιφερειών μελών της στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το ΕΤΘΑ υπό την
ηγεσία της Περιφέρειας της Βρετάνης. Η CPMR
παρενέβη πριν από τη διατύπωση της θέσης του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ζητήσει αύξηση
του προϋπολογισμού του ΕΤΘΑ και του μεριδίου
αυτού του προϋπολογισμού για την επιμερισμένη διαχείριση, καθώς και για να μειωθούν οι μη
επιλέξιμες ενέργειες, να απαλλαχθεί από την
υποχρέωση χρήσης χρηματοδοτικών μέσων για
τη στήριξη των υδατοκαλλιεργειών και της επεξεργασίας των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και
αλιείας, και για να ενισχυθεί ο ρόλος των περιφερειών στη διαχείριση του ΕΤΘΑ. Οι προτάσεις της
CPMR συμπεριλήφθηκαν στη θέση που εγκρίθηκε
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του
2019, ενώ οι περισσότερες από αυτές υιοθετήθηκαν και από το Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2019.
Εν όψει των τριμερών διαλόγων για το ΕΤΘΑ, η
CPMR αυτή την περίοδο προωθεί τη δυνατότητα
ανάπτυξης επιχειρησιακών προγραμμάτων του
ΕΤΘΑ σε περιφερειακό επίπεδο, πρόταση η οποία
υποστηρίζεται και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί
πλέον για το μεγαλύτερο μέρος του κανονισμού.
Ωστόσο, παραμένουν κάποιες σοβαρές αβεβαιότητες όσον αφορά τον προϋπολογισμό του προγράμματος. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις θα
ξεκινήσουν το φθινόπωρο, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της περιόδου 2019-2024. Η CPMR θα
παρακολουθεί στενά την πρόοδο των τριμερών
διαπραγματεύσεων.
Προστασία της απασχόλησης στον κλάδο της

θαλάσσιας οικονομίας | Η CPMR διοργανώνει
εκστρατείες για την προάσπιση και την ανάπτυξη της απασχόλησης στον κλάδο της θαλάσσιας
οικονομίας, υπό την ηγεσία της περιφέρειας της
Νοτιοδυτικής Φινλανδίας, και με τη στήριξη του
προγράμματος CLIPPER υπό την αιγίδα της περιφέρειας Pays de la Loire.
Η απασχόληση στον κλάδο της θαλάσσιας οικονομίας εγείρει σημαντικά ζητήματα που αφορούν
το μέλλον της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ και
των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις και τον ανταγωνισμό, τον έλεγχο των
ξένων επενδύσεων, και τις πολιτικές της ΕΕ για
την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, την καινοτομία και την οικολογική μετάβαση.
Εγείρει επίσης το ερώτημα της εταιρικής σχέσης
μεταξύ των περιφερειών και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης όσον αφορά την υποστήριξη των επιχειρήσεων για την πρόσβασή τους σε κεφάλαια μέσω
χρηματοδοτικών μέσων. Σε συνέχεια μιας διαδικασίας εργασιών με τις περιφέρειες μέλη της,
ενδιαφερόμενες οργανώσεις και άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, τον Φεβρουάριο του 2019
η CPMR ενέκρινε τη θέση πολιτικής «LeaderSHIP
2030 - Με στόχο μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική
για τους κλάδους της θαλάσσιας οικονομίας». Η
θέση πολιτικής καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να
υιοθετήσει μια στρατηγική «LeaderSHIP 2030» για
να καθορίσει ένα κοινό πλαίσιο πολιτικής για τις
πολυάριθμες ευρωπαϊκές πολιτικές σε σχέση με
τους κλάδους της θαλάσσιας οικονομίας, και να

Ανοίγει τον δρόμο για να μπορέσει η CPMR να
συμμετάσχει στους σημαντικές συζητήσεις γύρω
από τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ, τις οποίες θα
ανοίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους ερχόμενους
μήνες, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Η σημασία του ρόλου των περιφερειών έχει οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλέσει τη
CPMR να συμμετάσχει στην αντιπροσωπεία της
ΕΕ στην υπουργική σύνοδο κορυφής της G7 για το
περιβάλλον που διεξήχθη στο Metz, στις 5 Μαΐου
2019. Σε αυτήν τη συνάντηση, η CPMR εκπροσωπήθηκε από τον Cees Loggen, αντιπρόεδρο της
CPMR και αντιπεριφερειάρχη Βόρειας Ολλανδίας. Τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της

Τους ερχόμενους μήνες, η CPMR θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις διαπραγματεύσεις για τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα για το ΕΤΘΑ,
για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού.
Ταυτόχρονα, θα σχεδιάσουμε πρωτοβουλίες για να διευκολύνουμε τη μελλοντική
υλοποίηση όλων των ταμείων που μπορούν
να στηρίξουν τις θαλάσσιες στρατηγικές
των περιφερειών και να ενθαρρύνουν νέες
πολιτικές πρωτοβουλίες στους βασικούς
τομείς θαλάσσιων έργων.

«Το έργο που επιτελούμε στο πλαίσιο
της διακομματικής ομάδας SEARICA, σε
συνεργασία με τη CPMR, θα πρέπει να
συνεχιστεί, προκειμένου να διασφαλίσουμε
ότι όλες οι θαλάσσιες υποθέσεις αποτελούν
μόνιμο θέμα του προγράμματος εργασίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»
Gesine Meisner, Μέλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, Πρόεδρος της Διακομματικής
Ομάδας SEARICA @ Ευρωπαϊκή Ημέρα
Θάλασσας, Λισαβόνα, Μάιος 2019

Το πολιτικό έργο μας: Θαλάσσιες υποθέσεις και αλιεία |

Καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης | Η
CPMR δεσμεύεται επίσης να καταπολεμήσει τη
θαλάσσια ρύπανση, συμπεριλαμβανομένης της ρύπανσης από τα πλαστικά. Η δράση της CPMR σε
αυτόν τον τομέα κατευθύνεται από τη θέση πολιτικής που υιοθέτησε τον Ιούνιο του 2018, η οποία
έδωσε έμφαση στον ρόλο των περιφερειών για τη
μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης και την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας. Σύμφωνα με αυτήν
τη θέση πολιτικής, η CPMR και οι Γεωγραφικές
Επιτροπές της στήριξαν πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης και κατάρτισης, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών και δημόσιων-ιδιωτικών
οργανισμών, κυρίως μέσω σειράς ευρωπαϊκών
προγραμμάτων.

G7 για το περιβάλλον αποτέλεσαν καθοριστικό
παράγοντα για τις κατευθυντήριες γραμμές που
συμφωνήθηκαν από τους αρχηγούς κρατών της
G7, στο Biarritz τον Αύγουστο του 2019.

