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Εκ µέρους του Περιφερειάρχη Βένετο, ο κ. Roberto Ciambetti, Περιφερειακός Υπουργός Προϋπολογισµού
και Τοπικών Αρχών, καλωσόρισε τους συµµετέχοντες. Υπενθύµισε το µεσογειακό περιβάλλον και τις
πολυάριθµες προκλήσεις που αντιµετωπίζει στην παρούσα φάση η Μεσόγειος, και κάλεσε τους φορείς να
κινητοποιηθούν υπέρ της οικονοµικής ανάπτυξης, της καταπολέµησης της ανεργίας, της προστασίας του
περιβάλλοντος, εξίσου βασικά στοιχεία για το µέλλον. Στο νέο ευρωπαϊκό θεσµικό πεδίο που παρουσιάζεται,
η ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή οφείλει να συνεχίσει τις εργασίες που έχουν αναληφθεί. Σε αυτή την περίπτωση,
ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Περιφέρεια Καταλονίας, ως προεδρεύουσα της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής, για τη
συµµετοχή της στις εργασίες.
Η κα Joana Ortega, Αντιπεριφερειάρχης Καταλονίας και εκπρόσωπος της Προεδρίας της ∆ιαµεσογειακής
Επιτροπής, καλωσόρισε µε τη σειρά της τους συµµετέχοντες. Υπέβαλε προς ψήφιση τα πρακτικά της
ολοµέλειας του Σαιν-Μαλό (Σεπτέµβριος 2013) που εγκρίθηκαν οµοφώνως, και εκκίνησε την πρώτη
συνεδρίαση.

1η Συνεδρίαση – Προς έναν οδικό χάρτη για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές στη
Μεσόγειο : Εν εξελίξει και αναδυόµενες στρατηγικές, από τη γεωγραφία στους θεµατικούς
πυλώνες και στις συγκεκριµένες δράσεις
Στρογγυλή τράπεζα για την πρόταση οδικού χάρτη της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής και η
άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η κα Joana Ortega συνόψισε τη δραστηριότητα των τελευταίων µηνών σε αυτή τη θεµατική προτεραιότητα
για την προεδρία της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής και συγκεκριµένα στη δηµοσίευση της Έκθεσης της
Επιτροπής ECOTER της ARLEM (Επιτροπή Οικονοµικών, Κοινωνικών και Εδαφικών Υποθέσεων της
Ευρωµεσογειακής Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης) για µία πολιτική συνοχής για τη Μεσόγειο.
Ανέφερε τις συνεργασίες και την πληθώρα επαφών που έχουν δηµιουργηθεί µε τους ευρωµεσογειακούς
εταίρους µας (Ένωση για τη Μεσόγειο, ARLEM, UCLG (Ηνωµένες Πόλεις και Τοπικές Αρχές), Arco Latino),
καθώς και τα διάφορα έγγραφα που έχουν παρουσιαστεί από την ∆ιαµεσογειακή επιτροπή σχετικά µε την
µακροπεριφερειακή στρατηγική (Τελική ∆ιακήρυξη Βαρκελώνης 2013 και Τελική ∆ιακήρυξη Πάτρας 2014). Η
κα Joana Ortega παρουσίασε επίσης την πρόοδο της στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) και τις
προοπτικές της στρατηγικής για τις Άλπεις, που οφείλουµε να λάβουµε υπόψη στο σχέδιό µας για τη
µεσογειακή στρατηγική.
Η κα Joana Ortega αναφέρθηκε στη συνέχεια σε ένα άλλο βασικό έγγραφο στις εργασίες της
∆ιαµεσογειακής Επιτροπής για αυτό το θέµα: τον οδικό χάρτη για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές στη
Μεσόγειο. Πρόκειται για ένα έγγραφο βάσης για όλες τις δράσεις που οφείλουµε να υλοποιήσουµε, ιδιαίτερα
απευθυνόµενοι στα ευρωπαϊκά όργανα και τις εθνικές µας κυβερνήσεις. Ανέφερε ότι έχουν ήδη δηµιουργηθεί
επαφές, ιδιαίτερα µε την ιταλική προεδρία του Συµβουλίου της ΕΕ, και πως προβλέπεται ένα σεµινάριο για
τον Οκτώβριο/Νοέµβριο 2014 σχετικά µε την µακροπεριφερειακή προσέγγιση στη Μεσόγειο. Ως ιδέα είναι να
καταλήξουµε σε µία πιθανή συµφωνία του Συµβουλίου που να µπορεί να εκκινήσει τις πρώτες εργασίες
προσδιορισµού και συντονισµού των φορέων από το 2015.
Η κα Joana Ortega κλείνοντας συνόψισε τις γενικές γραµµές αυτής της µεσογειακής στρατηγικής: µία
στρατηγική µεταβλητής γεωµετρίας που θα βασιζόταν στην κεφαλαιοποίηση της εµπειρίας από τη
συνεργασία, καθιστώντας δυνατή µία προοδευτική συµµετοχή του συνόλου της λεκάνης, µία στρατηγική
βασισµένη στην ιδέα του "Step by step”, µία στρατηγική που δηµιουργεί συνέργειες µε τα προγράµµατα
ευρωπαϊκής και διασυνοριακής εδαφικής συνεργασίας και που εργάζεται πάνω σε µία πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση, και τέλος µία στρατηγική που επικεντρώνεται σε έναν ορισµένο αριθµό θεµάτων: περιβάλλον,
κλιµατική αλλαγή, ενέργεια, ΜΜΕ (Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις), κατάρτιση και απασχόληση, γαλάζια
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ανάπτυξη και ΟΘΠ (Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική), προσβασιµότητα και µεταναστευτικές ροές,
δηµοκρατική διακυβέρνηση, στήριξη της αποκέντρωσης και της ποιότητας των δηµοσίων υπηρεσιών.
Η κα Joana Ortega υπογράµµισε τη σπουδαιότητα της τοπικής και περιφερειακής συναίνεσης στη
µεσογειακή λεκάνη για να προαχθεί η συνεργασία εντός µίας συνοχής των στρατηγικών, των πολιτικών και
των προτεραιοτήτων, απαραίτητης για τη βιώσιµη εδαφική ανάπτυξη και την ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς
αποκλεισµούς.
Η κα Annika Annerby Jansson, Πρόεδρος της CPMR και Περιφερειάρχης Skåne, σηµείωσε την
προστιθέµενη αξία της CPMR στις µακροπεριφερειακές στρατηγικές και τον ρόλο-κλειδί που µπορούν να
διαδραµατίσουν οι περιφέρειες στη διαδικασία αυτή. Ανέφερε ότι η CPMR είναι η µόνη ένωση περιφερειών
που έχει σχεδιαστεί βάσει της ιδέας των µακροπεριφερειακών στρατηγικών. Οι στρατηγικές αυτές
επιτρέπουν σε διάφορους ενδιαφερόµενους κύκλους να επιλύσουν ζητήµατα που αφορούν τις περιοχές και
να ανταποκριθούν στα υπάρχοντα πραγµατικά προβλήµατα της θαλάσσιας λεκάνης που είναι επίσης λεκάνη
ζωής για τους πληθυσµούς. Επέµεινε στον ήπιο και ευέλικτο προσδιορισµό της διακυβέρνησης, όπου η ΕΕ
συντονίζει της δραστηριότητες από κοινού µε τις περιοχές, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη σχεδίωνκλειδιών υψηλής προστιθέµενης ευρωπαϊκής και κοινωνικοοικονοµικής αξίας. Στόχος παραµένει η ενίσχυση
της εδαφικής συνοχής, σε όλη τη ζώνη στην οποία οι άνθρωποι συνυπάρχουν, αυξάνοντας την απασχόληση
και προσαρµοζόµενοι στα προβλήµατα, τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των περιοχών. Η κα
Annika Annerby Jansson κατέληξε στην ιδέα ότι οι µακροπεριφερειακές στρατηγικές πρέπει να είναι
περισσότερο συνδεδεµένες µε τους περιφερειακούς φορείς που πραγµατικά επιθυµούν να επενδύσουν στην
καρδιά αυτών των περιοχών.
