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ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ CPMR
25 Σεπτεμβρίου 2013 – Σαιν-Μαλό (Βρετάνη-Γαλλία)
1. ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Η ολομέλεια της Διαμεσογειακής Επιτροπής ενέκρινε και υιοθέτησε:
 Τις κατευθυντήριες γραμμές της Διακήρυξης της Λιουμπλιάνα: “Απαντήσεις στις προκλήσεις των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας στις κατοικίες” που θα
επικαιροποιηθεί κατά την επόμενη συνεδρίαση κεφαλαιοποίησης των στρατηγικών προγραμμάτων Med:
PROFORBIOMED, MARIE και ELIHMED στη Βαλένθια, στις 14 Νοεμβρίου 2013.
Επιπλέον, και σε συνέχεια των προβληματισμών που ξεκίνησαν κατά τη Γενική Συνέλευση της Βαρκελώνης
(Ιούνιος 2013) σχετικά με το πρώτο καθοδηγητικό έγγραφο, η Διαμεσογειακή Επιτροπή έλαβε γνώση του
επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος για την εκπόνηση και ξεκίνησε μία συζήτηση επί του περιεχομένου
του:
 Σχεδίου τελικής έκθεσης που προετοιμάζει η Διαμεσογειακή Επιτροπή για την Επιτροπή ECOTER
(Επιτροπή Οικονομικών, Κοινωνικών και Εδαφικών Υποθέσεων) της ARLEM (Ευρωμεσογειακής
Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης) για μία “Στρατηγική συνοχής στη Μεσόγειο”.
Σημείωση: το έγγραφο υποβλήθηκε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ECOTER στο Ραμπάτ (Μαρόκο) στις
4 Οκτωβρίου 2013 και θα επικαιροποιηθεί βάσει σχολίων των μελών της Διαμεσογειακής Επιτροπής και της
ARLEM κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο, η προθεσμία για την αποστολή των
α
εισηγήσεων για αυτήν τη φάση της προετοιμασίας της έκθεσης είναι η 22 Οκτωβρίου 2013.
Τέλος, τα μέλη πληροφορήθηκαν σχετικά με:
 την πρόταση πολιτικής θέσης της CPMR “Οι περιφερειακές αρχές στην ευρωπαϊκή πολιτική
ανάπτυξης” (απάντηση στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: COM(2013) 280 final 15/5/2013).
Το έγγραφο θα εγκριθεί οριστικώς από το Πολιτικό Γραφείο της CPMR και τα μέλη του θα μπορούν να
αποστείλουν σχόλια γραπτώς έως τις 10 Οκτωβρίου 2013.

2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής ενέκρινε:
 τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της Βαρκελώνης (Ιούνιος 2013).
 τα οικονομικά έγγραφα της Διαμεσογειακής Επιτροπής: λογαριασμοί
προϋπολογισμού 2013 και πρόταση προϋπολογισμού για το 2014.

2012,

πρόοδος

του

Επιπλέον, οι Περιφέρειες ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της Διαμεσογειακής
Επιτροπής για την περίοδο Ιουλίου/Σεπτεμβρίου 2013 (βλ. έκθεση δραστηριοτήτων) και για τις προοπτικές
υλοποίησης του σχεδίου δράσης για το τελευταίο τρίμηνο του 2013 και για το 2014 (σεμινάρια και
διασκέψεις, δράσεις lobby, προγράμματα, επαφές με νέα δυνητικά μέλη).

Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR
www.medregions.com / www.crpm.org
6, rue Saint-Martin – 35700 Rennes (France)
Tél.: + 33 (0)2 99 35 40 60 – Fax: + 33 (0)2 99 30 24 51 – Email: davide.strangis@crpm.org

Από άποψη χρονοδιαγράμματος και βάσει των προτάσεων που διατύπωσαν τα μέλη, οι επόμενες
συνεδριάσεις των οργάνων λήψης αποφάσεων της Διαμεσογειακής Επιτροπής είναι:
-

Συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής στην Πάτρα (Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας) – Αρχές Μαρτίου 2014

-

Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπή στην Ναύπλιο (Πελοπόννησος) – αρχές Ιουνίου
1
2014

-

Ολομέλεια της Διαμεσογειακής Επιτροπής στο Umeå (Περιφέρεια Vasterbotten-Σουηδία) –
24 Σεπτεμβρίου 2014

-

Συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Διαμεσογειακής Επιτροπής στη Μασσαλία (Περιφέρεια
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Γαλλία) – Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2014

