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41Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ CPMR ΚΑΙ 40Η
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ CPMR
26/27 Σεπτεµβρίου 2013
Σαιν-Μαλό (Βρετάνη, Γαλλία)
Οι Παράκτιες Περιφέρειες, η λίστα των οποίων ακολουθεί, συγκεντρώθηκαν στο Σαιν-Μαλό (Βρετάνη,
Γαλλία) στις 26 και 27 Σεπτεµβρίου 2013, στο πλαίσιο της 41ης Γενικής Συνέλευσης της CPMR
ABERDEEN CITY (UK), ABERDEENSHIRE (UK), ALENTEJO (PT), ANATOLIKI MAKEDONIA THRAKI (GR), AQUITAINE (FR),
ASTURIAS (ES), AUST AGDER (NO), BALEARES (ES), BASSE-NORMANDIE (FR), BORDER, MIDLAND AND WESTERN REGIONAL
ASSEMBLY (IE), BORNHOLM (DK), BRETAGNE (FR), BUSKERUD (NO), CALARASI (RO), CANTABRIA (ES), CATALUNYA (ES),
COMUNITAT VALENCIANA (ES), CORNWALL-KERNOW (UK), CYPRUS (DISTRICT OFFICES), DYTIKI ELLADA (GR), EDIRNE (TR),
EMILIA-ROMAGNA (IT), FIFE (UK), GALICIA (ES), GÄVLEBORG (SE), GOTLAND (SE), GOZO (MT), HALLAND (SE), HAUTENORMANDIE (FR), HELSINKI-UUSIMAA (FI), HIGHLAND (UK), HIIUMAA & SAAREMAA (EE), HORDALAND (NO), IDAVIRUMAA & PARNUMAA (EE), IONIA NISIA (GR), KIRKLARELI (TR), KRITI (GR), KYMENLAAKSO (FI), LA REUNION (FR),
LANGUEDOC-ROUSSILLON (FR), MADEIRA (PT), MARCHE (IT), MAYOTTE (FR), MECKLENBURG-VORPOMMERN (DE),
MIDTJYLLAND (DK), MOLISE* (IT), MONASTIR (TN), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), NOORD-HOLLAND (NL),
NOORD NEDERLAND (NL), NORBOTTEN (SE), NORDJYLLAND (DK), NORDLAND (NO), NORD-PAS-DE-CALAIS (FR), NORTE
(PT), ODESSA (UE), ÖREBRO (SE), ORKNEY (UK), OSTROBOTHNIA (FI), PÄIJÄT-HÄME (FI), PAÍS VASCO (ES), PAYS DE LA LOIRE
(FR), PELOPONNISOS (GR), PODLASKIE (PL), POITOU-CHARENTES (FR), PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR (FR), RABAT-SALEZEMMOUR-ZAER (MA), ROGALAND (NO), SARDEGNA (IT), SHETLAND (UK), SHKODËR* (AL), SINOP (TR), SKÅNE (SE), SOGN
OG FJORDANE (NO), SØR-TRØNDELAG (NO), SOUTH-WEST FINLAND (FI), STOCKHOLM (SE), SYDDANMARK (DK),
TELEMARK (NO), TOSCANA (IT), TULCEA (RO), VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTERNORRLAND (SE), VÄSTRA GÔTALAND (SE),
VENETO (IT), VEST-AGDER (NO), VESTFOLD (NO), WALES (UK), WESTERN ISLES (UK), ZADAR* (HR), ZUID-HOLLAND (NL).
(*)

Παρατηρητής

Εν ονόµατι των παρουσών Περιφερειών, ο Πρόεδρος της CPMR ευχαριστεί θερµότατα την Περιφέρεια
Βρετάνης και τον Πρόεδρό της, Pierrick Massiot, για την φιλοξενία και την υποδοχή που τους
επιφυλάχθηκε.
Ευχαριστεί επίσης τις παρούσες περιφερειακές αρχές, καθώς και τις εθνικές αρχές, και ιδιαίτερα τον
κ. Thierry Repentin, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, για την συµµετοχή τους στις
εργασίες της ∆ιάσκεψης.
Ο Πρόεδρος της CPMR εκφράζει την ικανοποίησή του για την συµµετοχή των εκπροσώπων των
ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων, Johannes Hahn, Ευρωπαίου Επιτρόπου αρµόδιου για την
Περιφερειακή Πολιτική, και Michel Barnier, Ευρωπαίου Επιτρόπου αρµόδιου για την Εσωτερική Αγορά
και τις Υπηρεσίες, καθώς και των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κκ. Olbrycht, Alfonsi,
Cadec και κaς Thomas, που τίµησαν µε την παρουσία τους το γεγονός, µαζί µε τους προηγούµενους
Προέδρους της CPMR.
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Εν ονόµατι των µελών της, η ∆ιάσκεψη των Παρακτίων Περιφερειών της Ευρώπης, η οποία
συγκεντρώθηκε στο Σαιν-Μαλό (FR) για την πραγµατοποίηση της 41ης ετήσιας Γενικής Συνέλευσής
της, υιοθέτησε την Τελική ∆ιακήρυξη και το Ψήφισµα που ακολουθούν :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
 I. Τελική ∆ιακήρυξη

σελ.3

 II. Ψήφισµα :
ΙΙ.1 - Ψήφισµα µε θέµα «Οι Προσανατολισµοί της ΕΕ
αναφορικά µε τις κρατικές ενισχύσεις που εφαρµόζονται σε
αεροδρόµια και αεροπορικές εταιρείες»
(Υποβλήθηκε από τις Επιτροπές Βαλτικής Θάλασσας και Νησιών της CPMR)
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σελ.12

≈I≈
ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ…
1. Ο εορτασµός της τεσσαρακοστής ε̟ετείου της CPMR λαµβάνει χώρα µέσα σε ένα γενικό ̟λαίσιο ̟ου
χαρακτηρίζεται α̟ό την συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση και τον αντίκτυ̟ό της στους ̟ληθυσµούς. Στις
̟αράκτιες ̟εριφέρειες, ό̟ως και αλλού, η ανεργία θερίζει, ειδικότερα τους νέους, και ακόµη και αν οι
οικονοµικοί δείκτες σε κά̟οια κράτη είναι καλύτεροι α̟’ ό,τι σε άλλα, οι δηµόσιες αρχές – και κατ’
ε̟έκταση η ΕΕ και οι Περιφέρειες - δεν µ̟ορούν να ̟εριµένουν ̟αθητικά την οικονοµική ανάκαµψη,
̟ροκειµένου να λάβουν µέτρα στο ύψος των διακυβεύσεων και της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ̟ου
έχουν διαµορφωθεί.
2. Η Ευρω̟αϊκή Ένωση και η Κεντρική Τρά̟εζά της ασφαλώς κατόρθωσαν να α̟αντήσουν σχετικά
α̟οτελεσµατικά στον ̟ληθωρισµό του δηµόσιου χρέους, µε µεγάλο όµως κόστος για τις δηµόσιες δα̟άνες,
ιδιαίτερα βαρύ για ορισµένα κράτη της ευρω̟αϊκής ̟εριφέρειας και τις ίδιες τις Περιφέρειές της, οι
̟ερισσότερες α̟ό τις ο̟οίες α̟οτελούν µέλη της CPMR.
3. Η ελ̟ίδα, ωστόσο, ̟αραµένει ζωντανή. Η αναγκαιότητα δράσης σε η̟ειρωτική κλίµακα έχει ̟λέον
κατανοηθεί α̟ό τους ευρω̟αϊκούς οργανισµούς. Αυτό ̟ιστο̟οιείται α̟ό την σύναψη συµφωνίας, τον
̟ερασµένο Ιούλιο, για το δηµοσιονοµικό ̟λαίσιο 2014-2020, µέσα σε ένα χρονοδιάγραµµα ̟ου ε̟ιτρέ̟ει
µία έγκαιρη χρησιµο̟οίηση των ανανεωµένων εργαλείων. Μία ειδική ̟ρωτοβουλία για την α̟ασχόληση
των νέων συµ̟εριλήφθηκε µε γρήγορο και συναινετικό τρό̟ο, α̟οδεικνύοντας µία ικανότητα δυναµικής
δράσης της Ένωσης. Καθώς είναι ο εγγύτερος φορέας στον ο̟οίο α̟ευθύνονται οι ̟ολίτες, οι
Περιφέρειες οφείλουν να ̟αραµείνουν ο κυριότερος ̟αράγοντας ο̟οιασδή̟οτε ̟ροσ̟άθειας
βιώσιµης οικονοµικής ανάκαµψης, ̟λαισιώνοντας ε̟οµένως την ̟ρωτοβουλία αυτή.
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΓΕΙ ΝΕΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ…
ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
4. Η CPMR υ̟οδέχεται θετικά την σύναψη συµφωνίας της 27ης Ιουνίου σχετικά µε το Πολυετές
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο (Π∆Π), εκφράζοντας ωστόσο τη λύ̟η της για την έλλειψη φιλοδοξίας ̟ου
χαρακτηρίζει τη συµφωνία, δεδοµένου ότι για ̟ρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ ο ̟ροϋ̟ολογισµός θα
είναι µειωµένος.
5. Η CPMR εκφράζει την ικανο̟οίησή της όσον αφορά την ευελιξία ̟ου δια̟ιστώνεται, χάρη στη συµβολή
του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου, στα κυριότερα θέµατα, διότι θα συµβάλλει στην α̟οφυγή της
α̟ορρόφησης των ευρω̟αϊκών κεφαλαίων ̟ου δεν έχουν αξιο̟οιηθεί α̟ό τους εθνικούς
̟ροϋ̟ολογισµούς.
6. Η γενική ρήτρα ενδιάµεσης αναθεώρησης του δηµοσιονοµικού ̟λαισίου, ̟ου ε̟ίσης εισήχθη µε
̟ρωτοβουλία του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου, ̟ροσθέτει έναν κατάλληλο βαθµό ευελιξίας και θα ε̟ιτρέψει
στους εκλεγµένους το 2014 Ευρωβουλευτές, να εστιάσουν στο ευρω̟αϊκό οικοδόµηµα του τέλους της
τρέχουσας δεκαετίας, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της δηµοκρατίας στους κόλ̟ους της ΕΕ. Όσον
αφορά την CPMR, η αναθεώρηση αυτή µεταφράζεται ε̟ίσης σε µία υ̟οχρέωση κινητο̟οίησης,
̟ροκειµένου να είναι σε θέση να καταθέσει ̟ροτάσεις γύρω α̟ό τις δηµοσιονοµικές ανακατανοµές,
µόλις αυτές ετοιµασθούν.
7. Α̟ό την άλλη ̟λευρά όµως, η CPMR δια̟ιστώνει µετά λύ̟ης ότι καµία ουσιαστική ̟ρόοδος δεν ε̟ετεύχθη
όσον αφορά τη διάρθρωση του τοµέα των εσόδων του ̟ροϋ̟ολογισµού : η ̟ρογραµµατισµένη µετάθεση
της αύξησης του τοµέα των ιδίων ̟όρων, µ̟ορεί να θεωρηθεί ως µία χαµένη ευκαιρία στην ̟ορεία της
οικοδόµησης µίας ̟ερισσότερο κοινοτικής και λιγότερο διακυβερνητικής Ένωσης.
8. Την ώρα ̟ου ̟ραγµατο̟οιείται η Γενική Συνέλευση αυτή, οι τελικές α̟οφάσεις γύρω α̟ό τους
κανονισµούς των εργαλείων κινητο̟οίησης του ̟ολυετούς αυτού ̟ροϋ̟ολογισµού δεν έχουν ακόµη
ληφθεί ε̟ίσηµα, αν και έχει ε̟ιτευχθεί µία ̟ολιτική συµφωνία για ένα µεγάλο τµήµα του «̟ακέτου»
αυτού, τον Ιούνιο και Ιούλιο, µε την ευκαιρία των τριµερών συζητήσεων µεταξύ Κοινοβουλίου,
Συµβουλίου και Ε̟ιτρο̟ής. Κατά τις ακόλουθες εβδοµάδες, η CPMR θα βρίσκεται σε ε̟ιφυλακή µέχρι την
41η Γενική Συνέλευση της CPMR  26 & 27 Σε̟τεµβρίου 2013  Σαιν-Μαλό (Βρετάνη, Γαλλία)  σελ. 3
 Τελική ∆ιακήρυξη και Ψηφίσµατα 