Ο κ. Jozef Stahl, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπενθύµισε τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές, και ιδιαίτερα αυτήν που αφορά
την περιοχή Αδριατικής-Ιονίου. Ανέφερε την επιτυχία των υφιστάµενων στρατηγικών και τις θεµατικές
προτεραιότητες, όπως τη γαλάζια ανάπτυξη. Στη συνέχεια σηµείωσε τους δεσµούς µε τις υπάρχουσες
θαλάσσιες στρατηγικές και µε το σύνολο των ενδιαφερόµενων φορέων. Επέµεινε, τέλος, στις οικονοµικές
προτεραιότητες που πρέπει να παρατεθούν σε µία νέα γενιά προγραµµάτων. Ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή είναι έτοιµη να συµβάλει µέσω στρατηγικής βοήθειας, σε µία αξιολόγηση των προγραµµάτων,
µέσω διαφόρων αναλύσεων, στη διαχείριση των νέων διακρατικών προγραµµάτων. Τέλος, έκλεισε
σηµειώνοντας ότι οι µακροπεριφερειακές στρατηγικές ανταποκρίνονται σε µία επιλογή και όχι σε
υποχρεώσεις. Και ότι αναµένονται συγκεκριµένα αποτελέσµατα και σαφής αντίκτυπος στην καθηµερινή ζωή
των πολιτών, για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις.
Ο κ. Χρίστος Θεοφίλου, της Γενικής ∆ιεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (DG MARE) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε τις προοπτικές για την EUSAIR και τις αναδυόµενες στρατηγικές,
τονίζοντας τη θαλάσσια διάσταση. Υπενθύµισε τους διάφορους πυλώνες της στρατηγικής, ιδιαίτερα αυτούς
που αφορούν τη γαλάζια ανάπτυξη και τον τουρισµό, καθώς επίσης και αυτούς που αφορούν την
υδατοκαλλιέργεια, τις θαλάσσιες µορφές ενέργειας ή τις γαλάζιες βιοτεχνολογίες. Στη συνέχεια αναφέρθηκε
λεπτοµερώς στον θετικό αντίκτυπο για τις περιφέρειες σχετικά µε τη βιώσιµη διαχείριση των ακτών ή της
αλιείας ή όσον αφορά τα ζητήµατα θαλάσσιας ασφάλειας ή βιοποικιλότητας. Αυτές οι πρωτοβουλίες και τα
σχέδια παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον για τις χώρες της ζώνης της Αδριατικής και του Ιονίου και η
στρατηγική ανταποκρίνεται στις ανάγκες πλαισίωσης για τη διαχείριση αυτών των θεµατικών. Η EUSAIR
αποτελεί, λοιπόν, µία ολοκληρωµένη προσέγγιση για τις περιφέρειες αυτής της περιοχής.

Στρογγυλή Τράπεζα για τις αντιδράσεις και προοπτικές για την EUSAIR και τις αναδυόµενες
στρατηγικές των προγραµµάτων εδαφικής συνεργασίας και των περιφερειών της
∆ιαµεσογειακής Επιτροπής
Ο κ. Jean-Claude Gayssot, Αντιπεριφερειάρχης Languedoc-Roussillon και Αντιπρόεδρος της
∆ιαµεσογειακής Επιτροπής, άνοιξε τη συνεδρίαση. Αρχικά εξέφρασε την ικανοποίησή του για την καλή
εκπροσώπηση των περιφερειών µελών σε αυτή τη Γενική Συνέλευση, ευχαρίστησε την Περιφέρεια Βένετο
για τη φιλοξενία και την Καταλονία για τη συµµετοχή της στις εργασίες της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής.
Υπενθύµισε ότι πρέπει να αναπτυχθεί ο σύνδεσµος µεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των ευρωπαϊκών
οργάνων, µέσω της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και µέσω των περιφερειακών οργανισµών, ώστε να είναι
εγγυηµένη η επιτυχία σε όλες τις επενδύσεις. Η παρούσα οικονοµική κρίση απαιτεί µία νέα οργάνωση και
νέες απαντήσεις, καθώς και µία επικέντρωση στις σαφώς προσδιορισµένες προτεραιότητες. Ο κ. JeanClaude Gayssot υπενθύµισε τις συζητήσεις της Πάτρας για τη στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου, και πιο ευρέως
για τη µακροπεριφερειακή στρατηγική στη Μεσόγειο, καθώς και τις προσεχείς ηµεροµηνίες, κυρίως της
ιταλικής προεδρίας του Συµβουλίου. Σε αυτήν βλέπει την ευκαιρία να επανατοποθετηθεί η Μεσόγειος στο
κέντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου.
Ο κ. Roberto Ciambetti, από την Περιφέρεια Βένετο, παρουσίασε τις συνέργειες µε την µακροπεριφέρεια
των Άλπεων (EUSALP). Το στοίχηµα για αυτή τη στρατηγική προέρχεται από τη βάση, τις περιφέρειες, «η
πιλοτική δράση του αλπικού χώρου» ήταν ο πρόδροµός του. Υπήρξε µία επιτάχυνση κατά τα δύο τελευταία
χρόνια για την εφαρµογή της στρατηγικής. Η αρχική ιδέα παρουσιάστηκε το 2012 στον Επίτροπο
Περιφερειακής Πολιτικής, κ. Hahn. Λόγω του ενδιαφέροντος που υπήρξε από τους φορείς-κλειδιά,
παρουσιάστηκε στο Συµβούλιο και τον περασµένο ∆εκέµβριο δόθηκε το πράσινο φως για την προετοιµασία
του σχεδίου δράσης της EUSALP (για 47 περιφέρειες από 7 κράτη). Πρόκειται για ένα από τα πιο σύνθετα
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και πιο εκτεταµένα οικοσυστήµατα της ΕΕ. Αποτελεί λοιπόν µία µεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη, τόσο
από ιστορικής όσο και από διοικητικής πλευράς. Η αλπική µακροπεριφέρεια βασίζεται επιπλέον στη νέα
µετα-παγκοσµιοποιηµένη οργάνωση σε επίπεδο κοινωνίας και απασχόλησης. Το στοίχηµα στοχεύει σε µία
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που να δύναται να βελτιώσει τους πολυάριθµους υπάρχοντες πόρους στη
συγκεκριµένη περιοχή. Ο ρόλος των περιφερειών ήταν θεµελιώδης για αυτή τη στρατηγική εάν την
συγκρίνουµε µε τις ήδη υπάρχουσες. Το σχέδιο δράσης θα προσανατολιστεί σε τρία στρατηγικά θέµατα για
µία «πράσινη κοινωνία». Ο σύνδεσµος µε τη στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου και µε τη στρατηγικές για τη
Βαλτική και τον ∆ούναβη κρίνεται θεµελιώδης. Η EUSALP βρίσκεται στο κέντρο των ευρωπαϊκών διαδρόµων
και ο σύνδεσµος µε την EUSAIR και τις άλλες πιθανώς αναδυόµενες στρατηγικές στη Μεσόγειο είναι
απαραίτητος. Ο κ. Roberto Ciambetti υπογράµµισε τον ρόλο-κλειδί της Περιφέρειας Βένετο στις σχέσεις µε
τις χώρες της περιοχής και µε την υπόλοιπη Μεσόγειο. Πέραν των χερσαίων διαδρόµων, οι θαλάσσιες
λεωφόροι είναι ιδιαίτερα σηµαντικές και είναι εµφανές ότι η Μεσόγειος κατέχει θέση-κλειδί για την Ευρώπη.