«

επιβεβαιώσει τους φιλόδοξους στόχους της προστασίας των ευρωπαϊκών συμφερόντων.
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Τα μέλη της CPMR ήδη βιώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά παράλληλα πρωτοστατούν στην
υλοποίηση πολιτικών για τον μετριασμό της και την προσαρμογή τους σε αυτήν: η καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής χρειάζεται μια εδαφική προσέγγιση
Η επιχειρησιακή ομάδα της CPMR για το κλίμα, υπό
την ηγεσία των περιφερειών Βόρειας Ολλανδίας,
Βρετάνης και Νότιας Ολλανδίας, προασπίζεται φιλόδοξες και δίκαιες κλιματικές και ενεργειακές
πολιτικές με ισχυρή εδαφική προσέγγιση.
Οι στόχοι της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια με
ορίζοντα το 2030, καθώς και το ουδέτερο ισοζύγιο
άνθρακα, μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν χρησιμοποιηθεί μια προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Στόχος της CPMR είναι να προωθήσει την
έμπρακτη συμμετοχή των περιφερειών στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της δέσμης μέτρων για
καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους και
της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ. Για τον
σκοπό αυτό, διεξήγαγε ανάλυση των ολοκληρωμένων εθνικών προσχεδίων για την ενέργεια και το
κλίμα, ενώ διοργανώνει και τακτικές επαφές μεταξύ διάφορων ενδιαφερόμενων φορέων και των
περιφερειών μελών της.
Η CPMR υποστηρίζει επίσης φιλόδοξες κλιματικές και ενεργειακές πολιτικές της ΕΕ, καθώς και
τη διατήρηση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στις διεθνείς συζητήσεις για το κλίμα, συμμετέχοντας σε
μεγάλους συνασπισμούς πολλών και διαφορετικών
φορέων, όπως οι συνασπισμοί Coalition for Higher
Ambition και Climate Action Call, αλλά και με τη
συμμετοχή της στην COP 25 στη Χιλή, τον Δεκέμβριο του 2019.

Ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια
και το κλίμα (NECP) | Η επιχειρησιακή ομάδα της
CPMR για το κλίμα διεξήγαγε ανάλυση των προσχεδίων των NECP, με βάση τη συνεισφορά των περιφερειών μελών της και τα προσχέδια. Η ανάλυση
επικεντρώθηκε στη συμμετοχή των περιφερειών,
στους γενικούς στόχους, καθώς και σε ειδικές πολιτικές (θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και μεταφορές) στα προσχέδια των NECP.
Η ανάλυση δείχνει μια γενική έλλειψη συμμετοχής των περιφερειακών αρχών στον σχεδιασμό
των προσχεδίων των NECP, γεγονός που μπορεί
να οδηγήσει σε στόχους και πολιτικές που δεν
βασίζονται στις δυνάμεις των περιφερειών. Η έλλειψη εδαφικής προσέγγισης μπορεί να οδηγήσει
σε δυσκολίες στην υλοποίηση των NECP. Επιπλέον,
διαπιστώθηκε μια γενική έλλειψη συγκεκριμένων
μέτρων στις πολιτικές και στα μέτρα που αφορούν
τις θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
τις μεταφοράς και για τις περιφέρειες που έχουν
ανάγκη στοχευμένα μέτρα, όπως τα νησιά. Η CPMR
ζητά καλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών αρχών για τη διασφάλιση ορθών πολιτικών με τοπική
διάσταση, καθώς και την άντληση έμπνευσης από
τις στρατηγικές και τις πολιτικές των περιφερειών μελών της CPMR.
Climate Action Call | Ενόψει των ευρωπαϊκών
εκλογών, η CPMR έλαβε μέρος στον μεγαλύτερο
συνασπισμό Ευρωπαίων ενδιαφερόμενων φορέων,

το Climate Action Call. Μέσω του συνασπισμού,
απευθύνεται έκκληση προς το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών της ΕΕ για:
•

•

•

•

•

Να δεσμευθούν ότι θα επισπεύσουν τις
ενέργειες για τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030
και ότι θα πετύχουν τον στόχο των μηδενικών εκπομπών το συντομότερο δυνατό
Να σχεδιάσουν το τέλος της χρήσης
ορυκτών καυσίμων και να προσφέρουν
ισχυρή στήριξη στην ενεργειακή απόδοση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και στη μείωση των εκπομπών εκτός
του ενεργειακού κλάδου
Να διασφαλίσουν την ορθή και δίκαιη
μετάβαση και να διασφαλίσουν ότι η ΕΕ
θα ενισχύσει τη στήριξή της στις αναπτυσσόμενες χώρες για τον μετριασμό
της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν
Να εντείνουν τις προσπάθειές τους για
ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας και
αύξηση της αποδοτική χρήση των πόρων
Να αναγνωρίσουν την προστασία της
βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση
των οικοσυστημάτων ως βασικής συνιστώσας της κλιματικής δράσης

«Θα στηρίξουμε τους ανθρώπους και τις
περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο,
μέσω ενός νέου ταμείου δίκαιης μετάβασης
[...] Για τον σκοπό αυτό, θα προτείνω ένα
Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το κλίμα, το οποίο
θα φέρει κοντά περιφέρειες, τοπικές
κοινότητες, πολίτες, βιομηχανίες και
σχολεία»
Ursula von der Leyen, νεοεκλεγμένη πρόεδρος
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Το πολιτικό έργο μας: Κλίμα και ενέργεια |

Συμμετοχή στην COP 25 | Η CPMR έχει αποκτήσει
καθεστώς παρατηρητή για να συμμετάσχει στην
25η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών (COP 25),
που θα διεξαχθεί στη Χιλή, 2-13 Δεκεμβρίου 2019. Η
CPMR θα μεταφέρει τα πολιτικά της μηνύματα στο
πλαίσιο της COP25, μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς
οργανισμούς, σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος
των περιφερειών μελών της, όπως προσαρμογή,
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ωκεανοί.

Η επιχειρησιακή ομάδα της CPMR για το κλίμα θα συνεχίσει να καταβάλλει προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι στο επίκεντρο των πολιτικών της ΕΕ για
το κλίμα και την ενέργεια βρίσκεται μια προσέγγιση
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που βασίζεται στις
ιδιαιτερότητες των περιφερειών, συγκεκριμένα για
τις παράκτιες περιοχές και τα νησιά. Οι πολιτικές
κατευθύνσεις της νεοεκλεγμένης προέδρου Ursula
von der Leyen, στις οποίες προτείνεται μια ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία, η οποία αποτελείται από ένα
νέο ταμείο δίκαιης μετάβασης και ένα ευρωπαϊκό
σύμφωνο για το κλίμα με τις περιφέρειες μεταξύ
άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, θα αποτελέσει μεγάλη ευκαιρία για τις περιφέρειες μέλη της CPMR.

