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Σύνοψη των εργασιών και των αποφάσεων της
ολομέλειας της Διαμεσογειακής Επιτροπής
5 Νοεμβρίου 2015 - Φλωρεντία (Τοσκάνη, Ιταλία)
1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
CPMR
Ο Mohamed Sadiki, αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής, περιφερειακός σύμβουλος Ραμπάτ–Σαλέ–
Κενίτρα και δήμαρχος Ραμπάτ, ορίστηκε από τον πρόεδρο της Διαμεσογειακής Επιτροπής και περιφερειάρχη
Προβηγκίας – Άλπεων – Κυανής Ακτής, Michel Vauzelle, να προεδρεύσει στη συνεδρίαση της ολομέλειας της
Διαμεσογειακής Επιτροπής στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης της CPMR. Ο πρόεδρος της Διαμεσογειακής
Επιτροπής δεν μπορούσε να παραστεί ο ίδιος λόγω ανωτέρας βίας.
Έτσι, ο αντιπρόεδρος Sadiki προέδρευσε στη συνεδρίαση και συνόψισε –σύμφωνα με τις υποδείξεις του
προέδρου– τις κυριότερες δράσεις της Διαμεσογειακής Επιτροπής το 2015 καθώς και το πλαίσιο δράσης και
τους κυριότερους τομείς δράσης για το μέλλον. Ειδικότερα, υπογράμμισε τα ακόλουθα σημεία:
 Την υπερψήφιση και υλοποίηση του σχεδίου δράσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής για την περίοδο 2014–
2016, τους κύριους άξονές του, την αναδιάρθρωση των ομάδων εργασίας και την προώθηση νέων θεμάτων
α΄ προτεραιότητας (π.χ. οικονομική και κοινωνική συνοχή).
 Το πλαίσιο εντός του οποίου δραστηριοποιήθηκε το δίκτυο (το οποίο σημαδεύτηκε κυρίως από
αλλεπάλληλες τραγωδίες που απαιτούν άμεση και αλληλέγγυα αντίδραση), τις εκκλήσεις προς την ΕΕ και
τη διεθνή κοινότητα να αναλάβουν δράση, καθώς και τις δράσεις και τα μηνύματα εκ μέρους ειδικά της
Διαμεσογειακής Επιτροπής σε σχέση με τα παρακάτω:
o τη μεταναστευτική κρίση, την εκστρατεία «Είμαστε όλοι Μεσόγειοι» (της οποίας τα μηνύματα
επαναλήφθηκαν στο έγγραφο θέσης της CPMR για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών) και τη
μάχη ενάντια στην τρομοκρατία και στο φάσμα της απόρριψης του άλλου, της ξενοφοβίας, του
ρατσισμού και του αντιδραστικού συντηρητισμού (integrism)..
o Την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση και τη στήριξη προς τον λαό της Ελλάδας κατά τη γενική
συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής στο Ναύπλιο.
o Τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, με ειδική αναφορά στις διασκέψεις MED COP 21 και COP 21.
o Τις εργασίες που έγιναν και τις πράξεις που μπορούν να γίνουν για να προωθηθούν οι υφιστάμενες και
οι αναδυόμενες στρατηγικές στη Μεσόγειο για την πραγμάτωση μιας ολοκληρωμένης μακροπεριφέρειας
(EUSAIR και νέες στρατηγικές, με πρώτη τη θαλάσσια στρατηγική για την Ανατολική Μεσόγειο).
o Την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας, τη σύνδεσή της με τις άλλες πολιτικές της ΕΕ και
τον ρόλο των περιφερειών, ο οποίος εκδηλώθηκε στη συνεισφορά της Διαμεσογειακής Επιτροπής της
CPMR στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
o Τα έργα και τις απτές πρωτοβουλίες συνεργασίας οι οποίες έχουν αναληφθεί ή πρόκειται να
αναληφθούν από τη Διαμεσογειακή Επιτροπή και τις περιφέρειές της (έργα της ΕΕ για την εδαφική
συνεργασία σε διακρατικό, διασυνοριακό επίπεδο, ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών κτλ.).
o Την προσπάθεια για τη δραστηριοποίηση και τη διεύρυνση του δικτύου στις περιφέρειες της Νότιας και
της Ανατολικής Μεσογείου.
Επίσης, ο εκτελεστικός γραμματέας με την παρουσίασή του ενημέρωσε την ολομέλεια πληρέστερα για τις
δραστηριότητες που στέφθηκαν με επιτυχία το 2015 και για τις κυριότερες δράσεις που έχουν προγραμματιστεί
για τους προσεχείς μήνες. Ο γραμματέας τόνισε επίσης τα έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας που
ολοκληρώθηκαν, όσα βρίσκονται υπό κεφαλαιοποίηση και όσα βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και τους 6
φακέλους υποψηφιότητας που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στο πρόγραμμα INTERREG MED αλλά και τους
καινούργιους, που ετοιμάζονται (πβ. τον «φάκελο έργων» που στάλθηκε πριν τη συνεδρίαση και την
παρουσίαση του εκτελεστικού γραμματέα).