ε̟ικύρωση των α̟οφάσεων αυτών. Θα είναι δε ιδιαίτερα ̟ροσεκτική όσον αφορά την εισαγωγή – την
ο̟οία δεν δέχεται – των µακροοικονοµικών ̟ροϋ̟οθέσεων για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.
Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΩΣΤΟΣΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ
9. Ό̟ως υ̟ογραµµίσθηκε στο ̟εριεχόµενο του φακέλου « Οι Περιφέρειες στην καρδιά ενός νέου συµφώνου για την
Ευρώ̟η », η οικονοµική κρίση µ̟ορεί να ̟αρεµ̟οδίσει την ̟ρόοδο της ̟εριφερειο̟οίησης στην Ευρώ̟η
µέσα α̟ό δύο ταυτόχρονους µηχανισµούς : αφενός, το ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο µ̟ορεί να θεωρηθεί α̟ό τους
ε̟ικριτές του ̟ηγή ε̟ι̟ροσθέτων διοικητικών δα̟ανών, και ε̟οµένως αυξηµένης φορολογικής ̟ίεσης,
ενώ αφετέρου, ορισµένα ̟ολιτικά κινήµατα, φλερτάροντας µε τον λαϊκισµό και την ξενοφοβία, ̟λήττουν
την αξιο̟ιστία του «̟εριφερειακού σχεδίου».
10. Οι Περιφέρειες της CPMR ̟ροφανώς δεν αναγνωρίζουν την εγκυρότητα των υ̟οτιθέµενων αυτών
κινδύνων, δεδοµένου µάλιστα ότι ̟ιστώνεται σε µεγάλο βαθµό στην CPMR η ανάδειξη των Περιφερειών
σε ευρω̟αϊκό ε̟ί̟εδο, γεγονός ̟ου οδήγησε στη δηµιουργία της Ε̟ιτρο̟ής Περιφερειών.
11. Στις ̟ερι̟τώσεις κατά τις ο̟οίες δόθηκαν στις Περιφέρειες, αρµοδιότητες διαχείρισης ευρω̟αϊκών ̟όρων,
ό̟ως για ̟αράδειγµα στις ̟ολιτικές συνοχής ή ανά̟τυξης της υ̟αίθρου, τα α̟οτελέσµατα ήταν σχεδόν
̟άντα θετικά, τόσο σε όρους ευρω̟αϊκής ̟ροστιθέµενης αξίας, όσο και ̟ροσαρµογής στις ̟ραγµατικές
ανάγκες των εδαφών.
12. Η CPMR καλεί ε̟οµένως τους Ευρω̟αϊκούς Οργανισµούς να ενισχύσουν τη συνεργασία τους µε τις
Περιφέρειες, στην κατεύθυνση της ανά̟τυξης των ̟ολιτικών 2014-2020. Κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών, διαµορφώθηκε µία ̟ραγµατική συνέργεια µε το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο, την ο̟οία η
CPMR θα συνεχίσει να ανα̟τύσσει, ευνοώντας ε̟ίσης την οργάνωση των Κοινοβουλευτικών εκ̟ροσώ̟ων
σε διακοµµατικές οµάδες εδαφικού και θαλασσίου ενδιαφέροντος.
13. Καλεί ε̟ίσης την Ε̟ιτρο̟ή και το Συµβούλιο να ανα̟τύξουν όλες τις α̟αραίτητες ενέργειες, ̟ροκειµένου
οι διατάξεις εφαρµογής των µελλοντικών κανονισµών να λαµβάνουν υ̟όψη τις ̟εριφερειακές
ιδιαιτερότητες. Με σεβασµό στους θεσµούς, ακόµη κι αν οι ̟εριφερειακές αρχές δεν α̟οτελούν
δικαιωµατικά µέλη των αρχών ε̟ιτρο̟ολογίας, θα ̟ρέ̟ει να καταρτιστούν µηχανισµοί διαβουλεύσεων µε
τις Περιφέρειες, ̟ροκειµένου να ̟εριοριστεί ο κίνδυνος α̟ώλειας µέρους της ̟ροστιθέµενης αξίας
ορισµένων αξιό̟ιστων εργαλείων, λόγω της ̟ροσαρµογής τους στα εδάφη και τους ̟ληθυσµούς αυτών.
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟ ΛΙΘΟ
14. Η CPMR εξακολούθησε να µάχεται για την υ̟εράσ̟ιση της ̟ολιτικής συνοχής ως κύριας ευρω̟αϊκής
̟ολιτικής στην υ̟ηρεσία της ανά̟τυξης και της α̟ασχόλησης, καθώς και της στήριξης στην εδαφική
συνοχή. Κατά τη διάρκεια των δια̟ραγµατεύσεων, η CPMR και οι Περιφέρειες µέλη της κινητο̟οιήθηκαν
ενάντια στις δηµοσιονοµικές ̟ερικο̟ές ̟ου ζητήθηκαν α̟ό το Συµβούλιο σχετικά µε την ̟ολιτική
συνοχής, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις ̟ιο ανα̟τυγµένες ̟εριφέρειες, τις ̟εριφέρειες µετάβασης και την
εδαφική συνεργασία.
15. Πέρα α̟ό τις δια̟ραγµατεύσεις αναφορικά µε τον ̟ροϋ̟ολογισµό, η CPMR κινητο̟οιήθηκε έντονα στην
κατεύθυνση της διαµόρφωσης µιας ̟ολιτικής συνοχής ̟ροσαρµοσµένης στην ̟ραγµατικότητα και τις
ανάγκες των εδαφών, ̟ροτείνοντας σηµαντικό αριθµό τρο̟ολογιών µε θέµα την θεµατική συγκέντρωση.
Μία α̟ό τις κυριότερες διεκδικήσεις της σχετίζεται µε τη διεύρυνση του ̟εδίου του ΕΤΠΑ, ̟ροκειµένου το
ταµείο αυτό να µ̟ορεί να χρηµατοδοτεί τις υ̟οδοµές των ̟ιο ανα̟τυγµένων ̟εριφερειών,
συµ̟εριλαµβανοµένων εκείνων της έρευνας και ανά̟τυξης. Χαιρετίζουµε τη στήριξη α̟ό ̟λευράς
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου αυτής της ̟ρότασης-φάρου, καθώς και την ένταξή της στην τελική συµφωνία.
16. Η CPMR, α̟ό ιδρύσεώς της, υ̟ερασ̟ιζόταν µία αρχή ̟ου θέλει τις Περιφέρειες να βρίσκονται στο
ε̟ίκεντρο της ̟ολιτικής συνοχής ως ̟αράγοντες µε ̟λήρεις αρµοδιότητες, εκφράζοντας έµ̟ρακτα τη
στήριξή της στις διατάξεις ενίσχυσης της ̟ολυε̟ί̟εδης διακυβέρνησης και της συνεργασίας.
Η συµφωνία ̟ου συνάφθηκε µεταξύ Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου, τον ̟ερασµένο
∆εκέµβριο, µε θέµα την ̟τυχή «διακυβέρνηση», συµµερίζεται ̟λήρως την φιλοδοξία της CPMR και του
«εδαφικού συµφώνου» της, ακόµη κι αν είναι ̟ολύ νωρίς για να κρίνουµε τον ̟ραγµατικό αντίκτυ̟ο των
̟ροτάσεων αυτών στην διακυβέρνηση της ̟ολιτικής συνοχής.
17. Η CPMR εκφράζει την ικανο̟οίησή της για την ένταξη στους κανονισµούς µίας ̟ραγµατικής ρήτρας
ενδιάµεσης αναθεώρησης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, ό̟ως ε̟ίσης και για το γεγονός ότι η ρήτρα αυτή
δεν θα τιµωρεί τα κράτη-µέλη και τις ̟εριφέρειες ̟ου θα διαθέτουν συµ̟ληρωµατικές διατάξεις.
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Εκφράζει ωστόσο την βαθιά α̟ογοήτευσή της αναφορικά µε το χρονικό χάσµα ̟ου δια̟ιστώνεται
ανάµεσα στην ̟ερίοδο αναφοράς του υ̟ολογισµού χρηµατοδότησης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων για
την ̟ερίοδο 2014–2020 (µέσος όρος των ετών 2007–2008–2009) και στην έναρξη της νέας ̟εριόδου
̟ρογραµµατισµού (2014). Μία τέτοια χρονική µετατό̟ιση θα έχει ως α̟οτέλεσµα η ̟ολιτική συνοχής να
µην ε̟ικεντρώνεται στα εδάφη ̟ου αντιµετω̟ίζουν τις µεγαλύτερες δυσκολίες, καθώς και στα εδάφη
εκείνα ̟ου θα είχαν σηµαντικό όφελος α̟ό την κατακράτηση της ̟εριόδου 2008–2009–2010.
18. Η CPMR το̟οθετήθηκε ε̟ίσης ̟άνω σε µία σειρά σηµείων ̟ου βρίσκονται ακόµη υ̟ό δια̟ραγµάτευση,
ό̟ως οι λεγόµενες « ex ante » ̟ροϋ̟οθέσεις υ̟αγωγής στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία, οι ο̟οίες, κατά την
CPMR, δεν ̟ρέ̟ει να α̟οτελούν ̟ηγή αυξηµένης διοικητικής ε̟ιβάρυνσης. Εκφράζουµε την αντίθεσή
µας στην αρχή ̟ου θέλει να υ̟οβάλλονται όροι µακροοικονοµικής φύσης στα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.
Η CPMR θα εξετάσει εκτενέστερα την σχέση µεταξύ της ̟ολιτικής συνοχής και της τρέχουσας
µεταρρύθµισης της ευρω̟αϊκής οικονοµικής διακυβέρνησης, και ειδικότερα την ̟τυχή της «δι̟λής
κύρωσης» για τις ̟εριφέρειες.
19. Η CPMR στήριξε ε̟ίσης το Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο, ̟ροκειµένου η ̟ολιτική συνοχής να ενισχύει
̟ραγµατικά την εδαφική συνοχή στην Ευρώ̟η, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την αναγνώριση α̟ό τους
κανονισµούς των ειδικών συνθηκών ̟ου χαρακτηρίζουν τις εξόχως α̟όκεντρες ̟εριφέρειες και τα
άλλα εδάφη µε µειονεκτήµατα µόνιµου χαρακτήρα (νησιωτικά, ορεινά, µε χαµηλή συγκέντρωση
̟ληθυσµού). Α̟οτελεί, ̟αρ’ όλα αυτά, λυ̟ηρό γεγονός το ό,τι η εδαφική διάσταση της ̟ολιτικής συνοχής
αντιµετω̟ίσθηκε σαν ̟ραγµατικός «φτωχός συγγενής» της ̟ολιτικής συνοχής.
20. Ιδιαίτερα ενδεικτικό ήταν το γεγονός της µικρής σηµασίας ̟ου δόθηκε στο ̟εριεχόµενο των διατάξεων του
Άρθρου 174 της Συνθήκης, αναφορικά µε τα εδάφη µε µόνιµα µειονεκτήµατα. Χαρακτηριστική ήταν η
αντιµετώ̟ιση του ζητήµατος των νησιών, στα ο̟οία δεν δόθηκε τελικά καµία ιδιαίτερη σηµασία, αλλά
ούτε και κά̟οιο ειδικό κονδύλιο του ̟ροϋ̟ολογισµού, ̟αρ’ ό,τι υ̟ήρξε υ̟ογράµµιση του θέµατος, µε την
ευκαιρία της ανε̟ίσηµης συνεδρίασης των αρµοδίων Υ̟ουργών για τη Συνοχή, στα τέλη του 2012, στην
Κύ̟ρο, ό̟ως και ειδική αναφορά σχετικά, στα συµ̟εράσµατα του Συµβουλίου του Φεβρουαρίου 2013, µε
θέµα το Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο. Στην κατεύθυνση αυτή, η CPMR σκο̟εύει να ενεργήσει για
την ξεκάθαρη τήρηση των διατάξεων του Άρθρου 174 της Συνθήκης.
21. Με συγκεκριµένο τρό̟ο δράσης, η CPMR θα ε̟ικεντρώσει τις ̟ροσ̟άθειές της γύρω α̟ό το βασικό ζήτηµα
των µηχανισµών ενίσχυσης των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων και της ε̟ένδυσης στα κράτη-µέλη για την
̟ερίοδο µετά το 2020, ̟ροκειµένου τα ε̟ενδυτικά αυτά κριτήρια να λαµβάνουν υ̟όψη τη (µεταβλητή,
ανάλογα µε το κράτος) σηµασία των εδαφών ̟ου υ̟όκεινται σε µόνιµες δυσκολίες σε σχέση µε την
ε̟ικράτεια των τελευταίων.
Η ΘΑΛΑΣΣΑ, ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ-ΚΛΕΙ∆Ι ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
22. Η CPMR εκφράζει την ικανο̟οίησή της για την ώθηση ̟ου δόθηκε στην Ευρώ̟η της Θάλασσας, µέσω
της ̟ροσέγγισης της γαλάζιας ανά̟τυξης, της διακήρυξης της Λεµεσού και της έκθεσης ∆ανέλλη,
καθώς και της ορθής α̟όδοσης των ̟ροσανατολισµών αυτών στις ευρω̟αϊκές ̟ολιτικές για την
̟ερίοδο µετά το 2014. Τώρα ̟λέον είναι η ώρα για ̟ρακτική εφαρµογή των µέσων αυτών. Στην
κατεύθυνση αυτή, η CPMR θα συµβάλλει στην κινητο̟οίηση των διαφόρων διαθέσιµων ̟όρων.
23. Η κινητο̟οίηση των µέσων αυτών θα ̟ρέ̟ει να ̟λαισιώσει την αναζήτηση ισορρο̟ίας µεταξύ των
διαφόρων διαστάσεων της γαλάζιας ανά̟τυξης, καθώς και σε ό,τι αφορά την το̟οθέτηση της ΕΕ ως
κατάλληλη βαθµίδα.
•