«

Ο συνασπισμός Climate Action Call ζητά επίσης να
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες των περιφερειών στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής και
στη μετάβαση προς τις μηδενικές εκπομπές. Σύμφωνα με δήλωσή του, «Οι περιφέρειες που ακόμη
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς και οι περιφέρειες που πλήττονται
έντονα από την κλιματική αλλαγή, όπως οι παράκτιες περιοχές, θα πρέπει να λάβουν στήριξη σε
αυτήν τη μετάβαση». Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει
να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση, κοινωνικά μέτρα και βιομηχανικές και επιχειρηματικές πολιτικές, ώστε να μη μείνει πίσω καμία περιφέρεια.
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Η CPMR θεωρεί ότι η μετανάστευση είναι ένα ζήτημα διατομεακής και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
Θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στις περιφερειακές αρμοδιότητες και εμπειρίες
Το περασμένο έτος δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση
στην ανάλυση του ρόλου των περιφερειών στην
εξωτερική διάσταση των μεταναστευτικών πολιτικών της ΕΕ, καθώς και στην περαιτέρω ανάδειξη των περιφερειακών αρμοδιοτήτων και
εμπειριών στον τομέα της μετανάστευσης και
του ασύλου.
Η αύξηση της πρόσβασης στα ταμεία της ΕΕ
αποτελεί βασικό ζήτημα, γι’ αυτό και η CPMR
ερευνά τις δυνατότητες που προσφέρονται στα
χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ μετά το 2020, κυρίως το νέο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης
(AMF), ο μηχανισμός γειτονίας, ανάπτυξης και
διεθνούς συνεργασίας (NDICI) και το ΕΚΤ+.
Προώθηση περιφερειακών αρμοδιοτήτων και
εμπειριών | Τον Φεβρουάριο του 2019, η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR, σε συνεργασία
με την AEBR, διοργάνωσε μια παράλληλη εκδήλωση με θέμα τη μετανάστευση, στο πλαίσιο
της 10ης συνόδου ολομέλειας της Ευρωμεσογειακής Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης (ARLEM), στη Σεβίλλη. Εξέτασε τον ρόλο,
τις ανάγκες και την προστιθέμενη αξία των
τοπικών και περιφερειακών αρχών κατά την
ενασχόλησή τους με την εσωτερική (υποδοχή
και ενσωμάτωση) και εξωτερική (συνεργασία)
διάσταση της μετανάστευσης.
Τον Απρίλιο του 2019, η CPMR κυκλοφόρησε τη

δοκιμαστική έκδοση ενός διαδραστικού χάρτη
με βάση τα αποτελέσματα δύο ερευνών μεταξύ των μελών της. Πρόκειται για ένα εργαλείο
φιλικό προς τον χρήστη που είναι σχεδιασμένο
για αμοιβαία μάθηση μεταξύ των περιφερειών
και για την προώθηση περιφερειακών δράσεων
μεταξύ εξωτερικών ενδιαφερόμενων φορέων
και συνεργαζόμενων οργανώσεων για δραστηριότητες, δικτύωση και εντοπισμό εμπειρογνωμοσύνης σε συγκεκριμένους τομείς.
Η αδυναμία ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων για τη μεταρρύθμιση του ΚΕΣΑ στη διάρκεια
της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου
σημαίνει ότι το μέλλον αυτής της νομοθεσίας
είναι ακόμη αβέβαιο. Η CPMR παρακολουθεί
στενά τις εξελίξεις, ενώ ταυτόχρονα διερευνά
πρωτοβουλίες και προτάσεις για συμπληρωματικούς τρόπους ανταλλαγής και κατανομής της
υποδοχής των προσφύγων μεταξύ των περιφερειών, σε εθελοντική βάση, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.
Εδραίωση περιφερειακής στρατηγικής για την
κινητικότητα και την ανάπτυξη σε θέματα μετανάστευσης | Η CPMR κατάρτισε ένα έγγραφο πολιτικής όπου εξηγεί πώς οι περιφερειακές γνώσεις
και εμπειρίες, τόσο σε επίπεδο μετανάστευσης
όσο και διεθνούς συνεργασίας, μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη
των στόχων που αφορούν την εξωτερική διάστα-

ση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, καθώς και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ)
και των δύο παγκόσμιων συμφώνων των Ηνωμένων Εθνών για τη μετανάστευση και το άσυλο.
Ως εκ τούτου, η CPMR ζητά να αναγνωριστούν
οι περιφέρειες ως ενδιαφερόμενοι εταίροι και
τα προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ
στην περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020 να
αφήσουν στις περιφέρειες μεγαλύτερο περιθώριο ενίσχυσης της πιθανής συμμετοχής τους στο
πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ.
Διερεύνηση προγραμμάτων και ευκαιριών χρηματοδότησης | Χάρη στις προσπάθειες ευαισθητοποίησης, μεταξύ άλλων και από τη CPMR, στην
πρόσκληση του 2018 για το ΤΑΜΕ συμπεριλήφθηκε ειδικό κονδύλιο για τα τοπικά και περιφερειακά
δίκτυα ενσωμάτωσης. Η CPMR εκμεταλλεύθηκε
αυτή την πρόσκληση για να υποβάλει πρόταση ως
επικεφαλής μιας κοινοπραξίας που περιελάμβανε
αρκετές από τις περιφέρειες μέλη του (Αζόρες,
Καμπανία, Καταλονία, Μούρθια, Σαρδηνία, Skåne).
Το πρόγραμμα REGIN έχει ως στόχο τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση μιας καινοτόμου εργαλειοθήκης για τη διευκόλυνση, την
προώθηση και την ενίσχυση της ενσωμάτωσης
των μεταναστών. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε στις
19 Ιουλίου 2019 και αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα τον Φεβρουάριο του 2020. Θα αποτελέσει κι-

νητήρια δύναμη των δράσεων της επιχειρησιακής
μας ομάδας για τη μετανάστευση τα επόμενα 2-3
χρόνια και θα βελτιώσει την απόδοση των περιφερειών μας όσον αφορά την ένταξη των μεταναστών.
Όσον αφορά την περίοδο μετά το 2020, υπάρχουν
κάποιες θετικές ενδείξεις αύξησης της αναγνώρισης του ρόλου των περιφερειών στην πρόταση
κανονισμού (ΕΚ) για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜΕ), καθώς και μια πρόταση ΠΔΠ
με μεγαλύτερο προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένων αρκετών αναφορών στον ρόλο και τη
συμμετοχή των περιφερειών. Επίσης, η Επιτροπή
έχει δώσει μεγαλύτερη προσοχή στη συμπληρωματικότητα μεταξύ του μελλοντικού ΤΑΜΕ, της
πολιτικής συνοχής και του ΕΚΤ+ και του ταμείου
εξωτερικής διάστασης (NDICI).

•
•

συμπεριλαμβάνοντας τον ρόλο για τις
αντιπροσωπευτικές ενώσεις των περιφερειών (ΤΑΜΕ)
αυξάνοντας το ποσοστό χρηματοδότησης για τις τοπικές και περιφερειακές
αρχές (ΤΑΜΕ)

συμπεριλαμβάνοντας τις περιφέρειες
ως ενδιαφερόμενους φορείς στον καθορισμό των δράσεων στο πλαίσιο του
προγράμματος (NDICI)
Ωστόσο, υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα για το αν αυτοί οι κανονισμοί θα περάσουν από δεύτερη ανάγνωση στο νέο κοινοβούλιο.
Η CPMR θα συνεχίσει να εργάζεται τόσο
στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική
διάσταση της μεταναστευτικής πολιτικής
και να κινητοποιεί τις πλέον ενδιαφερόμενες περιφέρειες, με στόχο να εδραιώσει
μια στρατηγική, να βελτιώσει τις πολιτικές
υποδοχής και ενσωμάτωσής τους και να
υλοποιήσει συγκεκριμένες δράσεις στην
πράξη.
Θα παρακολουθεί στενά τις νομοθετικές
προτάσεις και θα υλοποιεί δράσεις ευαισθητοποίησης των οργάνων της ΕΕ, όσον
αφορά τις προσεγγίσεις, τους κανονισμούς
και τα χρηματοδοτικά μέσα.
Τέλος, θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να
προάγει συνέργειες με άλλους οργανισμούς, θεσμικά όργανα και εξωτερικούς
ενδιαφερόμενους φορείς που ασχολούνται
με μεταναστευτικά ζητήματα.

#Regions4integration
Η
Ευρωπαϊκή
Επιτροπή
των
Περιφερειών, σε συνεργασία με τη
CPMR και τρεις ακόμη ευρωπαϊκές
περιφερειακές
ενώσεις
(AER,
CEMR, Eurocities), έχει ξεκινήσει την
πρωτοβουλία Cities and Regions for
Integration. Σκοπός της πρωτοβουλίας
είναι να παρέχει μια πολιτική πλατφόρμα
μέσω της οποίας οι δήμοι και οι
περιφέρειες θα μπορούν να σχεδιάζουν
και να υποβάλλουν προτάσεις πολιτικών
και χρηματοδότησης από την ΕΕ για
την ενσωμάτωση των μεταναστών. Το
ιστολόγιο #Regions4Integration είναι
επίσης ένας χώρος ανταλλαγής ορθών
πρακτικών και επιτευγμάτων, με στόχο
την προώθηση της αλληλοδιδαχής και
την ανάπτυξη ενός θετικού αφηγήματος
για τα οφέλη της υποδοχής και της
ενσωμάτωσης των νεοαφιχθέντων
στις κοινότητες.

Το πολιτικό έργο μας: Μετανάστευση |

Παρακολουθούμε και επιδιώκουμε να επηρεάσουμε τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτούς τους κανονισμούς, ενώ σημειώσαμε
και κάποια πρόοδο κατά την προηγούμενη θητεία:

•
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Η ομάδα SEARICA έχει ως στόχο να ενισχύσει
μια σφαιρική προσέγγιση ως προς τις θαλάσσιες πολιτικές της ΕΕ τις οποίες υποστηρίζει η
CPMR, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Μέσω του οργανισμού, η SEARICA διοργάνωσε 10 εκδηλώσεις το περασμένο έτος και έχει
ενισχύσει την αναγνώριση, τη σημασία και τις
προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν οι
θάλασσες, τα ποτάμια, τα νησιά και οι παράκτιες
περιοχές μας.
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Οι περιφέρειες μέλη της CPMR συμμετείχαν σε
σειρά συζητήσεων της SEARICA για σημαντικά
πολιτικά ζητήματα, κυρίως σε θέματα που αφορούσαν τις επενδύσεις, τις θαλάσσιες μεταφορές και την κυκλική οικονομία για τον βιώσιμο
τουρισμό. Οι περιφέρειες μέλη της CPMR συμμετείχαν επίσης στις εργασίες της SEARICA
για την προσβασιμότητα και την ενέργεια στα
νησιά, καθώς και στις προσπάθειές της να στηρίξει την καθιέρωση της πρωτοβουλίας και της
γραμματείας για καθαρή ενέργεια για τα νησιά
της ΕΕ.
Η SEARICA έφερε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
την έκθεση Ocean Plastics Lab, η οποία προσέλκυσε πάνω από 8.000 επισκέπτες. Η SEARICA

εξέτασε επίσης τη διασύνδεση επιστήμης-πολιτικής-κοινωνίας, η οποία προωθεί την απόκτηση βασικών γνώσεων για τους ωκεανούς
και συνδέει επιστήμονες και πολιτικούς για την
υλοποίησης μιας διαδικασίας λήψης αποφάσεων με βάση τις γνώσεις.
Οι προσπάθειες έχουν οδηγήσει στη χρηματοδότηση ενός πιλοτικού προγράμματος για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής συμμαχίας για τους
ωκεανούς και έχουν διαμορφώσει την εξέλιξη
της αποστολής για υγιείς ωκεανούς, θάλασσες,
παράκτια και εσωτερικά ύδατα, στο πλαίσιο του
επόμενου προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».
Η Γραμματεία της CPMR έχει ως στόχο την ανανέωση της SEARICA τον ερχόμενο μήνα. Ενόψει
της επερχόμενης Δεκαετίας των Ηνωμένων
Εθνών για την Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η SEARICA εξακολουθεί να υπερασπίζεται
τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής θαλάσσιας οικονομίας και την καλύτερη προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος, φέρνοντας κοντά
ενδιαφερόμενους φορείς από διάφορους τομείς
και διάφορες χώρες.
www.searica.eu
@Searica_ITG

«

SEARICA

Η διακομματική ομάδα για τις θάλασσες, τους ποταμούς, τα νησιά και τις
παράκτιες περιοχές (SEARICA) είναι μία από τις 28 διακομματικές ομάδες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με μέλη από επτά πολιτικές ομάδες και 21
χώρες. Η CPMR λειτουργεί ως η Γραμματεία της

«Η Διακομματική Ομάδα SEARICA είναι ένας από τους
ισχυρότερους συμμάχους μας. Είτε πρόκειται για
θέματα εκπαίδευσης για τους ωκεανούς, τροφής από
τους ωκεανούς ή κλιματικής αλλαγής, τα μέλη της
SEARICA ήταν πάντα έτοιμα να υπερασπιστούν μια
ισχυρή θαλάσσια διάσταση στο έργο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης»
Karmenu Vella, Επίτροπος περιβάλλοντος, θαλάσσιας
πολιτικής και αλιείας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Τα κυριότερα επικοινωνιακά σημεία |
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ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

«

Συνεισφορά στο νέο σχέδιο δράσης για τον Ατλαντικό | Η Επιτροπή Ατλαντικού Τόξου είναι πολύτιμο μέλος της ομάδας ατλαντικής στρατηγικής,
μαζί με τα πέντε ατλαντικά κράτη της ΕΕ. Στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης του σχεδίου δράσης της ατλαντικής στρατηγικής, εγκρίθηκαν οι
βασικές τροπολογίες μας, με στόχο την προώθηση της δυνατότητάς μας
να επηρεάσουμε τη στρατηγική. Η ΕΑΤ είναι επίσης ισχυρός υπέρμαχος της
συνέχισης του προγράμματος INTERREG για την περιοχή του Ατλαντικού
και της στενότερης εναρμόνισής του με τις προτεραιότητες της ατλαντικής στρατηγικής. Η ΕΑΤ έχει άμεσες επαφές με τα κράτη μέλη, με στόχο
να επηρεάσει την απόφαση του Συμβουλίου υπέρ της ευθυγράμμισης των
προγραμμάτων INTERREG με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις
στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες σε ποσοστό 75%..
> Θα συνεχίσουμε να ασκούμε επιρροή για να εξασφαλίσουμε μια θέση για
το Ηνωμένο Βασίλειο στο μελλοντικό πρόγραμμα INTERREG για την περιοχή του Ατλαντικού

> Θα συνεχίσουμε να ασκούμε επιρροή μέσω της διαδικασίας αναθεώρησης
του κανονισμού ΔΕΔ-Μ.
cpmr-atlantic.org | @Atlantic_Arc