Εν κατακλείδι, ταυτότητα, πολιτισµός και κοινωνία είναι στη βάση των σχέσεων που µπορούµε να
δηµιουργήσουµε στο µέλλον.
Ο κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας και Αντιπρόεδρος της ∆ιαµεσογειακής
Επιτροπής, παρουσίασε την πρόοδο της στρατηγικής EUSAIR. Τόνισε την ανάγκη µίας ευρωπαϊκής συνοχής
και µίας εξέλιξης των νοοτροπιών αρχίζοντας από τις µεµονωµένες συνέργειες για οργανωµένη συνεργασία,
διάχυση γνώσεων, κατανοµή στη χρήση των πόρων, την εκµετάλλευση των κοινών ευκαιριών και τη
διαχείριση των κοινών προβληµάτων. Υπογράµµισε τη σπουδαιότητα µίας «bottom-up» προσέγγισης ώστε
να διασφαλιστεί µία πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και να ανταποκριθούµε στις ανάγκες των διαφορετικών
περιφερειών της µακροπεριφέρειας. Αντίθετα µε τις στρατηγικές για τη ζώνη της Βαλτικής ή του ∆ούναβη, η
έναρξη της στρατηγικής EUSAIR συµπίπτει µε τη νέα προγραµµατική περίοδο. Συνεπώς, έχουµε την
ευκαιρία να εντάξουµε τους στόχους της µακροπεριφερειακής στρατηγικής στις πολιτικές, τα προγράµµατα
και τα χρηµατοδοτικά εργαλεία για τη νέα περίοδο. Έχουµε, επίσης, τη δυνατότητα να προετοιµάσουµε ένα
αποτελεσµατικό σχέδιο δράσης για την EUSAIR βασισµένο στους τέσσερις πυλώνες της. Οι
προσδιορισµένες οριζόντιες αρχές είναι ο αντίκτυπος στην κλιµατική αλλαγή, η διαχείριση κινδύνων για τις
φυσικές καταστροφές, η έρευνα και η καινοτοµία για την ανάπτυξη και τη δηµιουργία βιώσιµης
απασχόλησης, και τέλος την επικοινώνηση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Ο κ. Γεώργιος
ο
Αγγελόπουλους τόνισε τον 1 πυλώνα της στρατηγικής και τα αποτελέσµατα του Πολιτικού Γραφείου της
∆ιαµεσογειακής Επιτροπής στην Πάτρα, υπογραµµίζοντας το θέµα της καταστροφής των συριακών χηµικών
όπλων. Εξέφρασε, τέλος, τη στήριξη της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας στις µακροπεριφερειακές
στρατηγικές, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και τη λήψη πρωτοβουλιών.
Ο κ. Luca Palazzo, από την Περιφέρεια Σαρδηνίας και το πρόγραµµα ENPI CBC Med, ζήτησε συγγνώµη για
την απουσία του Περιφερειάρχη, κου Pigliaru, και αναφέρθηκε στην εδαφική στρατηγική και τις προοπτικές
για τη διασυνοριακή περιφερειακή συνεργασία στη µεσογειακή λεκάνη. 14 χώρες συγκεντρώθηκαν για το
πρόγραµµα ENPI CBC Med. Η Συρία δεν συµµετέχει πλέον, ενώ συµµετέχει η Αλγερία. Η συνεργασία στη
Μεσόγειο είναι εποµένως δυνατή. Έχουν γίνει τρεις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων κι έχουµε λάβει
αιτήσεις χρηµατοδότησης 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ ενώ διαθέσιµα είναι µόνο 200 εκατοµµύρια ευρώ. Το
ενδιαφέρον των φορέων είναι πάντα αυξηµένο. Και πολλά µη χρηµατοδοτούµενα σχέδια παρόλα αυτά
εφαρµόστηκαν χάρη σε µία οµαδική προσπάθεια. Ένα αποτέλεσµα που δεν αναµέναµε για το σχέδιο και που
είναι πολύ θετικό. Αναφορικά µε τη συµµετοχή, το πρόγραµµα αποτελεί επίσης µία επιτυχία (95 σχέδια για
διαφορετικές θεµατικές-κλειδιά, 700 δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που εργάζονται από κοινού ιδιαίτερα για
την προώθηση των ΜΜΕ). Πρέπει πλέον να βελτιώσουµε την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος. Σε
σχέση µε τον αλπικό χώρο, χρειαζόµαστε ένα µακροπεριφερειακό νοµικό πλαίσιο, και ενίοτε οι αντιλήψεις
διαφέρουν ανάµεσα στα κράτη µέρη. Για παράδειγµα, η Αίγυπτος κι η Τυνησία δεν επιθυµούν να εργαστούν
για τις µεταφορές στο πλαίσιο της συνεργασίας CBC Med. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε αρκετά
θέµατα και στις µακροπεριφερειακές στρατηγικές, αλλά εξακολουθούµε να µαθαίνουµε. Το 2014 είναι έτος
προβληµατισµού για συνολική βελτίωση και προς µία αναγκαία θεµατική συγκέντρωση. Στο παρόν
πρόγραµµα, προσπαθήσαµε να βρούµε λύσεις µέσω µίας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σχέδια για
τα στρατηγικά σχέδια στο πλαίσιο του οποίου 19 σχέδια χρηµατοδοτήθηκαν σχετικά µε τη διαχείριση των
υδάτων και των απορριµµάτων, για τις ακτές, τα αγροτικά προϊόντα ή τον βιώσιµο τουρισµό. Για το νέο
πρόγραµµα, διανύσαµε ενάµισι έτος αλλά επιτύχαµε να θέσουµε τη συγκυριότητα στο κέντρο των θεµάτων,
συγκεντρώνοντας τις εργασίες σε δύο κύρια θέµατα: την προώθηση της κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης και
την απάντηση στις περιβαλλοντικές προκλήσεις. Προ ολίγου, οι προτεραιότητες παρουσιάστηκαν στον
ιστότοπο. Οφείλουµε στο εξής να δοµήσουµε το πρόγραµµα στη βάση υπαρχόντων σχεδίων στο πλαίσιο της
κεφαλαιοποίησης (αρκετές εκδηλώσεις διοργανώθηκαν ήδη προς αυτή την κατεύθυνση). Ο ρόλος των
δορυφόρων του προγράµµατος θα είναι θεµελιώδης στον νέο προγραµµατισµό, καθώς και η συνεργασία µε
ορισµένα προγράµµατα όπως το πρόγραµµα Med ή άλλα, που µπορούν να µας αποφέρουν πολλά.