Η µεγιστο̟οίηση του δυναµικού της έννοιας της γαλάζιας ανά̟τυξης, ως εγγυήτριας της
ακεραιότητας του θαλασσίου ̟εριβάλλοντος, µε την ̟αράλληλη ανά̟τυξη θαλασσίων
καινοτοµιών, ε̟ιχειρήσεων, ευκαιριών α̟ασχόλησης και βιώσιµων ̟αράκτιων κοινοτήτων,
α̟οτελεί ένα ̟ρώτο διακύβευµα.

24. Η ευρω̟αϊκή οικονοµική ̟ροσέγγιση ̟ρέ̟ει να εµ̟λέκει α̟ό κοινού τους τοµείς του µέλλοντος και τους
υ̟άρχοντες. Η τεχνογνωσία ̟ου α̟αιτείται για την ανά̟τυξη των µελλοντικών τοµέων βρίσκεται εν µέρει
στις ̟ροϋ̟άρχουσες βάσεις δραστηριοτήτων. Για ̟αράδειγµα, η ανά̟τυξη των θαλασσίων ανανεώσιµων
̟ηγών ενέργειας (MRΕ) µ̟ορεί να βασίσει τη λειτουργία της ̟άνω στα ναυ̟ηγεία. Παράλληλα, µια
ε̟ανε̟ικέντρωση στην βιοµηχανία ε̟ιβάλλεται µέσω της εξέλιξης των διαφόρων ̟ολιτικών (κατάρτιση,
ανταγωνισµός, εξωτερικό εµ̟όριο, έρευνα και ανά̟τυξη, καινοτοµία), καθώς και της συνάρθρωσής τους µε
τα εδάφη.
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25. Η γαλάζια ανά̟τυξη οφείλει ε̟ίσης να είναι βιώσιµη. Αυτό ̟ροϋ̟οθέτει, για ̟αράδειγµα, χωρίς καµιά
αφέλεια ως ̟ρος τους διεθνείς ανταγωνιστές της Ευρώ̟ης, µία αυξηµένη ̟ροσοχή όσον αφορά τις
̟εριβαλλοντικές ε̟ι̟τώσεις τοµέων, ό̟ως η υδατοκαλλιέργεια ή η εκµετάλλευση των θαλασσίων ορυκτών
̟όρων.
26. Η γαλάζια ανά̟τυξη α̟αιτεί ένα εκ̟αιδευµένο εργατικό δυναµικό και καλές συνθήκες εργασίας. Η CPMR
χαιρετίζει την υιοθέτηση της σύµβασης ναυτικής εργασίας MLC, η ο̟οία, για ̟ρώτη φορά θέτει σε
εφαρµογή ένα ελάχιστο κοινωνικό ̟λαίσιο σε ̟αγκόσµιο ε̟ί̟εδο. Παράλληλα, η ΕΕ ̟ρέ̟ει να συνεχίσει
να υ̟οστηρίζει αυτές τις εξελίξεις και να εµβαθύνει την θαλάσσια κοινωνική ατζέντα της.
Συµ̟ληρωµατικά, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση των συστηµάτων εκ̟αίδευσης και κατάρτισης στην
Ευρώ̟η, καθιστώντας τα ̟ιο ελκυστικά, ̟ροσβάσιµα και εξευρω̟αϊσµένα. Στο γενικό αυτό ̟λαίσιο, η
̟ρωτοβουλία Vasco da Gama της CPMR συνεχίζει τη δράση της, ως θερµοκοιτίδα σχεδίων
συνεργασίας, για την ανά̟τυξη της διακρατικής κινητικότητας των νέων και των εκ̟αιδευτών στον
τοµέα της θαλάσσιας οικονοµίας.
•

Η διατήρηση µακρο̟ρόθεσµης ισορρο̟ίας µεταξύ των διαφόρων χρήσεων της Θάλασσας
α̟οτελεί ένα ακόµη διακύβευµα στους κόλ̟ους της γαλάζιας ανά̟τυξης.

27. Η CPMR ̟αρακολουθεί ενεργά τις δια̟ραγµατεύσεις γύρω α̟ό το σχέδιο Ευρω̟αϊκής Οδηγίας για τον
Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασµό (ΘΧΣ) και την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των Παρακτίων Ζωνών
(Ο∆ΠΖ) και καλεί τα ευρω̟αϊκά θεσµικά όργανα να συνεχίσουν να βελτιώνουν το σχέδιο αυτό µέσα α̟ό
µία ενίσχυση της ε̟ικουρικότητας και της αναλογικότητας. Πέρα α̟ό αυτό, η ΕΕ οφείλει να διαδραµατίσει
σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη των ισορρο̟ιών µεταξύ των χρήσεων της Θάλασσας ̟ου βρίσκονται σε
ανταγωνισµό, µέσα α̟ό την διαµόρφωση συγκεκριµένων ̟ρωτοβουλιών ̟ου θα χρηµατοδοτούνται α̟ό
τα Τοµεακά και ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της, λαµβάνοντας υ̟όψη τον κοινωνικοοικονοµικό αντίκτυ̟ο των
τρεχουσών εξελίξεων.
•

Συνέχιση της ενίσχυσης των θεµατικών θαλασσίων ̟ολιτικών.