Σημείωση: τον Δεκέμβριο του 2013, θα διεξαχθεί στη Βαρκελώνη μία τεχνική συνάντηση για την
προετοιμασία του Πολιτικού Γραφείου. Η Γραμματεία θα αποστείλει εντός των προσεχών ημερών κάθε
απαραίτητη πληροφορία.
Το Πολιτικό Γραφείο και η Γενική Συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής θα διοργανωθούν στην Ελλάδα
ώστε να συνεργαστούν και να επηρεάσουν την ελληνική προεδρία της ΕΕ. Θα μπορέσουν να
διαπραγματευθούν βασικά θέματα για την Επιτροπή όπως τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές στη
Μεσόγειο (ιδιαίτερα τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR)
που είναι σε στάδιο προετοιμασίας).
Η αλλαγή της θητείας της Διαμεσογειακής Επιτροπής θα γίνει στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του
Σεπτεμβρίου του 2014.

3. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι θεματικές ομάδες της Διαμεσογειακής Επιτροπής εργάζονται επί τη βάσει των σχεδίων δράσης τους που
εγκρίθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση της Βαρκελώνης. Τα χρονοδιαγράμματα και οι ειδικές συνεδριάσεις για
το 2013-2014 θα αποσταλούν εγκαίρως από τη Γραμματεία της Διαμεσογειακής Επιτροπής.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, οι Περιφέρειες ενημερώθηκαν επίσης σχετικά με:
-

το πρόγραμμα MAREMED που στέφθηκε με επιτυχία, υπό τον συντονισμό της Περιφέρειας PACA
(Provence-Alpes-Côte d’Azur) και σχετικά με την ομάδα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ)
της Διαμεσογειακής Επιτροπής που εξετάζει την κεφαλαιοποίηση νέων προγραμμάτων για το μέλλον,
ιδιαίτερα στο πλαίσιο του προγράμματος Med,

-

στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου δράσης της ομάδας ΟΘΠ, η Περιφέρεια Emilia-Romagna
πρότεινε τη δημιουργία μίας πρωτοβουλίας ή μίας μονάδας συντονισμού για τη Χάρτα της Μπολόνια
(βιώσιμη ανάπτυξη και ολοκληρωμένη διαχείριση των μεσογειακών ακτών) ώστε να διευρυνθεί η
συνεργασία και ιδιαιτέρως να διευκολυνθεί η εφαρμογή του μακροπρογράμματος που ανέλαβε η Χάρτα.
Τα πάντα σε συνεργασία με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα κεφαλαιοποίησης του Med: COASTGAP, clusters
(επιχειρηματικοί συνεργατικοί σχηματισμοί) όπως το FACECOAST και στο πλαίσιο των συζητήσεων για
τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές στη Μεσόγειο και την ΟΔΠΖ-ΘΧΣ (Ολοκληρωμένη Διαχείριση των
Παρακτίων Ζωνών-Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό),

-

η Περιφέρεια Puglia εξετάζει τη διάλυση της ομάδας EXPO καθώς εκτιμά ότι δεν συγκεντρώνονται οι
προϋποθέσεις για μία απευθείας συνεργασία με τη διοργάνωση της Expo Μιλάνου 2015 και για την
εγγύηση ενός προνομιακού ρόλου για τη CPMR και τις μεσογειακές Περιφέρειες. Η Περιφέρεια θα
αποστείλει στα μέλη μία ανακοίνωση επί του θέματος εντός των προσεχών ημερών και ενδεχομένως να
προβλεφθούν νέες μορφές συνεργασίας, δίχως αυτό απαραίτητα να συνεπάγεται τη δημιουργία μίας
ad hoc ομάδας εργασίας.

4. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι Περιφέρειες ενημερώθηκαν ότι η Επιτροπή θα συμμετάσχει, μέσω της Προεδρίας, στο Πολιτικό
Συμβούλιο της Μεσογειακής Επιτροπής του UCLG (Παγκόσμιο Δίκτυο Πόλεων, Τοπικών και
Περιφερειακών Αρχών), στις 2 Οκτωβρίου 2013 στο Ραμπάτ, και ενδεχομένως να συνεισφέρει στη Χάρτα για
τη δημοκρατική διακυβέρνηση που προτείνεται στα πλαίσια αυτού του Φόρουμ.
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Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι δεν θα καταστεί τελικά δυνατόν να διεξαχθεί τον Ιούνιο στην Πελοπόννησο. Κατά
συνέπεια, η Προεδρία της Διαμεσογειακής Επιτροπής προτείνει η Γενική Συνέλευση του 2014 να διεξαχθεί κατά την
πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, ώστε να συμπέσει με την Ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.
σελ. 2