Χριστιάνα Καλογήρου, Περιφερειάρχης Βορείου
Αιγαίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλκανίων και
Μαύρης Θάλασσας

Γενική συνέλευση της ΕΒΜΘ | Με την ευγενική φιλοξενία του
περιφερειακού συμβουλίου της Tulcea (RO), παρουσία των αναπληρωτών
Υπουργών Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημόσιας Διοίκησης, και
Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ρουμανίας. Επικεντρώθηκε
σε θέματα ναυτιλίας και μεταφορών, καθώς και στις ευκαιρίες που
μπορούν να προσφέρουν αυτοί οι τομείς για την αξιοποίηση των
ανεκμετάλλευτων δυνατοτήτων της περιοχής των Βαλκανίων και της
Μαύρης Θάλασσας. Εξέτασε επίσης καινοτόμες και ανταγωνιστικές
μεθόδους επιχειρηματικότητας που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν
κοινές προκλήσεις, όπως τη διαρροή του επιστημονικού δυναμικού
και ζητήματα οικονομικής ανάπτυξης. Ο Horia Teodorescu, Πρόεδρος
του Περιφερειακού Συμβουλίου της Tulcea και Αντιπρόεδρος της
CPMR αρμόδιος για την πολιτική γειτονίας, επανέλαβε το ενδιαφέρον
της διοίκησής του για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της
συνδεσιμότητας ολόκληρης της χώρας σε εθνικό, περιφερειακό και
διασυνοριακό επίπεδο.

Θαλάσσιες υποθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα | Η ΕΒΜΘ έλαβε μέρος σε
δύο σημαντικές εκδηλώσεις που εστίασαν στη Μαύρη Θάλασσα, υπό
την αιγίδα της ρουμανικής προεδρίας του Συμβουλίου, τη «Βιώσιμη
ανάπτυξη στη Μαύρη Θάλασσα» (SUST-BLACK) και την υπουργική
διάσκεψη για μια κοινή ναυτιλιακή ατζέντα για τη Μαύρη Θάλασσα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τη Βουλγαρία, τη Γεωργία,
τη Ρουμανία, τη Ρωσική Ομοσπονδία, την Τουρκία, την Ουκρανία και
τη Μολδαβία, εγκαινίασαν το στρατηγικό θεματολόγιο για την έρευνα
και την καινοτομία στη Μαύρη Θάλασσα (SRIA) και ενέκριναν την κοινή
ναυτιλιακή ατζέντα για τη Μαύρη Θάλασσα. Η CPMR είναι ένας από
τους παράγοντες που αναφέρονται και στα δύο έγγραφα και αναμένεται
να συμμετάσχει στην εφαρμογή των προγραμματισμένων δράσεων.
cpmr-balkan-blacksea.org | @BBSC_CPMR

Γεωγραφικές Επιτροπές |

Αναθεώρηση του κανονισμού ΔΕΔ-Μ | Πολλές από τις ειδικές προτάσεις
της ΕΑΤ για τη βελτίωση του διαδρόμου του Ατλαντικού από τον κανονισμό
CEF ΙΙ μετά το 2020 ελήφθησαν υπόψη από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ωστόσο, ο στόχος μας είναι η επίτευξη ενός πραγματικού Ατλαντικού
Τόξου Μεταφορών. Ως εκ τούτου, η ΕΑΤ συμβάλλει ενεργά στην αναθεώρηση του κανονισμού ΔΕΔ-Μ που εκδόθηκε τον Μάιο του 2019, μεταξύ
άλλων μέσω της ανταπόκρισης της CPMR στη δημόσια διαβούλευση της
Επιτροπής. Στις 10 Σεπτεμβρίου, η ΕΑΤ διοργάνωσε έκτακτο σεμινάριο
μεταφορών στο Μπιλμπάο με τον Carlo Secchi, συντονιστή του Διαδρόμου
του Ατλαντικού, και την ευρωβουλευτή Izaskun Bilbao Barandica, μέλος
της Επιτροπής Μεταφορών.

«

Christelle Morançais, Περιφερειάρχης της περιφέρειας
Pays de la Loire, Πρόεδρος της Επιτροπής Ατλαντικού Τόξου

«Η ΕΒΜΘ είναι πάντα ανοιχτή σε νέα μέλη από
την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και από τα
Βαλκάνια, προκειμένου η φωνή μας να ακουστεί
καλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

«Το 2019 γιορτάζουμε τα 30 μας χρόνια! Είναι η
απόδειξη της αξίας που δίνουμε στη στενή συνεργασία
στο πλαίσιο της Επιτροπής Ατλαντικού Τόξου της
CPMR, αλλά και στην προστιθέμενη αξία που μπορεί
να φέρει αυτό το δίκτυο στις περιφέρειές μας»
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«

Συζητήσεις για το μέλλον της ΕΕ και την αναθεώρηση της πολιτικής μεταφορών | Τον Ιανουάριο του 2019, στο Lahti της Φινλανδίας διοργανώθηκε το συνέδριο για το μέλλον της Ευρώπης, όπου παρευρέθηκαν πάνω από 140 ιστάμενοι
πολιτικοί και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, κρατών μελών
και περιφερειακών αρχών από όλη την Ευρώπη. Αποτέλεσε μια πλατφόρμα
για τη διάδοση πολιτικών μηνυμάτων που εφαρμόζουν δράσεις που στηρίζουν
την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και την ενισχυμένη εδαφική συνοχή σε όλη την
ήπειρο. Τον Οκτώβριο του 2019, η ομάδα εργασίας μεταφορών της Επιτροπής
Βαλτικής Θάλασσας διοργάνωσε εργαστήριο εμπειρογνωμόνων και ανοικτό
φόρουμ για την αναθεώρηση της πολιτικής ΔΕΔ-Μ, με στόχο να υπογραμμίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξέλιξης των μεταφορών στη βόρεια
Ευρώπη. Διεξήχθη πάνελ συζήτησης με επικεφαλής την Catherine Trautmann,
Ευρωπαία συντονίστρια για τον διάδρομο Βόρειας Θάλασσας-Βαλτικής του κεντρικού δικτύου, στο οποίο βασικός ομιλητής ήταν ο Henrik Hololei, Γενικός
Διευθυντής της ΓΔ MOVE. Στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, συναντήθηκαν
πολιτικοί ιθύνοντες του κλάδου των μεταφορών, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και συζήτησαν για τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα
και την αποδοτικότητα των κατευθυντήριων γραμμών για το ΔΕΔ-Μ.
Η φωνή της περιφέρειας Βαλτικής Θάλασσας | Τον Ιούνιο του 2019 στο
Gdansk, η Επιτροπή Βαλτικής Θάλασσας διεξήγαγε τη Γενική της Συνέλευση, στο πλαίσιο της οποίας εγκρίθηκαν 3 θέσεις πολιτικής: αναθεώρηση του
σχεδίου δράσης για τη στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια της Βαλτικής,
νομιμοποίηση του εμπορίου προϊόντων φώκιας από ελεγχόμενο κυνήγι, θεματολόγιο της ΕΕ για την έξυπνη εξειδίκευση μετά το 2020. Η Επιτροπή Βαλτικής
Θάλασσας επικροτεί το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τοποθετήσει το
θεματολόγιο έξυπνης εξειδίκευσης μετά το 2020 στο επίκεντρο μιας προσπάθειας βιώσιμης επένδυσης της ΕΕ στην καινοτομία, ώστε να βελτιωθεί η ανταπόκριση των βιομηχανιών (και ιδιαίτερα των ΜΜΕ) της Βαλτικής Θάλασσας
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στη διεθνή αγορά.