Η κα Tarja Richard, Συντονίστρια της Κοινής Τεχνικής Γραµµατείας του Προγράµµατος Med (Περιφέρεια
PACA) παρουσίασε τις προτεραιότητες του νέου προγράµµατος Med. Εξήγησε πως βρισκόµαστε πλέον στην
τελική φάση των διαπραγµατεύσεων για τα νέα προγράµµατα και υπενθύµισε τους κύριους αριθµούς και τις
κύριες θεµατικές της συνεργασίας. Παρέθεσε τις νέες δυνατότητες χρηµατοδότησης και τις νέες συνεργασίες
µε τον ιδιωτικό τοµέα, και στη συνέχεια αναφέρθηκε λεπτοµερώς στις τρεις κύριες θεµατικές (καινοτοµία και
οικονοµική ανάπτυξη, οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα και βιώσιµη ανάπτυξη), καθώς και τους
άξονες προτεραιοτήτων της συνεργασίας στη Μεσόγειο, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της διακυβέρνησης
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στη λεκάνη. Οι άξονες αυτοί συζητήθηκαν και διατυπώθηκαν µε τους εκπροσώπους των κρατών µελών.
Παρατίθενται λεπτοµερώς στην παρουσίαση. Η κα Tarja Richard παρουσίασε στη συνέχεια την
σπονδυλωτή προσέγγιση, και την ποιοτική προσέγγιση της διαδικασίας, και έκλεισε µε την ιδέα ότι αυτοί οι
βασικοί άξονες πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τη στήριξη µίας δράσης και στρατηγικών σχεδίων, καθώς και
για τη στήριξη µίας πολιτικής δυναµικής προς την κατεύθυνση της µακροπεριφέρειας της Μεσογείου.
Στην παρουσίασή της, η κα Maria Victoria Palau Tárrega, Γενική ∆ιευθύντρια ευρωπαϊκών σχέσεων της
Περιφέρειας Βαλένθιας, παρουσίασε αρχικά τις δραστηριότητες της Περιφέρειας Βαλένθιας ως Γραφείο
Συνδέσµου του ENPI MED και Σηµείο Επαφής Interact. Αναφέρθηκε στη διαχείριση των πόρων, τις εργασίες
για την κεφαλαιοποίηση των σχεδίων και την ώθηση των οµάδων εργασίας Med και ENPI. ∆ιευκρίνισε τον
ρόλο του Interact ως πλατφόρµα διαλόγου στη Μεσόγειο, που επιτρέπει την ανταλλαγή ιδεών µεταξύ των
φορέων και την οµαδοποίηση των ορθών πρακτικών ανάµεσα στα προγράµµατα εδαφικής συνεργασίας. Ο
στόχος είναι η ανταλλαγή ιδεών σχετικά µε τις εµπειρίες σε µεγάλη κλίµακα, η βελτίωση της ποιότητας των
σχεδίων, η καλύτερη ανταπόκριση στις προκλήσεις και η στήριξη της στρατηγικής διάστασης στη Μεσόγειο.
Η κα Maria Victoria Palau Tárrega στη συνέχεια αναφέρθηκε λεπτοµερώς στη δραστηριότητα της
Περιφέρειας Βαλένθιας στο πλαίσιο της στρατηγικής EUSAIR και διευκρίνισε τη θέση της περιφέρειας στο
πλαίσιο της µεσογειακής µακροπεριφερειακής στρατηγικής. Υπενθύµισε τη στήριξη στις εργασίες της
∆ιαµεσογειακής Επιτροπής σε αυτό το θέµα. Για την Περιφέρεια Βαλένθιας, οι πιο σηµαντικές θεµατικές
προσανατολίζονται στα ζητήµατα της απασχόλησης, της βιώσιµης ανάπτυξης, της βελτίωσης της ποιότητας
ζωής των πολιτών και στα θαλάσσια ζητήµατα.
Ο κ. Mohamed Sadiki, Αντιπεριφερειάρχης Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, τοποθετήθηκε σχετικά µε τις
προοπτικές της µακροπεριφερειακής στρατηγικής στην νότια ακτή της Μεσογείου. Κατά την άποψή του, η
ιδέα των µακροπεριφερειών έχει ακόµα αρκετές ασάφειες, ακόµα κι αν η ιδέα µίας συντονισµένης δράσης
ώστε να ανταποκριθούµε στις κοινές προκλήσεις για µία καλύτερη εδαφική συνοχή µοιάζει σήµερα
κεκτηµένη. Κρίνεται απαραίτητο να διευκρινίσουµε ορισµένες πολυδιάστατες αναλύσεις, να διευκρινίσουµε τις
λεπτοµέρειες του συντονισµού και να οργανώσουµε µία καλύτερη επικοινώνηση, ιδιαίτερα στην νότια ακτή. Ο
κ. Mohamed Sadiki ανέφερε τους στόχους της ∆ιακήρυξης της Βαρκελώνης και της ευρωµεσογειακής
συνεργασίας, στόχοι που δυστυχώς δεν επετεύχθηκαν ιδιαίτερα λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης στη
λεκάνη. Σήµερα, οι χώρες και οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης της Μεσογείου έχουν το καθήκον να
συντονίσουν τις προσπάθειές τους για να κάνουµε όλοι µαζί τη Μεσόγειο έναν χώρο ευηµερίας και ειρήνης.
Οι χώρες της νότιας ακτής έχουν πραγµατικά ανάγκη ισχυρών υποδοµών, κατάρτισης για τους πληθυσµούς,
και επιβεβαίωσης της αξίας της τοπικής δηµοκρατίας. Ο κ. Mohamed Sadiki έκλεισε µε µία παρουσίαση των
διαφόρων σχεδίων συνεργασίας που εφαρµόζονται στην Περιφέρεια Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, ιδιαίτερα
σχέδια για τη νεολαία.
Η κα Joana Ortega άνοιξε τον διάλογο γύρω από τις δύο πρώτες στρογγυλές τράπεζες.
Ο κ. Γιώργος Αλεξάκης ευχαρίστησε αρχικά τη CPMR για τη σηµαντική συµβολή της στο πλαίσιο της
στρατηγικής EUSAIR. Στη συνέχεια διερωτήθηκε για την προστιθέµενη αξία της µακροπεριφερειακής
στρατηγικής για κάθε περιφέρεια, σε όρους υποδοµών και απασχόλησης, για παράδειγµα, και για τις
προτεινόµενες λύσεις. Υπενθύµισε ότι η Περιφέρεια Κρήτης κατά τη διαβούλευση (ερωτηµατολόγιο)
παρουσίασε την «αποµόνωση λόγω νησιωτικότητας» ως ένα διαπεριφερειακό πρόβληµα για την
µακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου. Αναρωτήθηκε αν οι σχετικές µε τη µακροπεριφέρεια επιλογές θα
ληφθούν από την ΕΕ, τα κράτη µέλη ή τις περιφέρειες και αν θα τεθούν ως ευρωπαϊκό, εθνικό ή
περιφερειακό πρόβληµα. Αναρωτήθηκε επίσης για το αν η µακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου
αντιµετωπιστεί σαν πρόγραµµα MED και για το αν θα συγκρίνουµε τα προγράµµατα EUSAIR µε τα
προγράµµατα MED. Τέλος, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι µακροπεριφέρειες µπορούν να αποτελέσουν το
µέλλον της ΕΕ κι ότι η µεσογειακή µακροπεριφέρεια θα µπορούσε να διαιρεθεί σε υποπεριφέρειες ή να
εξειδικευθεί µεταξύ δυτικής, κεντρικής και ανατολικής λεκάνης.