28. Η CPMR χαιρετίζει την σηµαντική θέση ̟ου α̟οδίδεται στην θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα εντός του
Horizon 2020, ωστόσο εκφράζει τη λύ̟η της για την α̟ουσία µίας ̟ραγµατικής Κοινότητας καινοτοµίας
και Γνώσης στους κόλ̟ους του Ευρω̟αϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογιών. Οι ̟ροσ̟άθειες θα ̟ρέ̟ει ε̟οµένως
να συνεχιστούν σε αυτήν την κατεύθυνση.
29. Τα α̟οτελέσµατα του σχεδίου Maremed της ∆ιαµεσογειακής Ε̟ιτρο̟ής της CPMR καταδεικνύουν την
αναγκαιότητα ανά̟τυξης των θαλασσίων δεδοµένων και συνηγορούν σε µία εµβάθυνση των ̟ροόδων
̟ου έχουν σηµειωθεί, ̟ροκειµένου να καταστήσουν τα εθνικά και ευρω̟αϊκά συστήµατα ̟αραγωγής και
ε̟εξεργασίας δεδοµένων διαλειτουργικά µε τα ̟εριφερειακά δεδοµένα, καθώς και διαρθρωµένα γύρω α̟ό
δίκτυα ̟αρατηρητηρίων ανά λεκάνη.
30. Όσον αφορά την ασφάλεια στην θάλασσα, η CPMR ε̟ιθυµεί να εµβαθύνει τις εργασίες ̟ου έχουν
ξεκινήσει ενώ̟ιον των διεθνών οργανισµών (∆ιεθνές Ταµείο Α̟οζηµιώσεων λόγω Ρύ̟ανσης Πετρελαίου,
∆ΝΟ) και των Ευρω̟αϊκών Οργανισµών, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η διαρκής βελτίωση της δράσης
τους. Ε̟ιχαίρει ειδικότερα για την βούληση του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου να εµ̟νευστεί σε ευρω̟αϊκό
ε̟ί̟εδο α̟ό τη δικαστική α̟όφαση ̟ου εκδόθηκε στην Γαλλία το Σε̟τέµβριο του 2012, αναφορικά µε το
ατύχηµα του Erika, ̟ου αναγνωρίζει την οικολογική ζηµία, την ευθύνη του εφο̟λιστικού οµίλου και την
ικανότητα ενός κράτους να κρίνει τις ε̟ι̟τώσεις των ατυχηµάτων ̟ου σηµειώνονται στο έδαφός του.
31. Το µέλλον των ναυτιλιακών βιοµηχανιών στην Ευρώ̟η ̟ερνά ιδιαίτερα α̟ό την ενίσχυση του
ναυ̟ηγικού τοµέα και των ναυ̟ηγικών εγκαταστάσεων, µέσα α̟ό την διαφορο̟οίηση και τον
διαχωρισµό, και ειδικότερα ̟ρος τις θαλάσσιες ανανεώσιµες ̟ηγές ενέργειας. Η ολοκλήρωση της έκθεσης
LeaderShip 2020 α̟οτελεί στην συγκεκριµένη ̟ερί̟τωση µία ε̟ιτυχία ̟ου οφείλει να ̟λαισιωθεί α̟ό
̟εραιτέρω ̟ολιτικά στάδια και να µεταφραστεί σε ε̟ιχειρησιακά σχέδια.
32. Η CPMR εκφράζει την ικανο̟οίησή της για την θέση ̟ου δόθηκε στις ανανεώσιµες θαλάσσιες ̟ηγές
ενέργειας στα ευρω̟αϊκά ̟ρογράµµατα χρηµατοδότησης, και ειδικότερα στο Horizon 2020, τα ο̟οία θα
̟ροσφέρουν ̟ολύτιµη στήριξη στην εφαρµογή των ευρω̟αϊκών ̟ροσανατολισµών. Η CPMR θα ε̟ιδείξει
αυξηµένο ενδιαφέρον στην ε̟όµενη ε̟ικοινωνία µε θέµα τις ενέργειες του ωκεανού.
33. Μία ευρω̟αϊκή στρατηγική βασισµένη στις εδαφικές ιδιαιτερότητες ̟ρέ̟ει να συνοδεύει την ανά̟τυξη
του τοµέα του θαλάσσιου και ̟αράκτιου τουρισµού, να εµ̟νέει ̟ιλοτικές δράσεις στους κόλ̟ους των
θαλασσίων λεκανών, µε τη στήριξη των ευρω̟αϊκών τοµεακών Ταµείων, καθώς και εργαλείων της
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̟εριφερειακής ̟ολιτικής, ό̟ως είναι τα ̟ρογράµµατα διεθνικής και δια̟εριφερειακής συνεργασίας,
ειδικότερα.
34. Η εφαρµογή της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) θα ̟ρέ̟ει να συνοδευτεί α̟ό
α̟οφασιστικές ̟ροσ̟άθειες εκ µέρους της Ευρώ̟ης και των Περιφερειών της, έτσι ώστε να
ελαχιστο̟οιηθούν οι κοινωνικοοικονοµικές ε̟ι̟τώσεις στον κλάδο. Στο γενικό αυτό ̟λαίσιο, οι
δια̟ραγµατεύσεις γύρω α̟ό το Ευρω̟αϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλιείας έχουν στρατηγική σηµασία. Η
CPMR θα συνεχίσει την κινητο̟οίησή της, ̟ροκειµένου το ταµείο αυτό να έχει στη διάθεσή του έναν
αριθµό µέτρων και ένα χρηµατοδοτικό ̟λαίσιο στο ύψος των διακυβευµάτων ̟ρος αντιµετώ̟ιση.
•

Ενίσχυση της διακυβέρνησης των ευρω̟αϊκών θαλασσίων ̟ολιτικών.

35. Η αναγκαία ενίσχυση της Ολοκληρωµένης Θαλάσσιας Πολιτικής ̟ροϋ̟οθέτει την ύ̟αρξη ενός
ειδικού ̟ροϋ̟ολογισµού στο ̟λαίσιο του Ευρω̟αϊκού Ταµείου Θάλασσας και Αλιείας. Ο συµβιβασµός
̟ου φαίνεται να διαγράφεται αναφορικά µε το σηµείο αυτό, µοιάζει να αγγίζει µόλις τις ̟ροτάσεις της
Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής και δεν µ̟ορεί ̟αρά να α̟οτελεί ένα ελάχιστο αρχικό σηµείο. Η ανά̟τυξη της
ΟΘΠ ̟ροϋ̟οθέτει ε̟ίσης µία ενίσχυση των θαλασσίων ζητηµάτων στους κόλ̟ους των ευρω̟αϊκών
θεσµικών αρχών : οργάνωση των υ̟ηρεσιών εντός της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής, ε̟ιτρο̟ή «Θάλασσας»
Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και κατάρτιση ̟τυχής «Θάλασσας» στο Συµβούλιο.
36. Παράλληλα, η αναγκαία ενίσχυση της εταιρικής σχέσης µε τις Περιφέρειες θα ̟ρέ̟ει να οικοδοµηθεί µέσα
α̟ό µία ̟ιο άµεση, α̟ό ̟λευράς τους, γενικότερη εµ̟λοκή, καθώς και µέσα α̟ό τις στρατηγικές
θαλασσίων λεκανών, σε σύνδεση µε τις υ̟άρχουσες διακυβερνητικές υ̟οδοµές. Με την ̟άροδο του
χρόνου, η ανά̟τυξη µίας σχέσης συνεργασίας, σύµφωνα µε το ̟ρότυ̟ο της ̟ολιτικής συνοχής ̟ου
οικοδοµήθηκε την δεκαετία του ‘80, θα ̟ρέ̟ει να α̟οτελέσει µία ε̟ιθυµητή ̟ροο̟τική.
ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

:

ΑΠΟ

ΤΟΝ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟ

ΣΤΗΝ

ΕΝΕΡΓΗ

37. Οι µακρο̟εριφερειακές στρατηγικές εξασφαλίζουν ένα δοµηµένο ̟λαίσιο ̟ου ευνοεί τις
στοχοθετηµένες ε̟ενδύσεις σε ζητήµατα ̟ου έχουν οριστεί α̟ό κοινού α̟ό τις ̟εριφερειακές, εθνικές
και ευρω̟αϊκές αρχές. Αντι̟ροσω̟εύουν, ε̟οµένως, σηµαντικές ευκαιρίες για τα εδάφη.
38.

Λόγω της εσωτερικής της δοµής, η CPMR α̟οτελεί µία ε̟ιτυχηµένη µορφή ̟ειραµατισµού των
µακρο̟εριφερειακών Στρατηγικών και των θαλασσίων λεκανών, στους κόλ̟ους της Ευρω̟αϊκής
Ένωσης και στον ̟ερίγυρο αυτής. Οι Γεωγραφικές Ε̟ιτρο̟ές της αντι̟ροσω̟εύουν ̟ραγµατικά
έναν αντίστοιχο αριθµό «λεκανών ζωής», γύρω α̟ό τον ο̟οίο αυτές µ̟ορούν να διαρθρωθούν. Η
CPMR α̟οτελεί, ε̟οµένως, έναν σηµαντικότατο ευρω̟αϊκό φορέα, για τις ̟ολιτικές αυτές.
Σκο̟εύει να συµµετάσχει ενεργά στην ανά̟τυξη των τρεχουσών στρατηγικών, ό̟ως σε αυτήν
της Βαλτικής, του ∆ούναβη, του Ατλαντικού, καθώς ε̟ίσης και στην διαµόρφωση των
Στρατηγικών ̟ου χαράζονται ε̟ί του ̟αρόντος, ό̟ως είναι, ειδικότερα, αυτή της ΑδριατικήςΙονίου. Σκο̟εύει ε̟ίσης να συνδράµει ενεργά στις ̟ροσ̟άθειες ανά̟τυξης άλλων
µακρο̟εριφερειακών Στρατηγικών (στην λεκάνη της Μεσογείου, γύρω α̟ό την Βόρεια
Θάλασσα και τον Εύξεινο Πόντο, κτλ).

39.

Για την CPMR, το ζήτηµα της ̟ολυε̟ί̟εδης διακυβέρνησης α̟οτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του
µακρο̟εριφερειακού οικοδοµήµατος. Η οργάνωση θα εστιάσει την ̟ροσοχή της, έτσι ώστε η
̟εριφερειακή βαθµίδα να ταυτο̟οιηθεί και να ενταχθεί µε ορθό τρό̟ο στην διακυβέρνηση αυτή.
Εκεί βρίσκεται άλλωστε ο καινοτόµος ̟υρήνας των στρατηγικών αυτών : στην συγκέντρωση
διαφορετικών βαθµίδων ̟ολιτικού ε̟ι̟έδου και λήψης α̟οφάσεων, οι ο̟οίες εργάζονται α̟ό
κοινού για την αρµονική ανά̟τυξη ενός συνεκτικού διεθνικού χώρου. Η CPMR µετέδωσε το µήνυµα
αυτό στην Πολιτική Θέση της «Στρατηγικές µακρο̟εριφερειακού τύ̟ου και θαλασσίων λεκανών –
Προετοιµάζοντας το µέλλον της ευρω̟αϊκής ολοκλήρωσης», η ο̟οία ψηφίστηκε α̟ό το Πολιτικό
γραφείο του Μάλµε (Σουηδία) τον Ιούνιο του 2013, υ̟ογραµµίζοντας ̟ως οι συντονισµένες
ενέργειες των διαφόρων ε̟ι̟έδων διακυβέρνησης θα καταστούν α̟οτελεσµατικές µονάχα στην
̟ερί̟τωση ̟ου διαρθρωθούν ̟ραγµατικά γύρω α̟ό ένα ανανεωµένο εδαφικό σύµφωνο, το ο̟οίο
θα συµφιλιώνει τις ε̟αγωγικές (bottom-up) και τις αναγωγικές (top-down) δυναµικές.

40.

Σε µια έκθεση ̟ου δηµοσιεύθηκε στις 27 Ιουνίου του 2013, η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή καταδεικνύει την
̟ροστιθέµενη αξία των µακρο̟εριφερειακών Στρατηγικών, ε̟ισηµαίνοντας ̟αράλληλα τα
̟ροβλήµατα ̟ου συνδέονται µε την εφαρµογή τους. Η Ε̟ιτρο̟ή ε̟έστησε την ̟ροσοχή στην
ανάγκη για ̟εραιτέρω ̟ολιτική δέσµευση σε µακρο̟ρόθεσµη βάση, έτσι ώστε οι ̟ροτάσεις ̟ου
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έγιναν κατά τη στιγµή της εγκαινίασης των στρατηγικών αυτών να ̟λαισιωθούν α̟ό συγκεκριµένες
ε̟ενέργειες στα εδάφη. Υ̟ογραµµίζει ε̟ίσης τον ηγετικό ρόλο των ̟εριφερειακών φορέων « ̟ου θα
καταστήσει τη διαδικασία λήψης α̟οφάσεων σαφή, διασφαλίζοντας µία καλύτερη ορατότητα ». Η
CPMR θεωρεί ̟ως η τρέχουσα διαδικασία ε̟ανεξέτασης ̟ου εγκαινιάστηκε α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή
θα ̟ρέ̟ει να συνοδευτεί α̟ό µία ̟ιο ενδελεχή ανάλυση ̟ροο̟τικών όσον αφορά το µέλλον των
µακρο̟εριφερειών και των στρατηγικών των θαλασσίων λεκανών. Η CPMR θα συνεχίσει να
εφοδιάζει τις εργασίες της Ε̟ιτρο̟ής µε συγκεκριµένες ̟ροτάσεις. Αναγνωρίζει ̟ως το ζήτηµα
της καθοδήγησης, ό̟ως ανέφερε σχετικά στις 7 Ιουνίου του 2013 στο Μάλµε, είναι κοµβικής
σηµασίας για την ύ̟αρξη µίας ̟ραγµατικής ̟ολυε̟ί̟εδης διακυβέρνησης στις στρατηγικές των
µακρο̟εριφερειών και των θαλασσίων λεκανών. Χαιρετίζει την αναγνώριση του γεγονότος
αυτού στο ̟εριεχόµενο των συµ̟ερασµάτων της έκθεσης της Ε̟ιτρο̟ής.
41. Η ε̟ερχόµενη ̟ερίοδος ̟ρογραµµατισµού 2014-2020 ̟ροσφέρει ̟ολλές δυνατότητες ανά̟τυξης
α̟οτελεσµατικών και καινοτόµων εργαλείων, τα ο̟οία θα διευκολύνουν την ̟ροώθηση συγκεκριµένων
σχεδίων, για την δηµιουργία νέων ε̟αγγελµάτων και την διαµόρφωση βιώσιµης ανά̟τυξης στα εδάφη
των λεκανών ζωής ό̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν. Η CPMR ̟ροσφέρεται να συνοδεύσει την διαδικασία
ανά̟τυξης των εργαλείων αυτών, διαµορφώνοντας έναν λειτουργικό σύνδεσµο µεταξύ, τόσο του
ευρω̟αϊκού κανονισµού, όσο και της ̟ρακτικής εφαρµογής του στους κόλ̟ους των ̟εριφερειών.
42. Ζητά, ε̟ίσης, α̟ό τα Ευρω̟αϊκά Θεσµικά Όργανα και τα εµ̟λεκόµενα κράτη να λάβουν υ̟όψη τους
τις ̟ροτάσεις των Γεωγραφικών Ε̟ιτρο̟ών της αναφορικά µε την στήριξη στην έναρξη των νέων
αυτών Στρατηγικών.
Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ Ε∆ΑΦΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

43. Στην ψηφιακή ε̟οχή, η ελκυστικότητα των εδαφών βρίσκεται σε συνάρτηση µε την ̟οιότητα των
µεταφορικών υ̟οδοµών ̟ου τα εξυ̟ηρετούν. Η βελτίωση της ̟ροσβασιµότητας α̟οτελεί ε̟οµένως
̟ροτεραιότητα για τις Περιφέρειες της CPMR. Σε ένα γενικό ̟λαίσιο ό̟ου η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή
ανέκαθεν υ̟ογράµµιζε την α̟οτελεσµατικότητα των µεταφορικών και λογιστικών συστηµάτων, και την
µείωση της ̟αρεχόµενης δηµόσιας ενίσχυσης στις µεταφορικές υ̟ηρεσίες, η CPMR, α̟ό την ̟λευρά της,
̟ροωθεί την ̟ροτεραιότητα της ̟ροσβασιµότητας, στο όνοµα της εδαφικής συνοχής.
44. Οι θαλάσσιες µεταφορές ̟ρέ̟ει να ενθαρρυνθούν ̟ερισσότερο, αφού ̟αραµένουν το ̟ιο «βιώσιµο»
µέσο, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις εκ̟οµ̟ές αερίων θερµοκη̟ίου. Η CPMR θεωρεί ε̟οµένως ̟ως µία
«συνεσταλµένη» ευρω̟αϊκή ̟ολιτική όσον αφορά τη στήριξη στις θαλάσσιες µεταφορές, θα ερχόταν σε
αντίφαση µε την µείωση των εκ̟οµ̟ών αυτών, ενός στόχου ̟ου ε̟αναλαµβάνεται στο ̟εριεχόµενο των
διαδοχικών Λευκών Βίβλων της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής για τις µεταφορές. Πέρα α̟ό αυτό, οι θαλάσσιες
µεταφορές α̟οτελούν το µόνο µέσο ̟ου µ̟ορεί να συµβάλλει στην εξυ̟ηρέτηση των νησιών και την
̟ροσβασιµότητα «α̟ό ̟εριφέρεια σε ̟εριφέρεια» για τα φορτία σηµαντικού µεγέθους.
45. Χάρη στο Ευρω̟αϊκό Κοινοβούλιο, οι Θαλάσσιες Λεωφόροι θα τύχουν ενισχυµένης στήριξης την
ερχόµενη ̟ερίοδο, α̟οτελώντας «οριζόντια ̟ροτεραιότητα» του Μηχανισµού ∆ιασύνδεσης της Ευρώ̟ης
(ΕΙΜ), µε ένα αυξηµένο ̟οσοστό συγχρηµατοδότησης. Η CPMR ε̟ιχαίρει για το γεγονός αυτό και θα
συνεχίσει την µακρό̟νοη και ε̟οικοδοµητική σχέση της µε τον ευρω̟αϊκό συντονιστή.
46. Γενικότερα, η CPMR θα συνεχίσει τη δράση της ως φορέας ̟ροτάσεων στον τοµέα των θαλασσίων
µεταφορών. Συµ̟ληρωµατικά µε τις Θαλάσσιες Λεωφόρους, ̟ρέ̟ει ακόµη να καταρτιστούν ορισµένοι
µηχανισµοί ενίσχυσης κατάλληλοι για τα νησιά και τις α̟οµακρυσµένες ̟εριοχές, οι ο̟οίοι θα
στηρίζονται α̟ό το ΕΙΜ. Οι ̟ρόσφατες αξιολογικές εκτιµήσεις του ̟ρογράµµατος Marco Polo, οι ο̟οίες
διενεργήθηκαν διαδοχικά α̟ό την ίδια την Ε̟ιτρο̟ή και α̟ό το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα ̟ρέ̟ει να
̟ροωθήσουν τη συζήτηση γύρω α̟ό την κατάρτιση ενός µηχανισµού αντικατάστασης.
47.

Η ̟ρωτο̟όρα κινητο̟οίηση της CPMR στον τοµέα της ευαισθητο̟οίησης των θαλασσίων
λεκανών στις ̟ροκλήσεις της «οδηγίας για το θείο» θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί ̟εραιτέρω.
Η CPMR συγχαίρει την Ε̟ιτρο̟ή για τον καταρτισµό του Ευρω̟αϊκό Φόρουµ Βιώσιµης Ναυτιλίας
(ΕΦΒΝ), ενός οργάνου συνδιαλλαγής των ενδιαφερόµενων κύκλων στους τοµείς αυτούς, και
δηλώνει υ̟οψήφια να συµµετάσχει σε αυτό. Η CPMR θεωρεί ̟ως το ΕΦΒΝ α̟οτελεί µία σηµαντική
εξέλιξη, ωστόσο ̟εριµένει ̟εραιτέρω ̟ροόδους όσον αφορά τη διαµόρφωση της εργαλειοθήκης ̟ου
̟ροτάθηκε α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή το 2011. Η CPMR ε̟ιθυµεί να υ̟ογραµµίσει την αναγκαιότητα ενός
̟ιο άµεσου σχεδίου δράσης, ̟ροκειµένου να µετριαστούν οι συνέ̟ειες της Οδηγίας για τις εκ̟οµ̟ές
διοξειδίου του θείου. Οι τελικές ηµεροµηνίες ̟λησιάζουν και κρίνεται α̟όλυτα α̟αραίτητο να
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α̟οφευχθεί η εξουδετέρωση των φιλοδοξιών της οδηγίας για τις εκ̟οµ̟ές διοξειδίου του θείου και
των φιλικότερων ̟ρος το ̟εριβάλλον θαλασσίων µεταφορών µε την αλλαγή του τρό̟ου µεταφοράς
α̟ό το θαλάσσιο στο οδικό δίκτυο.
48.