cpmr-baltic.org | @CPMR_BSC

«

Jari Nahkanen, Μέλος του Δ.Σ. της Περιφέρειας Oulu,
Πρόεδρος της Επιτροπής Βαλτικής Θάλασσας

«Οι πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να επιτρέπουν
μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των περιφερειών και των
πολιτών και παράλληλα να προωθούν τη βιώσιμη
ανάπτυξή τους. Η γαλάζια οικονομία παρουσιάζει
πολλές ευκαιρίες για τις περιφέρειες της λεκάνης της
Μεσογείου, τις οποίες θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε,
προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον μας»
Απόστολος Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
Πρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής

#MedCooperationAlliance | Η #MedCooperationAlliance είναι ένας συνασπισμός που πιστεύει στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και στη μεσογειακή
συνεργασία ως θεμελιώδεις μοχλούς για τη διασφάλιση ενός καλύτερου
μέλλοντος για τους πληθυσμούς της Μεσογείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η συμμαχία δημιουργήθηκε μέσω της συνεργασίας μεταξύ των
κυριότερων μεσογειακών ενώσεων περιφερειακών και τοπικών αρχών
και δύο ευρωπεριφερειών. Η συμμαχία, η οποία είναι ανοιχτή στη στήριξη
και τη συμμετοχή και άλλων βασικών περιφερειακών φορέων και θεσμών,
ζητά από την ΕΕ και από τα ευρωμεσογειακά όργανα μετά το 2020 ενόψει
των δύο επόμενων περιόδων προγραμματισμού – την Αφρικανική Ένωση,
την Ένωση για τη Μεσόγειο, τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους διεθνείς οργανισμούς και θεσμικούς φορείς που δρουν στην περιοχή της Μεσογείου, να
εργαστούν σκληρότερα για την ενσωμάτωση των αναδυόμενων στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, των μακροπεριφερειακών στρατηγικών
και άλλων συνδεδεμένων πρωτοβουλιών και μηχανισμών συνεργασίας, με
στόχο την οικοδόμηση μιας κοινής, πιο συνεκτικής και συνιδιόκτητης μεσογειακής μακροπεριφέρειας.
Με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση της λεκάνης της Μεσογείου | Η Διαμεσογειακή Επιτροπή εξακολουθεί να καταβάλλει συλλογική προσπάθεια για
την επίτευξη ενός περιεκτικού και συνεκτικού χώρου ειρήνης και βιώσιμης οικονομικής ευημερίας στη λεκάνη της Μεσογείου. Η συμμαχία μεσογειακής συνεργασίας αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για την ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών και των ενδιαφερόμενων φορέων
πολλαπλών επιπέδων για βασικά ζητήματα που απασχολούν τη Μεσόγειο.
Αυτά τα ζητήματα περιλαμβάνουν για παράδειγμα, τους αναδυόμενους τομείς (γαλάζιες μορφές ενέργειας), την ευαισθητοποίηση και τη δράση για
τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον μετριασμό της κλιματικής κρίσης ή την εκπαίδευση για την προώθηση της ναυτιλιακής επαγγελματικής σταδιοδρομίας
και την υποστήριξη μιας κοινής μεσογειακής ταυτότητας για όλους.
cpmr-intermed.org | @IMC_CPMR

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ
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«Μέσω των καθημερινών της αποφάσεων και
δράσεων, οι περιφέρειες της Επιτροπής Βαλτικής
Θάλασσας συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή και
την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ. Μέσω της
CPMR, της Επιτροπής Βαλτικής Θάλασσας και των
διάφορων ομάδων εργασίας μας, εξασφαλίζουμε ότι τα
συμφέροντά μας ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη»

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

Gilles Simeoni, Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου
Κορσικής και Πρόεδρος της Επιτροπής Νησιών

Τα νησιά πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά
μειονεκτήματα. Είναι από τις πιο εκτεθειμένες και ευάλωτες περιφέρειες
της ΕΕ στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Οι οικονομίες τους
αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες λόγω του δομικού υπερβάλλοντος
κόστους τους. Ταυτόχρονα, οι ιδιαίτερες περιβαλλοντικές και
γεωγραφικές συνθήκες των νησιών τα καθιστούν στρατηγικά εργαστήρια
για την υποστήριξη της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, την ενίσχυση
της μετάβασης στην κυκλική οικονομία και την προώθηση της γαλάζιας
ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.
Το περασμένο έτος, ο στόχος της Επιτροπής Νησιών ήταν να διασφαλίσει
ότι όλες οι πολιτικές της ΕΕ συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα
πολιτικής και οικονομική στήριξη για τον «νησιωτικό χαρακτήρα». Αυτές
οι δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής:

Συνάντηση με την υπουργό Gabrijela Žalac | Εν όψει της κροατικής
προεδρίας του Συμβουλίου τον Ιανουάριο του 2020, μια αντιπροσωπεία
της Επιτροπής Νησιών συναντήθηκε με την υπουργό περιφερειακής
ανάπτυξης και ευρωπαϊκών ταμείων της Κροατίας, Gabrijela Žalac, στις
11 Ιουλίου 2019, στο πλαίσιο της οποίας η Επιτροπή Νησιών ζήτησε την
πλήρη εφαρμογή των αρχών που ορίζονται στο άρθρο 174 της Συνθήκης
σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ.

cpmr-islands.org | @CPMR_ISLANDS

Kerstin Brunnström, Cllr. Västra-Götaland
Πρόεδρος της Επιτροπής Βόρειας Θάλασσας