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2. ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Η ολομέλεια είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το έργο της τελικής διακήρυξης της CPMR, την εισαγωγή στο
οποίο έκανε ο διευθυντής της CPMR αρμόδιος για την πολιτική συνοχής, Nicolas Brookes, ο οποίος
αναφέρθηκε στα 4 κύρια θέματά της. Να σημειωθεί ότι το έργο της διακήρυξης εκπονήθηκε με την υποστήριξη
της γραμματείας της Διαμεσογειακής Επιτροπής και συγκεντρώνει ουσιαστικά, μεταξύ άλλων, τα πρόσφατα
μηνύματά της για τα θέματα των μεταναστευτικών ροών, της γειτονίας και του κλίματος.
Τα μέλη της Διαμεσογειακής Επιτροπής συμφώνησαν σε γενικές γραμμές με το κείμενο και υπέδειξαν
ορισμένες τροποποιήσεις, οι οποίες κοινοποιήθηκαν και μεταβιβάστηκαν στη συντακτική ομάδα (προτάσεις
της Καταλονίας για τις μεταφορές, το κλίμα, τη μετανάστευση, προτάσεις της Generalitat Valenciana για τη
διασυνοριακή συνεργασία, κ.ά.). Οι περισσότερες προτάσεις ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο το οποίο
ενέκρινε η CPMR.
Επίσης, τα μέλη εξέφρασαν τις εκτιμήσεις τους για τις δραστηριότητες της Διαμεσογειακής Επιτροπής και
τόνισαν πόσο σπουδαίο ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν οι περιφέρειες στις πολιτικές για τη γειτονία και για
τη μετανάστευση, καθώς και πόσο επιθυμούν να ενισχυθούν οι σχέσεις συνεργασίας και να προωθηθούν οι
μακροπεριφερειακές στρατηγικές και οι στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες. Ακόμη, τα μέλη σχολίασαν ή
πρότειναν απτές δράσεις τις οποίες σχεδιάζουν να αναλάβουν, ειδικά για να αντιμετωπίσουν τη
μεταναστευτική κρίση βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα (υποδοχή προσφύγων και πολιτικές ένταξης:
παρεμβάσεις της Καταλονίας, της Ανδαλουσίας και της Βαλένθια).
Άλλα μέλη, όπως η Τοσκάνη, υπογράμμισαν πόσο σπουδαίες είναι οι προκλήσεις του μεταναστευτικού
ζητήματος και ο διαπολιτισμικός διάλογος στη λεκάνη της Μεσογείου στο πλαίσιο της παγκόσμιας κρίσης
καθώς και πόσο σημαντικό είναι οι περιφερειακές κυβερνήσεις να περιληφθούν και να αναμιχθούν σε όλες τις
διαδικασίες και στις φάσεις της χάραξης πολιτικών για αυτά τα ζητήματα. Η Τοσκάνη ανέφερε επίσης ότι
χρειάζεται να στηριχθεί η δημοκρατική διαδικασία στην Τυνησία και η πιθανότητα συμμετοχής της, για να
διευκολυνθεί η δημιουργία ευκαιριών διαλόγου, συνύπαρξης και ανταλλαγής εμπειριών (εστιάζοντας ειδικά
στους νέους και στις γυναίκες) ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστινίους.

3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η ολομέλεια ενέκρινε τα πρακτικά της γενικής συνέλευσης του Ναυπλίου και την αντιστοιχία ανάμεσα στις
δραστηριότητες και στα χρηματοοικονομικά έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν πρόβλεψη για τον
προϋπολογισμό του 2016.
Όσον αφορά στα νέα μέλη, η ολομέλεια ενημερώθηκε για το αίτημα της περιφέρειας Σκόδρας (Αλβανία) να
γίνει μέλος της Διαμεσογειακής Επιτροπής (το αίτημα έγινε δεκτό), για το ενδιαφέρον του Κιμπιλί (Τυνησία),
που διαμορφώνει τη διαδικασία εισδοχής του, και για το ενδιαφέρον της περιφέρειας Καμπάνιας (Ιταλία), που
εκδήλωσε την επιθυμία να ξαναγίνει μέλος της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR. Επιπλέον, ο
αντιπρόεδρος Sadiki δεσμεύτηκε να βοηθήσει ώστε το δίκτυο να διευρυνθεί και να ενισχυθεί η συνεργασία με
τις νέες περιφέρειες του Μαρόκο.
Σχετικά με το ημερολόγιο (διατίθεται στον ιστότοπο της Διαμεσογειακής Επιτροπής), η ολομέλεια ενημερώθηκε
για τις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν στις εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν στο Ραμπάτ στις 25–26
Νοεμβρίου 2015:
 Το πολιτικό γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής, το οποίο θα εστιάσει στις συζητήσεις για την
αποκέντρωση, τη συνεργασία, την πολιτική γειτονίας και τη μετανάστευση και το οποίο θα είναι κατ’
εξαίρεση ανοιχτό σε όλα τα μέλη και σε εξωτερικούς παρατηρητές (Μεσογειακή Επιτροπή του UCLG και
νέες περιφέρειες του Μαρόκο).
 Τις συνδεδεμένες εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει η