Γενική Συνέλευση της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής
26/27 Ιουνίου 2014 – Βενετία (Βένετο-Ιταλία)
Τόπος συνεδριάσεων:
Scuola Grande San Giovanni Evangelista di Venezia
Calle de la Laca, 2454 - Venezia

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΗ
Πέµπτη 26 Ιουνίου 2014 (14.30-18.00)
Σύντοµες συναντήσεις των οµάδων εργασίας της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής
(Θα οριστούν ειδικές ηµερήσιες διατάξεις)
 14.30-16.00: Πολιτικές για τη νεολαία
 16.00-17.00: Εδαφική συνεργασία και µακροπεριφερειακές στρατηγικές
 17.00-18.00: Πολιτισµός και βιώσιµος τουρισµός
19.45: Σηµείο συνάντησης στη Piazzetta dei Leoncini
20.00: ∆είπνο καλωσορίσµατος στην αρχαία στοά της Αγίας Απολλωνίας
21.00: αποκλειστική ξενάγηση των συµµετεχόντων στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου

Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 (8.30-18.00)
8.30-9.00: Υποδοχή των συµµετεχόντων
9.00: Χαιρετισµός από τον Περιφερειάρχη Βένετο, κ. Luca Zaia
η

1 Συνεδρίαση
Προς έναν οδικό χάρτη για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές στη Μεσόγειο: Στρατηγικές
εν εξελίξει και αναδυόµενες, από τη γεωγραφία στους θεµατικούς πυλώνες
και τις συγκεκριµένες δράσεις
η

9.10-10.20: 1 Στρογγυλή Τράπεζα – Η πρόταση του οδικού χάρτη της ∆ιαµεσογειακής
Επιτροπής και η άποψη των κρατών-µελών της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προεδρεύει η κα Joana Ortega, Αντιπεριφερειάρχης Καταλονίας – Προεδρία της ∆ιαµεσογειακής
Επιτροπής της CPMR
-

Η εργασία και οι προτάσεις της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής σχετικά µε τις µακροπεριφερειακές
στρατηγικές στη Μεσόγειο – Από τη “∆ιακήρυξη της Βαρκελώνης” στην έκθεση της ARLEM
(Ευρωµεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση) για µία “Πολιτική συνοχής στη Μεσόγειο”
και τη “∆ιακήρυξη της Πάτρας” από την κα Joana Ortega

-

Η προστιθέµενη αξία της δράσης της CPMR για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές και
ο ρόλος-κλειδί των περιφερειών από την κα Annika Annerby Jansson, Πρόεδρο της CPMR

-

Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το σχέδιο δράσης για τη στρατηγική της ΕΕ για τη
Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου και η έκθεση για τη διακυβέρνηση των µακροπεριφερειακών
στρατηγικών από τον κ. Jozef Stahl, Σύµβουλο του Αναπληρωτή Γενικού ∆ιευθυντή – Γενική
∆ιεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG Regio) της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
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-

Οι θαλάσσιες προοπτικές για τη EUSAIR και τις αναδυόµενες στρατηγικές από τον κ. Χρίστο
Θεοφίλου, Policy Officer - Γενική ∆ιεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (DG Mare) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής
η

10.20-12.00: 2 Στρογγυλή Τράπεζα – Αντιδράσεις και προοπτικές για τη EUSAIR και τις
αναδυόµενες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα προγράµµατα εδαφικής
συνεργασίας και τις περιφέρειες της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής, προεδρεύει ο κ. Jean Claude
ος
Gayssot, 1 Αντιπρόεδρος της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχης ΛανγκεντόκΡουσιγιόν
-

Οι συνέργειες µε την προσεχή EUSALP (Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την περιοχή των Άλπεων) από
τον κ. Roberto Ciambetti, Περιφερειακό Υπουργό Προϋπολογισµού και Τοπικών Αρχών –
Περιφέρεια Βένετο

-

Προς την ανάπτυξη της EUSAIR από τον κ. Γεώργιο Αγγελόπουλο, Αντιπρόεδρο της
∆ιαµεσογειακής Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας

-

Η εδαφική στρατηγική και οι προοπτικές για τη διασυνοριακή περιφερειακή συνεργασία στη Luca
Palazzo, Μεσόγειο από την Περιφέρεια Σαρδηνίας – ∆ιαχειριστική Αρχή προγράµµατος ENI CBC
MED

-

Οι προτεραιότητες του νέου διακρατικού προγράµµατος Med από την κα Tarja Richard,
Συντονίστρια της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας του Προγράµµατος Med – Περιφέρεια ΠροβηγκίαςΆλπεων-Κυανής Ακτής – ∆ιαχειριστική Αρχή του προγράµµατος Med

-

Η οπτική του Σηµείου Επαφής Interact και του Γραφείου Συνδέσµου του ENPI-MED στη Βαλένθια
από την κα María Victoria Palau Tárrega, Γενική ∆ιευθύντρια ευρωπαϊκών σχέσεων της
Περιφέρειας Βαλένθιας

-

Η προοπτική για σταδιακή κοινή ευθύνη των αναπτυσσόµενων µακροπεριφερειακών στρατηγικών
στη νότια ακτή της Μεσογείου από τον κ. Mohamed Sadiki, Αντιπεριφερειάρχη Rabat-SaléZemmour-Zaer – Μέλος του Πολιτικού Γραφείου της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής
Συζήτηση µε τους συµµετέχοντες
Συµπεράσµατα συνεδρίασης από την κα Joana Ortega, Προεδρία της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής
12.00-12.30: ∆ιάλειµµα / Συνέντευξη Τύπου
η

2 Συνεδρίαση
MED SPRING , στρογγυλή τράπεζα για τις θεµατικές του προγράµµατος:
Για έναν εποικοδοµητικό διάλογο σε Επιστήµες, Τεχνολογία και Καινοτοµία (STI)
µεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και των χωρών-εταίρων της Μεσογείου
1

12.30: Εισαγωγή, παρουσίαση και αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων του MED-SPRING από τον
κ. Claudio Bogliotti, Συντονιστή MED-SPRING
12.45: Κατάλογος της διµερούς συνεργασίας για τις STI µεταξύ περιφερειών της ΕΕ και
χωρών-εταίρων της Μεσογείου από τον κ. Damien Perissé, ∆ιευθυντή της CPMR υπεύθυνο για την
καινοτοµία, την ανταγωνιστικότητα και τις θαλάσσιες υποθέσεις
13.00: Συζήτηση για την ενίσχυση της συνεργασίας για τις STI µεταξύ των περιφερειών της ΕΕ και των
χωρών-εταίρων της Μεσογείου
Η συζήτηση θα διεξαχθεί σε τρία µέρη και θα την συντονίσουν εκπρόσωποι των περιφερειών που θα
κάνουν µία σύντοµη εισαγωγή των κυρίων προβληµάτων
πριν από τη συζήτηση µε τους συµµετέχοντες.
1) Κινητήριες δυνάµεις στα παραδείγµατα ορθών πρακτικών – Εισαγωγή και συντονισµός από την
κα Maria Dina Tozzi, Προϊσταµένη ∆ιεθνών Σχέσεων – Περιφέρεια Τοσκάνης
Αυτό το µέρος θα ασχοληθεί µε προβλήµατα όπως η πολιτική βούληση, οι επιστηµονικοί σύνδεσµοι, τα
αναµενόµενα οφέλη, που συνέβαλαν στην επιτυχία της συνεργασίας.

1

Μεσογειακή Πύλη για την Επιστήµη, την Πολιτική, την Έρευνα και Καινοτοµία
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2) Αναµενόµενη επίπτωση της συνεργασίας για τις STI – Εισαγωγή και συντονισµός από
τον κ. Guillaume Huet, Προϊστάµενο του Τµήµατος Εδαφικής Συνεργασίας, Περιφέρεια
Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής
Αυτό το µέρος θα ασχοληθεί µε προβλήµατα όπως η οικονοµική ανάπτυξη, η πρόσβαση στις αγορές, η
καινοτοµία, η απασχόληση, κλπ., µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον επιµερισµό των οφελών.
3) Πώς ενισχύεται η συνεργασία; - Εισαγωγή και συντονισµός από τον κ. Diego Vecchiato,
∆ιευθυντή Τµήµατος ∆ιεθνών Πολιτικών και Συνεργασίας, Περιφέρεια Βένετο
Αυτό το µέρος θα ασχοληθεί µε προβλήµατα όπως οι υφιστάµενες και οι µελλοντικές πολιτικές
(προκλήσεις), τα µέσα τροφοδότησης της µελέτης/επιρροής, τα µέσα απαλοιφής των εµποδίων, τα
µέσα προώθησης/διάδοσης, κλπ.
13.45: Συµπεράσµατα και επόµενα στάδια: στηριζόµενοι στις βέλτιστες πρακτικές για την ενίσχυση της
συνεργασίας, από τον ∆ρ. Γεώργιο Μπόνα, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών
14.00-15.30: Γεύµα
15.30-16.00: Έγκριση των πολιτικών µηνυµάτων της Γενικής Συνέλευσης της Βενετίας –
Πρόταση από την προεδρία της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής – Συζήτηση και έγκριση από τη Γενική
Συνέλευση
 Τελική ∆ιακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR
 Ο επικαιροποιηµένος “Oδικός χάρτης της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR για τις
µακροπεριφέρειες στη Μεσόγειο”
 ∆ιακήρυξη της Λιουµπλιάνα για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στη Μεσόγειο
16.00-16.30: Παρουσίαση των νέων προγραµµάτων-κλειδιών για τη ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή
και προοπτικές
 COM&CAP MarInA-Med – Κοινοποίηση και κεφαλαιοποίηση µίας ολοκληρωµένης θαλάσσιας
προσέγγισης στη Μεσόγειο από την κα Nuria Bedós, Συντονίστρια του προγράµµατος, και τον
κ. Davide Strangis, Εκτελεστικό Γραµµατέα της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR,
Συντονιστή έργου για τη CPMR
 Vasco da Gama – Κατάρτιση για οικολογικότερες και ασφαλέστερες θαλάσσιες µεταφορές:
προοπτικές στη Μεσόγειο από τον κ. Damien Perissé, ∆ιευθυντή της CPMR υπεύθυνο για την
καινοτοµία, την ανταγωνιστικότητα και τις θαλάσσιες υποθέσεις
 Ερωταπαντήσεις
16.30-18.00: Εσωτερικές υποθέσεις της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR
 Απολογισµός δραστηριοτήτων των οµάδων εργασίας της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR:
 Πολιτικές για τη νεολαία από την Περιφέρεια Τοσκάνης
 Εδαφική συνεργασία και µακροπεριφερειακές στρατηγικές από την Περιφέρεια Καταλονίας
 Μεταφορές από την Περιφέρεια Μούρθιας
 Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και ενεργειακή αποδοτικότητα από την Περιφέρεια
Σαρδηνίας
 Ύδατα από την Περιφέρεια Βαλένθιας
 Ολοκληρωµένες θαλάσσιες πολιτικές από την Περιφέρεια Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής
Ακτής
 Πολιτισµός και βιώσιµος τουρισµός από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης
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Έγκριση των νέων µελών και παρουσίαση:
o κ. Abdelaziz Lallej, Αντιπεριφερειάρχης Gharb-Charada-Beni-Hssen – Αντιπροεδρία της
Ένωσης Μαροκινών Περιφερειών
o κ. Mohamed Boudra, Περιφερειάρχης Taza-Alhoceima-Taounate – Πρόεδρος του Πολιτικού
Συµβουλίου της Μεσογειακής Επιτροπής της UCLG (Ενωµένοι ∆ήµοι και Τοπικές
Κυβερνήσεις)
 Έκθεση δραστηριοτήτων και χρονοδιάγραµµα από τον Εκτελεστικό Γραµµατέα, κ. Davide
Strangis
 Έγκριση των οικονοµικών εγγράφων 2013-2014 – Έκθεση από τον Εκτελεστικό Γραµµατέα
 Συµπεράσµατα από την κα Joana Ortega εκ µέρους της προεδρίας της ∆ιαµεσογειακής
Επιτροπής της CPMR και από έναν εκπρόσωπο της Περιφέρειας Βένετο.
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