Συμμετοχή των νέων | Τον Μάρτιο του 2019, στο πλαίσιο συνεδρίου
στο Sandnes της περιφέρειας Rogaland (NO), συγκεντρώθηκαν 50
αντιπρόσωποι από περιφερειακά συμβούλια νέων σε περιφέρειες μέλη
της Επιτροπής Βόρειας Θάλασσας. Οι συμμετέχοντες συνέκριναν πώς
οργανώνεται η συμμετοχή των νέων σε κάθε περιφέρεια και συμμετείχαν
σε συζητήσεις με θέμα τη συνεργασία των περιφερειών της Βόρειας
Θάλασσας με τον πρόεδρο και τον εκτελεστικό γραμματέα της ΕΒΘ.
Τρεις εκπρόσωποι των νέων έλαβαν μέρος τον Ιούνιο στην ετήσια
επιχειρησιακή συνέλευση και τη διάσκεψη για το κλίμα στο Marstrand
της περιφέρειας Västra-Götaland (SE), και συμμετείχαν στις συζητήσεις.
Η ετήσια επιχειρησιακή συνέλευση αποφάσισε να προσλάβει έναν νέο
σύμβουλο και να παροτρύνει τις περιφέρειες μέλη, την Εκτελεστική
Επιτροπή και τις θεματικές ομάδες να συμπεριλάβουν εκπροσώπους
των νέων στις τακτικές εργασίες της ΕΒΘ.
Σχεδιασμός νέας στρατηγικής | Η Περιφέρεια Βόρειας Θάλασσας δεν
έχει μακροπεριφερειακή στρατηγική ούτε στρατηγική για τις θαλάσσιες
λεκάνες, γι’ αυτό και η Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας έχει συγκεκριμένο
λόγο να αναλάβει την πρωτοβουλία καθορισμού προτεραιοτήτων για τη
μακροπεριφερειακή συνεργασία. Το 2020, η Επιτροπή Βόρειας Θάλασσας
θα θεσπίσει τη στρατηγική της για την περίοδο 2020-2030.
Οι τομείς προτεραιότητας της νέας στρατηγικής εγκρίθηκαν στο πλαίσιο
της ετήσιας επιχειρησιακής συνέλευσης του 2019 και η κατάρτισή τους
είναι σε εξέλιξη. Η στρατηγική θα εστιάσει σε τέσσερις τομείς γύρω από
μια υγιή Βόρεια Θάλασσα, μια κλιματικά ουδέτερη περιφέρεια Βόρειας
Θάλασσας, μια συνδεδεμένη περιφέρεια Βόρειας Θάλασσας και μια
έξυπνη περιφέρεια Βόρειας Θάλασσας.

cpmr-northsea.org | @NSC_CPMR

Γεωγραφικές Επιτροπές |

Δομημένος διάλογος για τα νησιά | Στις 18 Ιουνίου 2019, η Επιτροπή
Νησιών διοργάνωσε ένα σεμινάριο στις Βρυξέλλες, με στόχο να ξεκινήσει
ένας δομημένος διάλογος για τα νησιά, για την παροχή μιας πλατφόρμας
μέσω της οποίας οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις των νησιών θα
μπορούν να συζητούν για σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες στην ΕΕ,
με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης ανάπτυξης των νησιών.

«Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει συγκεκριμένα
τις παράκτιες περιφέρειες, και αυτό το ζήτημα
είναι ορατό σε όλες τις περιοχές
όταν σχεδιάζουμε τη νέα μας στρατηγική»

ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ

«Η Επιτροπή Νησιών θα εργαστεί σκληρά για την
εισαγωγή μιας ρήτρας νησιωτικού χαρακτήρα σε
όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές»
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Καταπολέμηση των θαλάσσιων
απορριμμάτων στην περιοχή του
Ατλαντικού

Με στόχο μια νέα ευρωπαϊκή
στρατηγική για τους κλάδους της
θαλάσσιας οικονομίας

Η Ελένη Μαριανού, Γενική Γραμματέας της
CPMR, συμμετείχε ως κεντρική ομιλήτρια
στην επίσημη έναρξη του 4ου Φόρουμ
EUSAIR, το οποίο έλαβε χώρα στις 7-8
Μαΐου στο Budva (Μαυροβούνιο).
Στην ομιλία της, επεσήμανε ότι η
συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων
ενδιαφερόμενων φορέων θα βοηθήσει
στον καθορισμό των προϋποθέσεων για
μια αποτελεσματική προσέγγιση από τη
βάση προς την κορυφή και θα δημιουργήσει
ένα αίσθημα οικειοποίησης της EUSAIR
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Με γνώμονα το μέλλον, η πρωτοβουλία
AI-NURECC θα πρέπει να εστιάσει το
θεματικό της πεδίο δράσης σε κάποιους
διαθεματικούς τομείς της EUSAIR, όπως
«Έρευνα και καινοτομία» και «Ανάπτυξη
δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας».

Το πρόγραμμα CleanAtlantic παρουσιάστηκε
από τον Cees Loggen, Περιφερειακό
Υπουργό της περιφέρειας Noord-Holland και
Αντιπρόεδρο της Διάσκεψης Περιφερειακών
Παράκτιων Περιοχών (CPMR), στο πλαίσιο
της συνόδου των υπουργών περιβάλλοντος
της G7 για τη ρύπανση των ωκεανών από τα
πλαστικά, στο Metz, στις 5 Μαΐου. Ο κύριος
Loggen προσεκλήθη από τον Επίτροπο
Karmenu Vella αρμόδιο για το περιβάλλον,
τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία,
να συμμετάσχει στην αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτή τη σύνοδο. Στις
ομιλίες του, επεσήμανε ότι το πρόγραμμα
CleanAtlantic
αποτελεί
συγκεκριμένο
παράδειγμα των δράσεων που στηρίζουν
οι ατλαντικές περιφέρειες της CPMR, για
τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την
απομάκρυνση των θαλάσσιων απορριμμάτων.

CLIPPER εστιάζει στις πολιτικές των περιφερειών που στηρίζουν τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της θαλάσσιας οικονομίας. Υλοποιεί νέους τρόπους υποστήριξης
των ΜΜΕ για τη βελτίωση της ποιοτικής τους
αναβάθμισης, της απόδοσης παραγωγής, της
δυνατότητας πρόσβασης σε κεφάλαια και της
ηγεσίας τους σε νέες αγορές, όπως οι θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

@AI_NURECC

www.cleanatlantic.eu
@Clean_Atlantic

interregeurope.eu/clipper
@EUClipper

Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν αυτή τη
χρονιά περιλαμβάνουν την οργάνωση ανταλλαγής προσωπικού, καθώς και τον σχεδιασμό εργαλειοθηκών χάραξης πολιτικών και σχεδίων
δράσης που θα εφαρμοστούν με την υποστήριξη
του ΕΤΠΑ σε κάθε συμμετέχουσα περιφέρεια.
Το έργο του CLIPPER συνεισέφερε σημαντικά
στην κατάρτιση της θέσης πολιτικής της CPMR
τον Μάρτιο του 2019, στην οποία γίνεται έκκληση για μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τους
κλάδους της θαλάσσιας οικονομίας.

Επιλεγμένα προγράμματα |

Ενδιαφερόμενοι φορείς που
υποστηρίζουν τη στρατηγική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
περιφέρεια της Αδριατικής και του
Ιονίου πελάγους
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Η παράσταση συνεχίζεται: για την
αντιγραφή του CO-EVOLVE και εκτός
της εταιρικής σχέσης

24

Έχει επιτευχθεί σημαντικό έργο για
τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του
προγράμματος και της επέκτασής του και
σε άλλες περιφέρειες, ιδιαίτερα από τον
Ιανουάριο του 2018, μετά την έναρξη του
προγράμματος MedCoast4BG με σήμανση
της ΕγΜ. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα CoEvolve4BG τέθηκε επίσημα σε εφαρμογή
τον Σεπτέμβριο του 2019. Το πρόγραμμα
συνίσταται στην επέκταση της μεθοδολογίας
του CO-EVOLVE σε νέες πιλοτικές περιοχές,
όπως στην Τυνησία και τον Λίβανο.