Πηγή α̟ογοήτευσης, το κεντρικό δίκτυο του ∆ιευρω̟αϊκού ∆ικτύου Μεταφορών (∆Ε∆-Μ), το
ο̟οίο θα συγκεντρώσει την ̟λειονότητα των ε̟ιχορηγήσεων του ΕΙΜ, θα αφήσει για άλλη µια
φορά α̟οµονωµένους µια σειρά α̟ό µη κεντρικούς δια̟εριφερειακούς χώρους. Αν το
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο – µε τη στήριξη της CPMR – ενίσχυσαν την αναγνώριση των
Ιδιαίτερα Α̟οµακρυσµένων Περιφερειών α̟ό το κεντρικό αυτό δίκτυο, οι υ̟όλοι̟ες ̟ροτάσεις της
CPMR στην κατεύθυνση της βελτίωσης της εξισορρό̟ησής του, δυστυχώς δεν είχαν όλες το
ε̟ιθυµητό α̟οτέλεσµα. Πρέ̟ει ε̟οµένως να υ̟ογραµµιστεί η κοµβική σηµασία της συνέχισης της
ανά̟τυξης των διαδρόµων Ανατολής-∆ύσης των ̟ολυτρο̟ικών µεταφορών µεταξύ της ΕΕ και των
γειτονικών ανατολικών χωρών, και ειδικότερα της Ρωσίας. Εκφράζουµε ωστόσο την ικανο̟οίησή
µας για την ένταξη στο κεντρικό δίκτυο των σιδηροδροµικών συνδέσεων Τουρ-Ντιζόν (FR)
Θεσσαλονίκη-Καβάλα-Τοξότες (EL), των οδικών και σιδηροδροµικών συνδέσεων ΆαρχουςΧίρτσχαλς-Φρέντρικσχαβν (DK), των λιµένων του Κάλιαρι (IT) και της Ριέκα (HR) και των
σιδηροδροµικών-οδικών τερµατικών σταθµών της Μούρθιας και της Σαραγόσας (ES).

49. Η CPMR θα εστιάσει την ̟ροσοχή της στην διακυβέρνηση των διαδρόµων ̟ολυτρο̟ικών µεταφορών,
̟ροκειµένου να µην α̟οκλειστούν οι Περιφέρειες α̟ό τον καταρτισµό των σχεδίων δράσης τους και τον
συντονισµό των διαρθρωτικών σχεδίων ̟ου θα τα υλο̟οιήσουν.
50. Η CPMR θα ̟ρέ̟ει να συνεχίσει τη δράση της στην κατεύθυνση της ευαισθητο̟οίησης των ευρω̟αϊκών
υ̟εύθυνων φορέων, εν αναµονή της ε̟ερχόµενης ε̟ανεξέτασης του ∆Ε∆-Μ. Η µεθοδολογία ̟ου
ανα̟τύχθηκε κατά την ̟ρόσφατη ε̟ανεξέτασή του, µέχρι την σχηµατική χαρτογραφική ̟αρουσίασή της µε ̟ρότυ̟ο το χάρτη του µετρό του Παρισιού – βασίζονται σε µία κεντροµόλο θεώρηση του ευρω̟αϊκού
εδάφους και αφήνουν ̟εριορισµένο χώρο, για ̟αράδειγµα, στις σχέσεις «α̟ό ̟εριφέρεια σε ̟εριφέρεια».
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΧΛΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
51. Αν η CPMR έθεσε, α̟ό το 2010, ως ̟ροτεραιότητα δράσης της, τους τοµείς της θαλάσσιας ̟ολιτικής, της
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, και την βελτίωση της ̟ροσβασιµότητας, αυτό δεν σηµαίνει ̟ως δεν
θα συνεχίσει την α̟οστολή ανάλυσής της και κατάθεσης ̟ροτάσεων σχετικά µε το σύνολο των ευρω̟αϊκών
̟ολιτικών ̟ου έχουν αντίκτυ̟ο στα εδάφη. Οι αρχές της βιώσιµης ανά̟τυξης και της υ̟ευθυνότητας
των ̟εριφερειών ενώ̟ιον των κλιµατικών αλλαγών ̟λαισιώνουν τις ̟ροτάσεις αυτές.
•
52.

Ενέργεια και κλιµατικές αλλαγές.
Η CPMR, ̟ου ανέκαθεν εξέφραζε την στήριξή της στους στόχους της Ευρω̟αϊκής Ένωσης σε
ζητήµατα ενέργειας και κατα̟ολέµησης των ε̟ι̟τώσεων των κλιµατικών αλλαγών, εκφράζει την
α̟ογοήτευσή της για το γεγονός ότι η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή, στο ̟εριεχόµενο της Πράσινης
Βίβλου της µε θέµα το ̟λαίσιο των ενεργειακών και κλιµατικών ̟ολιτικών ως το 2030, σχεδόν
εκµηδένισε τον ρόλο των Περιφερειών όσον αφορά τον µετριασµό των κλιµατικών αλλαγών και
την ̟ροσαρµογή στις ε̟ι̟τώσεις των κλιµατικών αλλαγών.

53. Υ̟ενθυµίζει ̟ως τα εδάφη, µέσω του ρόλου ̟ου διαδραµατίζουν σε θέµατα χωροταξίας, κατασκευής
υ̟οδοµών, εκ̟αίδευσης, κατοικίας κτλ. βρίσκονται στην ̟ρώτη γραµµή δράσης όσον αφορά την
εφαρµογή των ̟ολιτικών ̟ρόληψης.
54. Η CPMR εκφράζει εξάλλου την ανησυχία της σχετικά µε την έκδηλη α̟οτυχία του συστήµατος των
̟λειστηριασµών των αδειών άνθρακα, το ο̟οίο θεωρητικά θα ε̟έφερε σηµαντικά κεφάλαια για την
̟ροώθηση των ̟ολιτικών αυτών, και γνωστο̟οιεί τις αµφιβολίες της αναφορικά µε την καταλληλότητα
του µηχανισµού αυτού.
55. Όσον αφορά τον τοµέα της ̟ροσαρµογής στις κλιµατικές αλλαγές, η CPMR υ̟οδέχεται µε ενδιαφέρον τις
ε̟ισηµάνσεις της Ε̟ιτρο̟ής σχετικά µε τους µηχανισµούς ασφάλισης για την αντιµετώ̟ιση των
κινδύνων ̟ου ̟ηγάζουν α̟ό τις φυσικές καταστροφές. Θεωρεί ̟ρωταρχικής σηµασίας η ο̟οιαδή̟οτε
σχετική µελλοντική κοινοτική νοµοθεσία να λαµβάνει υ̟όψη της την ̟ολυµορφία των κινδύνων ̟ου
διατρέχουν τα εδάφη, κινδύνων ̟ου ̟οικίλουν ανάλογα µε τις γεωγραφικές, το̟ογραφικές ή κλιµατικές
ιδιαιτερότητες των εδαφών αυτών. Η CPMR ̟ροειδο̟οιεί για τους κινδύνους µιας ̟ροσέγγισης ̟ου θα
βασίζεται α̟οκλειστικά στην αγορά, και εκτιµά ότι η κοινοτική νοµοθεσία ̟ρέ̟ει, ̟ρώτα α̟’ όλα, να
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εστιάσει στην αρχή της εξίσωσης των κινδύνων ̟άνω στη βάση της αλληλεγγύης µεταξύ των
ασφαλισµένων.
•

Έρευνα και καινοτοµία

56. Η CPMR εκφράζει την ικανο̟οίησή της για το γεγονός ότι η ̟εριφερειακή ̟ολιτική θα ̟αραµείνει η
βασική ̟ηγή ε̟ένδυσης της Ευρω̟αϊκής Ένωσης όσον αφορά την έρευνα και την ανά̟τυξη,
ειδικότερα µέσα α̟ό τις στρατηγικές έξυ̟νης εξειδίκευσης, για τον καθορισµό των ο̟οίων οι
Περιφέρειες είναι οι ̟λέον αρµόδιες.
57. Παράλληλα, η εδαφική διάσταση θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟ερισσότερο ̟αρούσα στους κόλ̟ους των
ευρω̟αϊκών ̟ολιτικών στήριξης της έρευνας και της καινοτοµίας. Ένα ̟ρώτο στοιχείο α̟οτελεί εδώ n
ανάλυση των α̟οτελεσµάτων των ευρω̟αϊκών ̟ρογραµµάτων σε ̟εριφερειακό ε̟ί̟εδο, µέσα α̟ό
αξιό̟ιστες στατιστικές, χάρτες και κατάρτιση µοντέλων. Τα α̟οτελέσµατα του σχεδίου AMCER (Advanced
Monitoring and Coordination of EU R&D policies at Regional Level), ̟ου ε̟ινοήθηκε στο ̟λαίσιο δράσης
της CPMR, κρίνονται καθοριστικά για την βελτίωση των συνεργειών µεταξύ των στρατηγικών έξυ̟νης
εξειδίκευσης, του Horizon 2020 και του ̟ρογράµµατος COSME (ανταγωνιστικότητα των ε̟ιχειρήσεων και
των µικροµεσαίων ε̟ιχειρήσεων). Η CPMR χαιρετίζει την καλή συνεργασία µε το ESPON και τις Γενικές
∆ιευθύνσεις RTD, Entreprises και Regio της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής και τις καλεί να διευκολύνουν ακόµη
̟ερισσότερο τις αναλύσεις αυτές.
58. Ένα δεύτερο στοιχείο έγκειται στην α̟οφυγή της ̟ιθανότητας να ε̟ωφεληθούν α̟ό τα ευρω̟αϊκά
̟ρογράµµατα οι φορείς των ̟ιο ανα̟τυγµένων οικονοµικά κρατών σε υ̟έρµετρο βαθµό και εις βάρος
των υ̟ολοί̟ων. Η CPMR καλεί σε µία ερµηνεία χωρίς α̟οκλεισµούς της έννοιας της αριστείας και σε
εφοδιασµό της διάστασης της «διεύρυνσης της αριστείας» µε έναν ̟ροϋ̟ολογισµό ̟ου θα βρίσκεται στο
ύψος των αρχικών ̟ροτάσεων της Ευρω̟αϊκής Ε̟ιτρο̟ής.
59. Τέλος, η άµεση εµ̟λοκή των ̟εριφερειακών αρχών σε ̟ρογράµµατα συνεργασίας για την έρευνα και την
καινοτοµία ̟ροϋ̟οθέτει, δεδοµένης της λυ̟ηρής διακο̟ής του ̟ρογράµµατος Περιφέρειες της Γνώσης του
Horizon 2020, να δοθεί µία σηµαντική θέση στην έρευνα και την καινοτοµία στους κόλ̟ους της εδαφικής
συνεργασίας. Πέρα α̟ό αυτό, οι Περιφέρειες οφείλουν να εµ̟λακούν ενεργά στις ̟ρωτοβουλίες
συντονισµού των ερευνητικών ̟ρογραµµάτων.
•