Στο πλαίσιο του διαλόγου και για τα προηγούµενα θέµατα, η κα Maria Dina Tozzi υπογράµµισε την ανάγκη
µίας εργασίας επί τόπου για την εφαρµογή του οδικού χάρτη για τις µακροπεριφέρειες στη Μεσόγειο. Βρήκε
την πρόταση του Interact ενδιαφέρουσα και θεωρεί ότι πρέπει να δούµε σε αυτήν µία ευκαιρία. Υπενθύµισε
ότι νέα προγράµµατα συνεργασίας είναι εν εξελίξει κι ότι παρέχουν τα µέσα και τη φιλοδοξία να
τοποθετηθούµε στο πλαίσιο των προτεινόµενων µακροπεριφερειακών στρατηγικών. Είναι αναγκαίο να
διασταυρώσουµε τις προτεραιότητες για να επιτύχουµε µία θεµατική συγκέντρωση κι επιπλέον, εκτιµά ότι
πρέπει επίσης να οργανώσουµε συναντήσεις µε τους πολιτικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
αναπτύσσοντας µία συνεργασία µε το Interact και δηµιουργώντας ένα συν-ευκτικό µονοπάτι µεταξύ
πολιτικών και τεχνικών απόψεων. Ανέφερε ότι πίσω από την ωριµότητα της στρατηγικής Αδριατικής-Ιονίου,
υπήρξε µία σηµαντική πολιτική προσπάθεια και ότι πρέπει τώρα να επιταχύνουµε.
Στα συµπεράσµατά της, η κα Joana Ortega επέµεινε στην ιδέα ότι οι µακροπεριφέρειες είναι µία επιλογή για
την ανάπτυξη των µεσογειακών περιφερειών. Η ενοποίηση των µακροπεριφερειών ανταποκρίνεται σε
σηµαντικές ανάγκες εδαφικής και διασυνοριακής συνεργασίας για το µέλλον των περιφερειών µας.
Υπογράµµισε τη φιλοδοξία του σχεδίου και τη σηµαντική δουλειά που έχει γίνει από τη CPMR και τη
∆ιαµεσογειακή Επιτροπή. Ευχαρίστησε επίσης τους εκπροσώπους των προγραµµάτων συνεργασίας που
µας στήριξαν στην προσπάθεια και υπενθύµισε την πρόκληση του να εργαστούµε για τον οδικό χάρτη για την
εφαρµογή των στρατηγικών στον µεσογειακό χώρο. Η κα Joana Ortega κλείνοντας αναφέρθηκε στην
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προοπτική της εκδήλωσης που θα διοργανωθεί τον προσεχή Νοέµβριο, υπό την ιταλική προεδρία, σχετικά
µε τις µακροπεριφέρειες και τη γαλάζια ανάπτυξη, καθώς και για την ενδεχόµενη συνάντηση στις Βρυξέλλες
µε τους αντιπροσώπους των µεσογειακών κρατών.
Η κα Annika Annerby Jansson κλείνοντας υπενθύµισε γενικά τον ρόλο της συνεργασίας και πιο
συγκεκριµένα στη Μεσόγειο για έναν δρόµο προς την ειρήνη και την αλληλεγγύη. Υπενθύµισε τη
σπουδαιότητα ενός εποικοδοµητικού σχεδίου όπου θα εκπροσωπούνται όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και
υπογράµµισε την προσπάθεια των Γεωγραφικών Επιτροπών της CPMR προς αυτή την κατεύθυνση.

2η 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
Βλ. περίληψη στο παράρτηµα (διαθέσιµη µόνο στα αγγλικά).

Παρουσίαση των βασικών σχεδίων για τη ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή και προοπτικές
Η κα Núria Bedos, από την Περιφέρεια Καταλονίας, παρουσίασε το πιλοτικό σχέδιο COM&CAP MarinAMed, στόχος του οποίου είναι η κεφαλαιοποίηση και η επικοινώνηση µίας σειράς εγκάρσιων σχεδίων στον
θαλάσσιο τοµέα. Υπενθύµισε τις λεπτοµέρειες της συνεργασίας (CPMR, Περιφερειών Καταλονίας και Μολίζε,
Arcο Latinο και Avitem) που θα διαρκέσει ένα έτος και του οποίου η εναρκτήρια συνεδρίαση έχει προβλεφθεί
για τις 15 Ιουλίου 2014 στη Μασσαλία. Η κα Núria Bedos επέµεινε στη θετική πτυχή αυτού του σχεδίου που
συγκεντρώνει πολυάριθµους µεσογειακούς φορείς για να καταλήξει σε µία σειρά δηµοσιεύσεων και πιο
συγκεκριµένα σε ένα τελικό έγγραφο πολιτικής. Τέλος, παρουσίασε τις διάφορες εκδηλώσεις επικοινώνησης
και κεφαλαιοποίησης που έχουν προβλεφθεί για το τρέχον έτος στα πλαίσια αυτού του σχεδίου.
Σχετικά µε αυτό το σχέδιο, ο κ. Davide Strangis, Εκτελεστικός Γραµµατέας της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής,
έκλεισε την παρουσίαση του σχεδίου και διευκρίνισε τη µεθοδολογία του και την προστιθέµενη αξία των
δραστηριοτήτων κεφαλαιοποίησης και επικοινώνησης καθώς και τις σηµαντικότερες στοχοθετηµένες οµάδες.
Αυτό θα είναι ένα σχέδιο που θα προσφέρει στη ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή και τα µέλη της βασικές
πληροφορίες για την εφαρµογή των θαλασσίων πολιτικών στην περιοχή καθώς και την ευκαιρία διεύρυνσης
του πολυεπίπεδου δικτύου επαφών και τη δυνατότητα σαφούς επιρροής της εφαρµογής του προσεχούς
προγράµµατος Med.
Ο κ. Damien Périssé, ∆ιευθυντής στη CPMR, παρουσίασε το σχέδιο Vasco da Gama και τις προοπτικές του
για τη Μεσόγειο. Υπενθύµισε τον σκοπό του σχεδίου που είναι η αναβάθµιση των ναυτικών επαγγελµάτων,
ιδιαίτερα µέσω της δηµιουργίας ενός ναυτικού Erasmus µέσω των περιφερειών ώστε να διαθέτουν
ικανότητες σε όρους εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι κύριοι στόχοι ανταποκρίνονται σε τρεις προκλήσεις
στον τοµέα των θαλασσίων µεταφορών: τη θαλάσσια ασφάλεια, τη µείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπού
της και µία σηµαντικότερη ανάπτυξη του τοµέα. Το σχέδιο Vasco da Gama θα επιτρέψει, τέλος, να τεθούν οι
βάσεις µίας ευρωπαϊκής κινητικότητας στον θαλάσσιο τοµέα και να αυξηθεί η συνεργασία µεταξύ της
βιοµηχανίας και της εκπαίδευσης/κατάρτισης. Ο κ. Damien Périssé παρουσίασε κατόπιν τους µεσογειακούς
εταίρους του σχεδίου και συγκεκριµένα τις θεµατικές στις οποίες συµµετέχουν. ∆ιευκρίνισε τους κύριους
στόχους του σχεδίου και συγκεκριµένα παρουσίασε ένα ερωτηµατολόγιο που επεξεργάστηκε η CPMR, το
οποίο θα επιτρέψει την καλύτερη στοχοθέτηση. Τα µέλη της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής προσκαλούνται να
συµµετέχουν. Τέλος, ο κ. Damien Périssé ανέδειξε την πιθανότητα µίας µεσογειακής απόκλισης του
σχεδίου και της συνολικής πολιτικής πρωτοβουλίας που τη στηρίζει. Αυτό το σχέδιο θα µπορούσε να
αποτελέσει µέρος πρωτοβουλιών-κλειδιών στο πλαίσιο της µακροπεριφερειακής συνεργασίας.