Έξι νησιά εφαρμόζουν μέτρα
για βελτίωση της βιώσιμης
κινητικότητας εξίσου για τους
τουρίστες και τους μόνιμους
κατοίκους
Τα μέτρα του προγράμματος περιλαμβάνουν την
προώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας,
μια συνεισφορά στην τοπική οικονομική
ανάπτυξη, την κοινωνική και εδαφική συνοχή
και έχουν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη
που μειώνουν τις βλαβερές εκπομπές και
προωθούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
και την ενεργειακή απόδοση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg IPA CBC
Ιταλία-Αλβανία-Μαυροβούνιο έχει υποβληθεί
πρόταση για την κάλυψη της περιοχής Νότιας
Αδριατικής-Ιονίου. Σε όλες αυτές τις χώρες
έχουν εντοπιστεί πρόσθετες πιλοτικές
περιοχές, οι οποίες θα συμπληρώσουν
αυτές που ήδη υπάρχουν στο πλαίσιο του
CO-EVOLVE.

Το πρόγραμμα προωθεί την ενσωμάτωση
στρατηγικών βιώσιμης κινητικότητας και
οικολογικού τουρισμού με τον σχεδιασμό πάνω
από 80 μέτρων καινοτόμου κινητικότητας σε
7 ευρωπαϊκούς νησιωτικούς τουριστικούς
προορισμούς το Funchal στη Μαδέιρα, τη Las
Palmas de Gran Canaria, τη Βαλέτα στη Μάλτα,
τις κοινότητες Portoferraio και Rio στην Έλβα,
το Ρέθυμνο Κρήτης, και τη Λεμεσό Κύπρου –
που δέχονται σημαντικές τουριστικές ροές
που ασκούν πίεση στα συστήματα μεταφορών
τους.
civitas.eu/destinations

co-evolve.interreg-med.eu
@CoEVOLVEmed

destinationsplatform.eu
@CIVITAS_DSTNTS

Θερινό σχολείο για τη γαλάζια
ανάπτυξη: «Study Blue: Αναδυόμενες
τεχνολογίες, τάσεις και ευκαιρίες»
Το πρόγραμμα InnoBlueGrowth ήταν επικεφαλής της διοργάνωσης αυτής της πενθήμερης
κατάρτισης στο Kotor. Στο πλαίσιο αυτής της
εκδήλωσης, συγκεντρώθηκαν βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς σχετικοί με τη γαλάζια οικονομία, για να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώσεις της κοινότητας της γαλάζιας οικονομίας,
με στόχο να δώσουν στους συμμετέχοντες μια
γενική εικόνα και καλύτερη αντίληψη της κατάστασης, των προκλήσεων και των ευκαιριών
που παρουσιάζουν οι κλάδοι της γαλάζιας οικονομίας.
Μέσα από ειδικά θεματικά μαθήματα, σεμινάρια και εργαστήρια, αυτή η πρώτη έκδοση του
θερινού σχολείου ενθάρρυνε τους νέους να
συμμετάσχουν στους κλάδους της γαλάζιας
οικονομίας, προσφέροντας τεχνικές γνώσεις
υψηλής ποιότητας, προάγοντας το επιχειρηματικό τους πνεύμα και ενισχύοντας την ελκυστικότητα των θέσεων εργασίας στη ναυτιλία,
καθώς και την απασχολησιμότητα των αποφοίτων.
blue-growth.interreg-med.eu
@InnoBlueGrowth

PANACEA: Κοινότητα προστασίας
της βιοποικιλότητας στη Μεσόγειο

Ανταλλαγή γνώσεων για την
ενεργειακή ανακαίνιση κτιρίων
από τη δημόσια διοίκηση

Στο πλαίσιο των δράσεων αξιοποίησης
του MITOMED+, θα συμπεριληφθούν
νέοι προορισμοί για την οικοδόμηση και
την εφαρμογή ενός κοινού μοντέλου
διαχείρισης θαλάσσιου και παράκτιου
τουρισμού, με στόχο τη διασφάλιση μιας
νέας πορείας προς τον θαλάσσιο και
τον παράκτιο τουρισμό, με μεγαλύτερο
σεβασμό προς το περιβάλλον και με
μεγαλύτερη αίσθηση ευθύνης. Αυτό
το μοντέλο διαχείρισης θαλάσσιου και
παράκτιου τουρισμού πρόκειται να
παρουσιαστεί στο πλαίσιο του συνεδρίου
κεφαλαιοποίησης τον Οκτώβριο στις
Βρυξέλλες, ενώ η αντιγραφή του θα
διασφαλιστεί με την υπογραφή μνημονίου
συνεργασίας, αλλά και με πολιτικές
συστάσεις που θα συγκεντρωθούν σε ένα
έγγραφο πολιτικής.

Η PANACeA λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος
επιστήμης-πολιτικής για την προώθηση της
ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων, άρα και
την επιρροή μιας αλλαγής συμπεριφοράς και
πολιτικής στην περιοχή της Μεσογείου. Οικοδομεί μια κοινότητα ενδιαφερόμενων φορέων
για την προστασία της φύσης στη Μεσόγειο, και
λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας και αξιοποίησης των 11 προγραμμάτων Interreg Med που
αφορούν την προστασία της βιοποικιλότητας.

Το κοινό σχέδιο δράσης για την ενεργειακή
ανακαίνιση κτιρίων στη Μεσόγειο (JAP
ERB) βασίζεται στα αποτελέσματα του
προγράμματος SHERPA, καθώς και σε άλλα
ευρωπαϊκά, εθνικά, περιφερειακά και τοπικά
προγράμματα και πρωτοβουλίες ενεργειακής
ανακαίνισης κτιρίων στην περιοχή της
Μεσογείου. Το σχέδιο δράσης εξορθολογίζει
τις πολιτικές των περιφερειών και καλύπτει
τις ανάγκες άλλων ενδιαφερόμενων φορέων
στον τομέα της ενεργειακής ανακαίνισης,
προωθώντας τις επενδύσεις και την
απασχόληση μέσω προγραμμάτων ERB.

mitomed-plus.interreg-med.eu
@MITOMEDplus_

biodiversity-protection.interreg-med.eu
@MEDCommunity3_2

Η PANACeA δημοσίευσε πρόσφατα τη διακήρυξη
«Ecosystem-based approaches for Biodiversity
protection and management» (Προσεγγίσεις με
γνώμονα το οικοσύστημα για την προστασία
και τη διαχείριση της βιοποικιλότητας) για να
στηρίξει ένα όραμα όπου η προστασία της βιοποικιλότητας θεωρείται προτεραιότητα στον
σχεδιασμό και την εφαρμογή περιφερειακών
πολιτικών, στρατηγικών, σχεδίων, προγραμμάτων και δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι δράσεις πολυεπίπεδης διακυβέρνησής του
βασίζονται στο τρέχον επίπεδο συντονισμού
και στις βελτιώσεις που χρειάζονται για την
υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών στον
τομέα του ERB, στο πλαίσιο των οδηγιών
της ΕΕ. Τα λοιπά στρατηγικά θέματα θα
μεταφραστούν σε επιχειρησιακές δράσεις
μέσω μιας «αγοράς» και νέων προγραμμάτων.
sherpa.interreg-med.eu
@SherpaMED

Επιλεγμένα προγράμματα |

Ενίσχυση της βιωσιμότητας και της
υπευθυνότητας στον θαλάσσιο
και παράκτιο τουρισμό
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