Κρατικές ενισχύσεις

60. Η CPMR εκφράζει την ̟λήρη διαφωνία της µε ορισµένες α̟ό τις νοµοθετικές ̟ροτάσεις ̟ου
κατάρτισε η Ευρω̟αϊκή Ε̟ιτρο̟ή στο ̟λαίσιο της µεταρρύθµισης του καθεστώτος των κρατικών
ενισχύσεων. Εκτιµά ̟ως η βούληση της Ε̟ιτρο̟ής να διατηρήσει το ανώτατο όριο των λεγόµενων «de
minimis» ενισχύσεων στο τρέχον ε̟ί̟εδό τους (το ο̟οίο καθορίστηκε το 2006) θα µεταφραστεί σε µία
̟ραγµατική µείωση του ενός ̟ερί̟ου τρίτου του ύψους της ως τα τέλη της ε̟όµενης ̟εριόδου
̟ρογραµµατισµού, γεγονός το ο̟οίο α̟οτελεί µία άρνηση των ε̟ι̟τώσεων της κρίσης στα εδάφη, και
ειδικότερα στα ̟ιο ευ̟αθή α̟ό αυτά.
61. Η CPMR δια̟ιστώνει, ανάλογα, ̟ως σε ό,τι αφορά τον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων
̟εριφερειακού σκο̟ού, η Ε̟ιτρο̟ή ε̟έδειξε έναν λυ̟ηρό δογµατισµό, αρνούµενη να ̟ροσδώσει µία
ε̟αρκή ελαστικότητα σε εδάφη ό̟ως τα νησιά και τις ορεινές ̟εριοχές – οι βιοµηχανίες των ο̟οίων
υ̟οφέρουν ωστόσο α̟ό µία εµφανή ελάχιστη ανταγωνιστικότητα. Σε αυτήν την ̟ερί̟τωση ε̟ίσης, η
αδιαφορία ̟ου ε̟ιδείχθηκε αναφορικά µε τις διατάξεις του άρθρου 174 οφείλει να υ̟ογραµµιστεί.
Η ΕΕ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΝΗΣΙ : ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
62. Στον Νότο και την Ανατολή της Μεσογείου, τα γεγονότα σε Συρία και Αίγυ̟το, καθώς και η ε̟ανέναρξη
των δια̟ραγµατεύσεων µεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινιακής Αρχής έ̟ειτα α̟ό ̟έντε χρόνια στασιµότητας,
υ̟ενθυµίζουν στην ΕΕ την αναγκαιότητα ενίσχυσης των σχέσεων γειτονίας µεταξύ των φορέων των δύο
ακτών. Οι ̟εριφερειακές και το̟ικές αρχές ̟ρέ̟ει ε̟οµένως να ε̟ιταχύνουν τη δράση τους στην υ̟ηρεσία
της ε̟ανα̟ροσέγγισης των κοινωνιών, των ̟ολιτισµών και των οικονοµιών, µε µία ̟ροο̟τική ειρήνης,
ασφάλειας, αλληλεγγύης, σταθερότητας, διαλόγου και ευηµερίας α̟ό κοινού.
63. Η α̟άντηση στις ̟ροκλήσεις της ̟αράνοµης µετανάστευσης και των αθέµιτων ανταγωνισµών ̟ερνά
ασφαλώς µέσα α̟ό µία ̟ιο α̟οτελεσµατική ̟ολιτική ασύλου και µετανάστευσης. Πάνω α̟’ όλα όµως, και
ό̟ως ̟ροωθείται α̟ό την CPMR α̟ό το 2010, α̟αιτείται µία ̟ολιτική γειτονίας ̟ου θα α̟οτελεί µια
̟ραγµατική ̟ανευρω̟αϊκή ̟ολιτική ̟ου θα ̟ριµοδοτεί την συνοχή στα σύνορα της Ένωσης, µε τις
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σχετικές δια̟ραγµατεύσεις να γίνονται µε εταίρους τα γειτονικά κράτη, του Βορρά, του Νότου και της
Ανατολής.
64. Για την CPMR και τις Περιφέρειές της, η αρχή « more for more » ̟ρέ̟ει να συνεχίσει να καθοδηγεί την
ευρω̟αϊκή δράση στον τοµέα αυτό. Οι δηµοκρατικές αρχές δεν ε̟ιτρέ̟εται να θυσιαστούν στον βωµό
µιας µεγαλύτερης εκµετάλλευσης των οικονοµικών ̟λεονεκτηµάτων της εγγύτητας µε γείτονες ̟ου
α̟οτελούν ε̟ίσης ̟ελάτες των ε̟ιχειρήσεών µας. Αντίθετα, ο ̟ροβλε̟όµενος ̟ροϋ̟ολογισµός για τον
Ευρω̟αϊκό Μηχανισµό Γειτονίας για την ̟ερίοδο 2014-2020, ακόµη κι αν µοιάζει αυξηµένος σε σχέση
µε αυτόν της τρέχουσας ̟εριόδου, ̟ροσφέρει άραγε ε̟αρκή κίνητρα για να ενθαρρύνει την ̟ρόοδο
της δηµοκρατίας στα γειτονικά κράτη.
65. Στο ̟λαίσιο αυτό, η CPMR εφιστά την ̟ροσοχή των Ευρω̟αϊκών Οργανισµών στην αναγκαιότητα
µελέτης, µεσο̟ρόθεσµα, της εφαρµογής στην Πολιτική Γειτονίας, ιδεών, εργαλείων και µηχανισµών, ιδίων
της ευρω̟αϊκής Πολιτικής Συνοχής, δηµιουργώντας ̟αράλληλα µία σύνδεση µε τις δυνητικές µελλοντικές
µακρο̟εριφερειακές στρατηγικές.
66. Οι ̟εριφερειακές και το̟ικές αρχές διαδραµατίζουν ήδη, και µ̟ορούν να συνεχίσουν να το κάνουν
και στο µέλλον, έναν αυξηµένο ρόλο στην ε̟ανα̟ροσέγγιση µεταξύ της ΕΕ και των γειτόνων της. Η
ARLEM (Ευρωµεσογειακή Περιφερειακή και Το̟ική Συνέλευση), το ̟ρόσφατα θεσ̟ισµένο Πολιτικό
Συµβούλιο της Μεσογειακής Ε̟ιτρο̟ής του UCLG (Ενωµένοι ∆ήµοι και Φορείς Το̟ικής Αυτοδιοίκησης), η
CORLEAP (∆ιάσκεψη των Το̟ικών και Περιφερειακών Αρχών για την Ανατολική Εταιρική Σχέση),
η Ευρω̟εριφέρεια Βαλτικής, η Ένωση Πόλεων Βαλτικής (UBC), η Υ̟ο̟εριφερειακή συνεργασία των
κρατών της Βαλτικής (BSSSC), το Ευρωαρκτικό Συµβούλιο του Μ̟άρεντς, καθώς και το σύνολο των
οργανισµών της βόρειας συνεργασίας µε την Νορβηγία αντι̟ροσω̟εύουν κατ’ αυτόν τον τρό̟ο
κατάλληλα fora, ̟ου οφείλουν να ενισχυθούν. Η συγκεκριµένης µορφής συνεργασία γύρω α̟ό ορισµένα
σχέδια, ̟αραµένει ωστόσο κοµβικής σηµασίας, δεδοµένου ότι δεν έχει ανα̟τυχθεί ε̟αρκώς ανάµεσα στις
Περιφέρειές της ΕΕ και της γειτονίας της. Οι Γεωγραφικές Ε̟ιτρο̟ές της CPMR δεσµεύονται να
εντατικο̟οιήσουν τις ενέργειές τους σχετικά, κατά τη διάρκεια της ε̟οµένης ̟εριόδου.
67. Η στήριξη στην δηµοκρατική µετάβαση και την α̟οκέντρωση στα γειτονικά κράτη ̟ροϋ̟οθέτει την
διαµόρφωση ̟ραγµατικών ̟ρογραµµάτων και σχεδίων α̟ό κοινού ενίσχυσης των δυνατοτήτων των
το̟ικών και ̟εριφερειακών αρχών, στο ̟λαίσιο της ̟αροχής υ̟ηρεσιών ̟οιότητας στους ̟ολίτες και τις
ε̟ιχειρήσεις, και της ̟εραιτέρω ̟ροώθησης της ανά̟τυξης των κοινοτικών κεκτηµένων.
68. Στην κατεύθυνση αυτή, κρίνεται α̟αραίτητη η ενίσχυση των ̟ρογραµµάτων διασυνοριακής
συνεργασίας και ειδικότερα των «̟ρογραµµάτων λεκανών», ̟ου χρηµατοδοτούνται α̟ό τον
Ευρω̟αϊκό Μηχανισµό Γειτονίας και το FEDER. Κάτι τέτοιο ̟ροϋ̟οθέτει µία ̟ραγµατική εµ̟λοκή των
Περιφερειών στον ̟ροσδιορισµό των ε̟ιχειρησιακών ̟ρογραµµάτων, καθώς ε̟ίσης και στην διµερή
συνιστώσα της ̟ολιτικής γειτονίας.
69. Κατ’ αντιστοιχία, η ̟εριορισµένη χρηµατοδοτική διάσταση των ̟ρογραµµάτων αυτών συνηγορεί στην
αναγκαιότητα κινητο̟οίησης της CPMR και των Περιφερειών της στην εξωτερική ̟τυχή των
διαρθρωτικών και τοµεακών ̟ολιτικών, ε̟ίσης : δίκτυα µεταφοράς και ενέργειας, θαλάσσιες ̟ολιτικές,
στήριξη µικροµεσαίων ε̟ιχειρήσεων και µέτρων για τη νεολαία. Τα ̟ρογράµµατα «̟ολιτών», ό̟ως το
« Erasmus plus », µ̟ορούν ε̟ίσης να τεθούν στην υ̟ηρεσία των δυναµικών της γειτονίας.
70. Το ̟εδίο δράσης των ̟ρωτοβουλιών για την εκ̟λήρωση των στόχων της χιλιετίας δεν µ̟ορεί να
̟εριορίζεται στην ζώνη των χωρών της γειτονίας Νότου και Ανατολής. Η Ευρω̟αϊκή Ένωση ̟ρέ̟ει να
συνεχίσει να εµ̟λέκεται ενεργά στην κατα̟ολέµηση της ανέχειας και την βιώσιµη ανά̟τυξη στα εταιρικά
κράτη µέσα α̟ό την ενίσχυση, µεταξύ άλλων, της ̟ολιτικής της για την ανα̟τυξιακή βοήθεια. Στο ̟λαίσιο
αυτό, οι ̟εριφερειακές αρχές θα µ̟ορέσουν και θα ̟ρέ̟ει να διαδραµατίσουν στρατηγικό ρόλο.
∆ιαθέτοντας σηµαντικό χρηµατοδοτικό ρόλο, αλλά και τεράστια εξειδίκευση στον τοµέα της
α̟οκεντρωµένης συνεργασίας, οι Περιφέρειες ̟ρέ̟ει να αναγνωριστούν α̟ό την ΕΕ ως ένας ̟ολιτικός
φορέας-κλειδί στους κόλ̟ους της εκ̟όνησης και της εφαρµογής της ευρω̟αϊκής ̟ολιτικής
ανα̟τυξιακής βοήθειας, ό̟ως ε̟ίσης και στο ̟λαίσιο των δια̟ραγµατεύσεων γύρω α̟ό την ατζέντα
της βιώσιµης ανά̟τυξης για την ̟ερίοδο µετά το 2015.
Υιοθετείται οµόφωνα
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ΨΗΦΙΣΜΑ
- II.1 –
ΨΗΦΙΣΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ »
Υποβλήθηκε από τις Επιτροπές Βαλτικής Θάλασσας και Νησιών της CPMR
Στο ̟λαίσιο των ̟ροσ̟αθειών της για τον εκσυγχρονισµό των κρατικών ενισχύσεων, η Ευρω̟αϊκή
Ε̟ιτρο̟ή δηµοσίευσε ένα αναθεωρηµένο σχέδιο ̟ροσανατολισµών για τις κρατικές ενισχύσεις ̟ου µ̟ορούν
να α̟οδοθούν στα αεροδρόµια και τις αερο̟ορικές εταιρείες1.
Το σχέδιο ̟ροσανατολισµών διευκρινίζει τις ̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου α̟αιτούνται, ̟ροκειµένου η δηµόσια
χρηµατοδότηση των ε̟ενδύσεων, η εκµετάλλευση και η εγκαινίαση αερο̟ορικών εταιρειών να µ̟ορέσουν
να α̟οτελέσουν κρατικές ενισχύσεις, αλλά και τις συνθήκες κατά τις ο̟οίες οι κρατικές ενισχύσεις µ̟ορούν
να δηλωθούν συµβατές µε την εσωτερική αγορά.
Για τις Περιφέρειες µέλη της CPMR, το ζήτηµα της λειτουργικής ενίσχυσης κρίνεται κοµβικής σηµασίας.
Οι ̟ροσανατολισµοί αυτοί ̟ηγάζουν α̟ό την αρχή, σύµφωνα µε την ο̟οία η λειτουργική ενίσχυση µ̟ορεί
να α̟οδοθεί α̟οκλειστικά στα ̟εριφερειακά αεροδρόµια µε ετήσια κίνηση ε̟ιβατών µικρότερη
των 3 εκατοµµυρίων, µε την ενίσχυση αυτή να καταργείται ̟ροοδευτικά σε έναν ορίζοντα δεκαετίας. Α̟ό
την άλλη ̟λευρά, κατά ̟αρέκκλιση α̟ό την γενική αρχή αυτή, ορισµένα αεροδρόµια ̟εριφερειακού
ενδιαφέροντος µ̟ορούν να συνεχίσουν να τυγχάνουν λειτουργικής ενίσχυσης, υ̟ό την ̟ροϋ̟όθεση ότι
είναι δηλωµένα ως αεροδρόµια ΥΓΟΕ (Υ̟ηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος). Σύµφωνα µε το
αναθεωρηµένο σχέδιο, κάτι τέτοιο είναι δυνατό, ειδικότερα αν κά̟οιο τµήµα της δυνητικής ζώνης
εξυ̟ηρέτησης του αεροδροµίου βρίσκεται, ελλείψει του αεροδροµίου, α̟οκοµµένο α̟ό το υ̟όλοι̟ο µέρος
της ΕΕ σε τέτοιο βαθµό ̟ου ε̟ηρεάζεται η οικονοµική και κοινωνική του ανά̟τυξη.
Για την ̟λειονότητα των ̟εριφερειών µελών της CPMR, οι αερο̟ορικές συνδέσεις διαδραµατίζουν
̟ρωτεύοντα ρόλο στην οικονοµική ανά̟τυξη και την καθηµερινή ζωή των κατοίκων και των ε̟ιχειρήσεών
τους. Τα ̟ερισσότερα αεροδρόµια των ̟εριφερειών µελών της CPMR συνδράµουν στη δηµιουργία µίας
καλύτερης ̟εριφερειακής συνδεσιµότητας και αυξάνουν τις δυνατότητες ̟εριορισµού της α̟όστασης ̟ρος
άλλα τµήµατα των εδαφών τους και την υ̟όλοι̟η Ευρώ̟η και τον κόσµο. Στις ιδιαίτερα α̟οµακρυσµένες
α̟ό τις αγορές και την εξειδίκευση, ̟εριοχές, οι µεταφορές α̟οτελούν ̟αράγοντα ε̟ιβίωσης για τη
βιοµηχανία, και έχει ε̟ίσης µεγάλη σηµασία για τους κατοίκους η δυνατότητα ̟ρόσβασης στις µετακινήσεις
µεγάλων α̟οστάσεων χωρίς υ̟ερβολικό κόστος.
Η CPMR αντιλαµβάνεται ̟ως οι ̟ροτεινόµενοι ̟ροσανατολισµοί βασίζονται στις δια̟ιστώσεις της
Ε̟ιτρο̟ής, και ειδικότερα σε ̟αραδείγµατα στρέβλωσης ανταγωνισµού µεταξύ των αεροδροµίων της ΕΕ,
λόγω του γεγονότος ότι ορισµένα αεροδρόµια λαµβάνουν δηµόσιους ̟όρους. Αυτό το τελευταίο µ̟ορεί να
ισχύει για τις ̟εριοχές της Ευρώ̟ης ̟ου χαρακτηρίζονται α̟ό µεγάλη συγκέντρωση ̟ληθυσµού, βρίσκονται
σε κοντινή α̟όσταση α̟ό τα ευρω̟αϊκά οικονοµικά κέντρα, και εµφανίζουν ̟ολύ υψηλότερο αριθµό
κίνησης ε̟ιβατών. Στην ̟λειονότητα, όµως, των ̟εριφερειών µελών της CPMR – ̟ου αντιµετω̟ίζουν συχνά
εµ̟όδια λόγω της νησιωτικής τους φύσης, της α̟οµακρυσµένης γεωγραφικής τους θέσης (ιδιαίτερα
α̟οµακρυσµένες ή αρκτικές ̟εριφέρειες, για ̟αράδειγµα), της χαµηλής συγκέντρωσης ̟ληθυσµού τους, ή
του ορεινού χαρακτήρα του εδάφους τους, η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική, και ε̟οµένως α̟αιτεί µία
αυξηµένη ̟ροσοχή.