Ο κ. Davide Strangis κάλεσε τις ενδιαφερόµενες περιφέρειες να απαντήσουν στο ερωτηµατολόγιο του
Damien Périssé και διευκρίνισε ότι σχετικά µε την τελευταία δυνατότητα να διευρυνθεί το Vasco da Gama
προς τη νότια ακτή, έχουν ήδη υπάρξει ανταλλαγές ιδεών µε την Ένωση για τη Μεσόγειο, πανεπιστηµιακά
δίκτυα όπως το UNIMED ή άλλους οργανισµούς που εργάζονταν για την κινητικότητα των νέων το 2013.
Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τους φορείς-κλειδιά και θα εξετάσουµε πώς να αναπτύξουµε αυτή την
ενδιαφέρουσα ιδέα συνεργασίας που φέρνει σε επαφή τις δηµόσιες αρχές, τον εκπαιδευτικό τοµέα και τους
νέους µε τους ιδιωτικούς ναυτιλιακούς οργανισµούς.

Έγκριση των πολιτικών εγγράφων της Γενικής Συνέλευσης της Βενετίας
Η κα Joana Ortega ανέφερε στη συνέχεια τα κύρια σηµεία των διαφόρων εγγράφων που υποβλήθηκαν
προς ψήφιση στη Γενική Συνέλευση: την Τελική ∆ιακήρυξη της Βενετίας, τον Οδικό Χάρτη για τις
µακροπεριφερειακές στρατηγικές στη Μεσόγειο και τη ∆ιακήρυξη της Λιουµπλιάνα: “Απαντήσεις στις
1
προκλήσεις των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης των µεσογειακών κτιρίων” .

1

Ήδη εγκριθέν από το Πολιτικό Γραφείο της Πάτρας τον Μάρτιο του 2014
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Ο κ. Απόστολος Παπαφωτίου αναφέρθηκε στη γεωµετρία της Μεσογείου και στο γεγονός ότι από αυτόν
τον διαχωρισµό προέκυψαν δύο µακροπεριφέρειες (στη ∆ύση και στην Ανατολή). Αφού οι στόχοι αυτών των
µακροπεριφερειών θα ήταν η δηµιουργία µίας ευρύτερης µακροπεριφέρειας, οι στρατηγικές που αφορούν τις
επί µέρους µακροπεριφέρειες θα έπρεπε να συνδέονται και να λαµβάνονται υπόψη για τη διαµόρφωση της
ολοκληρωµένης µεσογειακής µακροπεριφέρειας. Σηµείωσε ότι η δηµιουργία αυτής της ολοκληρωµένης
µακροπεριφέρειας θα βοηθήσει την ΕΕ να λάβει καλύτερα υπόψη αυτή την περιοχή της Ευρώπης.
η

Ο κ. Jean-Claude Gayssot ζήτησε µία τροπολογία στην Τελική ∆ιακήρυξη της Βενετίας, στην 4 παράγραφο
του σηµείου που αναφέρεται στα ευρωπαϊκά όργανα. Ζήτησε να αντικατασταθεί το «µέτρα λιτότητας» µε το
«µέτρα πειθαρχίας» ώστε να µην είµαστε σε αντίθεση µε τις ενέργειές µας.
Ο κ. Roberto Ciambetti υπογράµµισε ότι κατά τη διάρκεια των δύο αυτών ηµερών δείξαµε όλοι µας τη
δέσµευσή µας, ηθική, πολιτική και πολιτισµική να αντιµετωπίσουµε την κρίση. Η δεοντολογία στην πράξη
είναι θεµελιώδης για να δηµιουργήσουµε αποδοτικές σχέσεις µε τους πολίτες. Είµαστε στην αρχή µίας
πραγµατικής αλλαγής, σε µία µεσογειακή στρατηγική που µπορεί να ανταποκριθεί στα κοινωνικά και
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Και πρέπει να εγκαταλείψουµε τη λιτότητα για να περάσουµε σε µία πολιτική
ευθύνης και δέσµευσης.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο κ. Roberto Ciambetti δεσµεύθηκε να στηρίξει πολιτικά τη διακήρυξη της
Βενετίας, της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής, και να γνωστοποιήσει τις συστάσεις και τους προβληµατισµούς
του στον Πρόεδρο της ∆ιάσκεψης των Ιταλικών Περιφερειών. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί η στήριξη και να
προστεθεί στην ηµερήσια διάταξη των εργασιών της στρατηγικής για τη Μεσόγειο. Ο κ. Roberto Ciambetti
υπενθύµισε επίσης ότι πρέπει να ξαναδοθεί δεοντολογία και ηθική σε όλη τη διαδικασία και ότι οφείλουµε να
είµαστε µέτοχοι στην ιστορία µας.
Ο κ. Roberto Ciambetti έκλεισε ευχαριστώντας την προεδρία για την προσπάθεια που κατεβλήθη και για τη
διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης. Υπογράµµισε ότι από αυτές τις συναντήσεις βγαίνουµε πλουσιότεροι
και δυνατότεροι µε µία δέσµευση να επενδύσουµε δυναµικά σε διαφορετικούς τοµείς για το καλό των
πολιτών µας.
ΗΤελική ∆ιακήρυξη της Βενετίας, ο Οδικό Χάρτη για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές στη Μεσόγειο και η
∆ιακήρυξη της Λιουµπλιάνα εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής.

Εσωτερικές υποθέσεις της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής
Η κα Joana Ortega άνοιξε αυτή τη συνεδρίαση εµµένοντας στην αναγκαιότητα εξορθολογισµού των
εργασιών των οµάδων εργασίας στο πλαίσιο της επόµενης θητείας που θα ξεκινήσει τον Σεπτέµβριο. Στο
µέτρο του δυνατού, θα φαινόταν χρήσιµο να συγχωνεύσουµε ορισµένες οµάδες διότι είναι δύσκολο να
διατηρήσουµε τις επτά υπάρχουσες οµάδες και µας φαίνεται χρήσιµο και θετικό να δηµιουργήσουµε
συνέργειες σε περισσότερα θέµατα. Η συζήτηση θα µπορούσε να διεξαχθεί στην επόµενη συνάντηση της
∆ιαµεσογειακής Επιτροπής τον προσεχή Σεπτέµβριο ή στην επόµενη συνάντηση του Πολιτικού Γραφείου. Η
κα Joana Ortega έδωσε στη συνέχεια τον λόγο στους διάφορους συντονιστές των οµάδων εργασίας για µία
συνοπτική παρουσίαση των εργασιών τους.
