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∆ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR
Σύνοψη των βασικών συµπερασµάτων και αποφάσεων της ολοµέλειας
24 Σεπτεµβρίου 2014 – Umeå (Västerbotten - Σουηδία)
1. ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σύµφωνα µε τους κανόνες που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισµό της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής και
στην κατάθεση της υποψηφιότητάς του, ο κ. Michel Vauzelle, Περιφερειάρχης Provence-Alpes-Côte
d’Azur εξελέγη από την ολοµέλεια για την προεδρία της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής.
Κατόπιν της εκλογής του, ο Πρόεδρος Vauzelle παρουσίασε τις κύριες ιδέες και τους εγκάρσιους άξονες για
τους οποίους θα µπορέσει να εργασθεί η ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή : να εργασθεί για τη δηµιουργία µία
µακροπεριφερειακής στρατηγικής στη Μεσόγειο που να προσανατολίζεται σε µία επιχειρησιακή προσέγγιση,
να επανατοποθετήσει τη Mare Nostrum στην καρδιά της παγκόσµιας και ευρωπαϊκής ατζέντας, να συµβάλει
στο να αναδυθεί µία πραγµατική « Μεσόγειος των έργων », να κινητοποιήσει τους εταίρους της νότιας ακτής,
να ενθαρρύνει τον διάλογο µε την κοινωνία των πολιτών και την ανάδυση µίας µεσογειακής υπηκοότητας.
Για µία παρουσίαση που επαναλαµβάνει τις βασικές κατευθύνσεις της νέας θητείας, παρακαλούµε να
συµβουλευθείτε τον ιστότοπο της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής.
Επιπλέον, οι περιφέρειες της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής εξέλεξαν τα µέλη του νέου Πολιτικού τους
Γραφείου για την περίοδο 2014-2016 και προέβησαν στον ορισµό των νέων Αντιπροέδρων:
• κα Joana Ortega, Αντιπεριφερειάρχης Καταλονίας – Πρώτη Αντιπρόεδρος της ∆ιαµεσογειακής
Επιτροπής
• κ. Κωνσταντίνος Καρπέτας, Περιφερειακός Σύµβουλος ∆υτικής Ελλάδας, Βοηθός Περιφερειάρχη σε
θέµατα Ευρωπαϊκών και ∆ιεθνών Σχέσεων – Αντιπρόεδρος της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής
• κ. Mohamed Sadiki, Αντιπεριφερειάρχης
∆ιαµεσογειακής Επιτροπής

Rabat-Salé-Zemmour-Zaer,

Αντιπρόεδρος

της

Για να αποκτήσετε τον πλήρη κατάλογο των µελών του Πολιτικού Γραφείου, παρακαλούµε να
συµβουλευθείτε το έγγραφο Κατάλογος των µελών του Πολιτικού Γραφείου της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής,
που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής.
Σηµείωση: κατά την επόµενη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, µένει να οριστεί µία Αντιπροεδρία, καθώς
και η δεύτερη µαροκινή περιφέρεια για το Πολιτικό Γραφείο.

2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 2012-2014
Κατά τη διάρκεια της ολοµέλειας, οι περιφέρειες της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής ενηµερώθηκαν για τον
πλήρη απολογισµό της θητείας 2012-2014 που παρουσιάστηκε από την Περιφέρεια Καταλονίας. Χαιρέτισαν
το έργο που έγινε κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, και το πνεύµα συνεργασίας που επικράτησε
στους κόλπους της Επιτροπής. Η παρουσίαση του απολογισµού αναφέρθηκε κυρίως στις προοπτικές του
µέλλοντος: ενίσχυση της δράσης και της αποτελεσµατικότητας, βελτίωση της οργάνωσης των οµάδων
εργασίας, συγκεκριµένα έργα όπως το COM&CAP MarInA-Med, και προοπτικές ανάπτυξης προβληµατισµού
για τις εν εξελίξει µακροπεριφερειακές στρατηγικές µε τη στήριξη της ARLEM (Ευρωµεσογειακή
Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση) για µία πολιτική συνοχής για τη Μεσόγειο, και τον οδικό χάρτη για τις
µακροπεριφερειακές στρατηγικές.
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3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΟΜΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Γενική Συνέλευση της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής ενέκρινε:
• Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης της Βενετίας (Ιούνιος 2014),
• Την έκθεση δραστηριοτήτων της θητείας 2012-2014,
• Τα οικονοµικά έγγραφα της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής: τη σύγκριση των λογιστικών χρήσεων 2013
και 2014, µε την πρόοδο του τρέχοντος προϋπολογισµού και την πρόταση του προϋπολογισµού για
το 2015.
Τέθηκε επίσης το ζήτηµα της προσεχούς ένταξης των παρακάτω περιφερειών στη CPMR και τη
∆ιαµεσογειακή Επιτροπή, που θα επισηµοποιηθεί κατόπιν έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης της CPMR στο
Umeå και θα πρέπει να κυρωθεί προσεχώς από τις αρχές της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής.
• Περιφέρεια Molise (Ιταλία)
• Περιφέρεια Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra (Μαρόκο)
Βάσει των υφισταµένων επαφών της CPMR και της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής, θα έπρεπε να προβλεφθεί η
συµµετοχή το 2014 και 2015 στη CPMR και τη ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή, νέων αρχών από διαφορετικές
ευρωµεσογειακές χώρες, όπως η Σκόδρα (Αλβανία) ή το Κυβερνείο της Τύνιδας (Τυνησία) που έχουν
εκφράσει το ενδιαφέρον τους για το θέµα.
Τα µέλη της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής ενηµερώθηκαν επιπλέον για το χρονοδιάγραµµα των
δραστηριοτήτων της Επιτροπής, τις οµάδες εργασίας και τα έργα συνεργασίας.
Για το χρονοδιάγραµµα, οι επόµενες συναντήσεις των οργάνων λήψεως αποφάσεων της ∆ιαµεσογειακής
Επιτροπής είναι:
-

Συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής στη Μασσαλία (ProvenceAlpes-Côte d’Azur-Γαλλία) - 10 ∆εκεµβρίου 2014

-

Γενική Συνέλευση της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής στην Πελοπόννησο - Τέλη Ιουνίου 2015

Η συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου θα διεξαχθεί παράλληλα µε ένα σεµινάριο κεφαλαιοποίησης του
έργου COM&CAP MarInA-Med για τη γαλάζια ενέργεια στη Μεσόγειο (10 ∆εκεµβρίου). Θα ακολουθηθεί (την
η
11 ∆εκεµβρίου) από µία κοινή εκδήλωση της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής, του UCLG (Παγκόσµιο ∆ίκτυο
Πόλεων, Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών) και του πολιτικού του συµβουλίου για την συµβολή των
τοπικών και περιφερειακών αρχών της Μεσογείου στον στρατηγικό προβληµατισµό για τους στόχους της
βιώσιµης ανάπτυξης, στις προκλήσεις που συνδέονται µε το κλίµα και στη µετά το 2015 ατζέντα ενόψει του
COP 21. Κατά τη διάρκεια της επόµενης αυτής συνεδρίασης του Πολιτικού Γραφείου, οφείλουµε να
επικαιροποιήσουµε το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και τις δραστηριότητες των οµάδων εργασίας της.
Προστέθηκαν, επίσης, στο προσωρινό χρονοδιάγραµµα που εστάλη στα µέλη της ∆ιαµεσογειακής
Επιτροπής και που ενηµερώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα στον ιστότοπο της ∆ιαµεσογειακής
Επιτροπής, και άλλες σηµαντικές συναντήσεις, πρωτοβουλίες και σχετικές εκδηλώσεις.
Τρεις εκδηλώσεις οφείλουν να σηµειωθούν κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2014: το σεµινάριο MarInA-Med
για το µέλλον της αλιείας στη Μεσόγειο (Termoli - Ιταλία, 29/30 Οκτωβρίου 2014), οι ηµέρες συνεργασίας στη
Μεσόγειο (Ρώµη, 10/11 Νοεµβρίου 2014) και το τελικό σεµινάριο του έργου Elihmed (Βρυξέλλες, 28
Νοεµβρίου 2014).
Όσον αφορά τις οµάδες εργασίας, έχουν προβλεφθεί δύο συνεδριάσεις, µία της οµάδας «Νερό» (Alicante –
Ισπανία, 23 Οκτωβρίου 2014) και µία της οµάδας «Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Ενεργειακή
Αποδοτικότητα» (Βαρκελώνη, 29/30 Οκτωβρίου 2014, στα πλαίσια της τελικής συνδιάσκεψης του έργου
MARIE).

4. ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ CPMR
Τα µέλη της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής κατέθεσαν τροπολογίες κατά τη Γενική Συνέλευση της CPMR στο
Umeå σε συγκεκριµένα σηµεία, κάνοντας αναφορά στην εξέλιξη των µελλοντικών µακροπεριφερειακών
στρατηγικών στη Μεσόγειο. Οι προτάσεις εντάχθηκαν στην τελική έκδοση του εγγράφου: Τελική ∆ιακήρυξη
της CPMR - Umeå 2014
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