1
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Ένας σηµαντικός αριθµός ̟εριφερειών µελών της CPMR είναι ανε̟αρκώς συνδεδεµένος µε το εθνικό έδαφός
τους, και ακόµη λιγότερο µε την Ευρώ̟η στο σύνολό της, ελλείψει σιδηροδροµικών συνδέσεων υψηλής
ταχύτητας ή κατάλληλων οδικών υ̟οδοµών. Τα αεροδρόµια ̟ου βρίσκονται στις ̟εριοχές αυτές
διαδραµατίζουν ε̟οµένως ̟ρωταρχική σηµασία για τη µεταφορά, τόσο των ανθρώ̟ων, όσο και των
εµ̟ορευµάτων. Για τις νησιωτικές ̟εριοχές, οι α̟οστάσεις είναι συχνά υ̟ερβολικά µεγάλες, για να
ε̟ιχειρηθούν συνδέσεις µε ferry ως εναλλακτική λύση στις αερο̟ορικές συνδέσεις.
Πέραν αυτών, τα συχνά µικρού µεγέθους ̟εριφερειακά µας αεροδρόµια, α̟αιτούν, εκτός της
χρηµατοδότησης για την ε̟ισκευή και τη βελτίωση των τερµατικών σταθµών, των διαδρόµων ̟ροσγείωσης
και των εξο̟λισµών, και µία ετήσια οικονοµική ενίσχυση α̟ό την ̟λευρά των ιδιοκτητών. Για την ευρεία
̟λειοψηφία των µικρών αυτών ̟εριφερειακών αεροδροµίων, η ̟ροο̟τική µελλοντικής ε̟ίτευξης κερδών
̟αραµένει ανύ̟αρκτη. Σε σχέση µε τα οδικά δίκτυα και τους σιδηροδρόµους, το συνολικό κόστος των
µικρών ̟εριφερειακών αεροδροµίων είναι ιδιαίτερα ̟εριορισµένο. Α̟ό την άλλη ̟λευρά, δηµιουργούν
ζωτικά ̟λεονεκτήµατα για τις κοινότητές τους, όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα ̟ου ̟ροέρχονται α̟ό
τους κατοίκους ̟ου ̟αραµένουν στα εδάφη αυτά και την ίδια την ε̟ιχειρηµατική κοινότητα. Ο κίνδυνος
̟ου ανακύ̟τει α̟ό την µεταφορά των εταιρειών αυτών, ̟ου ε̟ί του ̟αρόντος έχουν τη δυνατότητα να
χρησιµο̟οιούν τα αεροδρόµια για τις ε̟είγουσες α̟οστολές και ̟αραλαβές, θα αυξανόταν σε µεγάλο βαθµό
αν δεν υ̟ήρχαν οι αερο̟ορικές αυτές συνδέσεις. Το µεγαλύτερο ̟λεονέκτηµα, φυσικά, δεν είναι άλλο α̟ό
τα έσοδα ̟ου δηµιουργεί το σύνολο των κατοίκων ̟ου ̟αραµένουν και δεν έχουν λόγο να µετακινηθούν
̟ρος τις µεγάλες ̟όλεις. Εξάλλου, δεν φαίνεται να υ̟άρχει κά̟οια αισθητή διαφορά µεταξύ της
χρηµατοδότησης και της διαχείρισης των οδικών και των σιδηροδροµικών δικτύων – ̟ου συνήθως
καλύ̟τονται α̟ό δηµόσιους ̟όρους.
Συστάσεις


Η CPMR καλεί ε̟ισταµένα τα κράτη-µέλη να λάβουν υ̟όψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες ̟ου
ε̟ικρατούν στις ̟εριφέρειες µέλη µας, όταν έρθει η ώρα να α̟οφασίσουν ̟οια αεροδρόµια θα
δηλωθούν ως ε̟ικείµενες Υ̟ηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος (ΥΓΟΕ).

 Η CPMR συστήνει στην Ε̟ιτρο̟ή να κάνει χρήση της α̟αραίτητης ελαστικότητας όσον αφορά τη
χρήση των ΥΓΟΕ στις µη κεντρικές ζώνες – και ειδικότερα στις ιδιαίτερα α̟οµακρυσµένες
̟εριφέρειες και στα εδάφη ̟ου αντιµετω̟ίζουν γεωγραφικές και δηµογραφικές δυσκολίες.
Τα καταχωρηµένα αεροδρόµια δεν θα ̟ρέ̟ει να υ̟όκεινται σε ̟εριορισµούς όσον αφορά το
µέγεθος ή την κίνηση.
Υιοθετείται οµόφωνα
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