Η κα Chiara Criscuoli, από την Περιφέρεια Τοσκάνης, Ufficio Giovanisì συνόψισε τις δραστηριότητες της
οµάδας «Πολιτικές για τη νεολαία». Υπενθύµισε την ανάγκη συνεργειών και δικτύωσης µεταξύ των
περιφερειών της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής για καλύτερη γνώση και συστηµατοποίηση των πολιτικών. Σε
αυτή την κατεύθυνση, η οµάδα προσπάθησε να συγκεντρώσει τις ορθές πρακτικές και ευχαρίστησε επ’
ευκαιρία τις περιφέρειες που συνέβαλαν µεταξύ 2013 και 2014, και ιδιαίτερα κατά τη συνάντηση την
προηγούµενη µέρα. Η παρούσα κρίση αφορά και αγγίζει τους νέους και τις περιοχές, και πρέπει να βρεθούν
λύσεις στη βάση των ιδιαιτεροτήτων µας. Στόχος είναι να δηµιουργηθούν συνέργειες για ένα κοινό πολιτικό
έγγραφο που θα υποβάλουµε στα πολιτικά όργανα. Το πρόγραµµα “Youth guarantee” που µόλις ξεκίνησε,
όπως και το ΥΕΙ (Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων), αποτελούν καλές ευκαιρίες. Η φάση-κλειδί
είναι η ταυτοποίηση και ο επαναπροσανατολισµός των νέων, παράλληλα µε την ένταξη στην απασχόληση.
Ο ορισµός ενός προφίλ, η καλή αντίληψη των ικανοτήτων των νέων, είναι θεµελιώδη στοιχεία, όπως ο
σύνδεσµος µε την προσφορά εργασίας στις περιοχές. Λαµβανοµένου υπόψη του υψηλού ποσοστού
ανεργίας, η εγγύηση για τους νέους δεν αρκεί για να επιλύσει την κατάσταση. Πρέπει να αυξηθεί η
συνεργασία και να σχεδιαστούν νέες στρατηγικές όπως το co-working. Οφείλουµε να εργαστούµε
συγκροτηµένα για να αντιµετωπίσουµε την κρίση από τις περιοχές µας. Το σύνολο του παραγωγικού ιστού
πρέπει να συµµετάσχει στη διαδικασία: σε πρώτη φάση οι επιχειρήσεις αλλά και οι εδαφικές ενότητες. Η
οµάδα θα επιθυµούσε να µπορέσει να υποβάλει κοινά σχέδια σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να συνεχίσει τη
συνδιαλλαγή µεταξύ πολιτικών και λύσεων.
Η κα Chiara Criscuoli ανέφερε επιπλέον µία πρωτοβουλία δικτύωσης µεταξύ των ενώσεων των νέων και
των τοπικών και περιφερειακών ενοτήτων στη Μεσόγειο. Μία συνάντηση µε περισσότερους από 100 νέους
από τις δύο ακτές της Μεσογείου έχει προγραµµατιστεί για τις 24 και 25 του προσεχούς Σεπτεµβρίου στο
San Rossore (Ιταλία), της οποίας τα θέµατα-κλειδιά προσανατολίζονται σε µία καλύτερη ένταξη και
συµµετοχή των νέων της Μεσογείου στην κατάρτιση, την απασχόληση και την πολιτική.
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Ο κ. Iban Rabassa, από την Περιφέρεια Καταλονίας, συνόψισε τις δραστηριότητες της οµάδας «Εδαφική
συνεργασία και µακροπεριφερειακές στρατηγικές», και ανέφερε τον ενηµερωµένο οδικό χάρτη που θα
κατευθύνει τις εργασίες για τους επόµενους µήνες. Υπενθύµισε τον στόχο της οµάδας που είναι να
επαναφέρει τη Μεσόγειο στην καρδιά της ευρωπαϊκής ατζέντας και κάλεσε τα µέλη της ∆ιαµεσογειακής
Επιτροπής να κινητοποιηθούν για να επιτευχθεί η στήριξη των κρατών µελών της ΕΕ στην εφαρµογή της
στρατηγικής µας, αλλά και για να εντάξουµε τους συναδέλφους µας από τη νότια ακτή ώστε να ενισχύσουµε
τις δράσεις µας. Ο κ. Iban Rabassa υπενθύµισε στη συνέχεια τις προθεσµίες της ιταλικής προεδρίας ώστε
να καταλήξουµε στην επικύρωση µίας µακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη Μεσόγειο, η οποία θα
επέτρεπε την απόκλιση των σχεδίων µας σε έναν οικονοµικό προγραµµατισµό. Επανέλαβε την ιδέα του να
αξιοποιηθούν οι συνέργειες µεταξύ των διαφόρων οµάδων στο πλαίσιο του προβληµατισµού µας για την
εδαφική συνοχή, αποσκοπώντας συνολικά σε µία κοινή προοπτική και µία βέλτιστη απάντηση στις
απαιτήσεις των πολιτών µας.
Η κα Maria Victoria Palau Tarrega, από την Περιφέρεια Βαλένθιας, παρουσίασε τις δραστηριότητες της
οµάδας «Νερό». Υπενθύµισε το σχέδιο δράσης της οµάδας, που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2013 και
προσανατολίζει τις εργασίες της οµάδας στην εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για το Νερό, στην
εκπροσώπηση στα κύρια ευρωπαϊκά φόρα που ασχολούνται µε το ζήτηµα του νερού, και στην ανταλλαγή
ορθών πρακτικών. Ανακοίνωσε την επόµενη συνάντηση της οµάδας, πιθανόν στις 11 και 12 Σεπτεµβρίου
στο Αλικάντε και σηµείωσε ότι µία πολιτική θέση είναι στο στάδιο της προετοιµασίας.
Ο κ. Guillaume Huet, από την Περιφέρεια PACA, επανέλαβε τις βασικές γραµµές των εργασιών της οµάδας
«Ολοκληρωµένες Θαλάσσιες Πολιτικές». Καταρχήν υπενθύµισε τα συµπεράσµατα του προγράµµατος
Maremed και διευκρίνισε την εγκάρσια προσέγγιση της οµάδας, που εξελίσσεται σε όλες τις πτυχές των
θαλασσίων πολιτικών: ασφάλεια, αλιεία, περιβάλλον, µεταφορές, … Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην
κατάρτιση της Χάρτας της Μπολόνια και παρέθεσε τους τέσσερις άξονες των εργασιών της οµάδας:
ανάπτυξη ενός συστήµατος διαχείρισης των κοινών δεδοµένων, βιωσιµότητα των στρατηγικών πόρων,
ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας και καινοτοµίας, και τέλος διαχείριση των κλιµατικών αλλαγών, της
οικονοµικής πλευράς περιλαµβανοµένης. Ο κ. Guillaume Huet τόνισε την ανάγκη να συνεργαστούµε στα
πλαίσια των διαφορετικών οµάδων εργασίας της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής, αλλά επίσης στις επαφές µε τα
ευρωπαϊκά όργανα. Υπενθύµισε τις δράσεις lobby της οµάδας για να φέρουν τα θαλάσσια ζητήµατα στο
επίκεντρο των ευρωπαϊκών προγραµµατισµών. Έκλεισε ανακοινώνοντας µία διάσκεψη για τον Νοέµβριο του
2014 για τη χρησιµοποίηση των γεωγραφικών και χωρικών δεδοµένων στο πλαίσιο του θαλάσσιου
χωροταξικού σχεδιασµού.
Ο κ. Davide Strangis παρουσίασε την πρόοδο των εργασιών και των χρονοδιαγραµµάτων των οµάδων
«Ενεργειακή Απόδοση και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» για την Περιφέρεια Σαρδηνίας, «Μεταφορές» για
την Περιφέρεια Μούρθιας, και «Πολιτισµός και Βιώσιµος Τουρισµός» για την Περιφέρεια Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης (βλ. πρακτικά αυτών των οµάδων εργασίας στην παρουσίαση). Τόνισε τις εργασίες
της οµάδας Μεταφορές σχετικά µε τους διαδρόµους ∆Ε∆-Μ (∆ιευρωπαϊκό ∆ίκτυο Μεταφορών) (συµµετοχή
στο φόρουµ των 6 διαδρόµων που αφορούν τη Μεσόγειο, την διακυβέρνησή τους, και συνέργειες για τα
σχέδια προτεραιότητας για τις περιφέρειες). Για την οµάδα Ενέργεια, υπενθύµισε τις εργασίες
κεφαλαιοποίησης των σχεδίων Elihmed, Marie, κλπ. και τη Χάρτα της Λιουµπλιάνα υπέρ ενός µοντέλου
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στις κατασκευές στη λεκάνη της Μεσογείου και τις κατευθύνσεις για ενίσχυση
των δεσµών µε τη νότια ακτή. Μία συνάντηση έχει προγραµµατιστεί στη Βαρκελώνη για τις 29/30 Οκτωβρίου
2014 στο πλαίσιο του World Sustainable Building Forum και µία άλλη στις Βρυξέλλες για την τελική διάσκεψη
του Elihmed. Για την οµάδα Τουρισµός, ο κ. Davide Strangis συνόψισε τις ανταλλαγές ιδεών που
προηγήθηκαν για τις µελλοντικές προοπτικές της οµάδας που προσανατολίζεται προς έναν προβληµατισµό
αναφορικά µε τις πτυχές της βιωσιµότητας του τουρισµού και στη βάση των τελευταίων οδηγιών
(MSFD/Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική, MSP/Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασµός, κλπ.) και
ανακοινώσεις τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κεφαλαιοποίηση των εργασιών στους δείκτες, καθώς και την
προώθηση του νησιωτικού τουρισµού και της καταγραφής των χώρων κληρονοµιάς της ανθρωπότητας στην
περιοχή της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής αποτελούν επιπλέον πιθανές γραµµές συνεργασίας (προς ανάπτυξη
µε τις περιφέρειες της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR και τρίτων συνοµιλητών). Πρέπει να
προωθηθούν οι πολιτικές και τεχνικές πρωτοβουλίες και επίσης να παρουσιαστούν συγκεκριµένα σχέδια στο
πλαίσιο των επόµενων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων των προγραµµάτων ΕΕΣ (Ευρωπαϊκής
Εδαφικής Συνεργασίας).
Οι επόµενες συναντήσεις των οµάδων εργασίας θα ανακοινωθούν από τη Γραµµατεία.
Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε στη συνέχεια την προσχώρηση των δύο µαροκινών περιφερειών: της
Garb-Charda-Beni-Hsen και της Taza-Al Hoceima-Taounate. Αυτές οι δύο περιφέρειες είχαν διατυπώσει
την αίτηση προσχώρησης στη CPMR και τη ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή. Αυτή η αίτηση εγκρίθηκε κατά τη
συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της CPMR τον Φεβρουάριο του 2014 στο Leiden (NL), και κατά τη
συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής στην Πάτρα. Η αίτηση επικυρώθηκε από
τη Γενική Συνέλευση της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR.
Ο κ. Abdelalliz Lallej παρουσίασε την Περιφέρεια Garb-Charda-Beni-Hsen τόνισε τη σπουδαιότητα της
προσχώρησης της περιφέρειάς του στη CPMR και στη ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή. Υπενθύµισε επίσης τα
βασικά χαρακτηριστικά της περιφέρειάς του και ορισµένες δράσεις συνεργασίας που ήδη εφαρµόζονται.
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Ο κ. Davide Strangis παρουσίασε κατόπιν τα οικονοµικά έγγραφα της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής:
λογιστική χρήση 2013 και πρόοδος προϋπολογισµού 2014 που εγκρίθηκαν οµοφώνως. Υπογράµµισε
ιδιαίτερα ότι η κατάσταση του προϋπολογισµού επιτρέπει την πρόσληψη ενός ασκούµενου, καθώς κι ενός
«junior» επιφορτισµένου µε τα ευρωπαϊκά προγράµµατα. Παρουσίασε επίσης την έκθεση δραστηριοτήτων
και τον απολογισµό 2013-2014
Στη βάση των υπαρχουσών επαφών της CPMR και της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής, νέες αρχές από
διαφορετικές ευρωµεσογειακές χώρες θα µπορούσαν να ζητήσουν να προσχωρήσουν στη CPMR και στη
∆ιαµεσογειακή Επιτροπή το 2014/2015. Ενηµέρωσε τις περιφέρειες για τις ενέργειες για την εφαρµογή ενός
σχεδίου δράσης για το 2014. Σε όρους χρονοδιαγράµµατος, οι επόµενες συνεδριάσεις των οργάνων λήψης
αποφάσεων της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής είναι:
-

Ολοµέλεια της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής στο Umeå (Västerbotten, Σουηδία) - 24 Σεπτεµβρίου 2014

-

Συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείο της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής στη Μασσαλία (Provence-AlpesCôte d’Azur, Γαλλία) - 10 ∆εκεµβρίου 2014

Η ολοµέλεια θα διεξαχθεί στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης της CPMR (24/26 Σεπτεµβρίου 2014). Για τη
συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, η Περιφέρεια PACA και η Γραµµατεία της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής
θα εξετάσουν την πιθανότητα να το διοργανώσουν παράλληλα µε ένα σεµινάριο κεφαλαιοποίησης του
σχεδίου COM&CAP MarInA-Med για τις γαλάζιες µορφές ενέργειας στη Μεσόγειο και µαζί µε µία εκδήλωση
διοργανωµένη από κοινού µε την Μεσογειακή Επιτροπή της UCLG και του Γραφείου της για τη µεσογειακή
συµβολή στον στρατηγικό προβληµατισµό για τους στόχους της βιώσιµης ανάπτυξης, τις κλιµατικές
προκλήσεις και την ατζέντα µετά το 2015 (ενόψει της ∆ιάσκεψης των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική
Αλλαγή / COP21).
Η αλλαγή θητείας για την προεδρία της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής θα γίνει κατά την ολοµέλεια του
Σεπτεµβρίου του 2014. Η Γραµµατεία της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής απηύθυνε πρόσκληση υποβολής
υποψηφιοτήτων στο σύνολο των µελών της, τον περασµένο Μάιο. Η προθεσµία υποβολής
υποψηφιοτήτων για την προεδρία και τις εθνικές αντιπροσωπείες στο Πολιτικό Γραφείο της ∆ιαµεσογειακής
η
Επιτροπής είναι η 24 Ιουλίου 2014.
Οι ηµεροµηνίες κάθε άλλης συνάντησης, πρωτοβουλίας ή εκδήλωσης (Οµάδες Εργασίας, MarInA-Med,
Arlem, κλπ.) είναι αναρτηµένες στο προσωρινό χρονοδιάγραµµα που εστάλη στα µέλη της ∆ιαµεσογειακής
Επιτροπής από τη Γραµµατεία και ενηµερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα στον ιστότοπο της Επιτροπής
µας: Χρονοδιάγραµµα ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής και στον οδικό χάρτη για τις µακροπεριφερειακές
στρατηγικές στη Μεσόγειο.
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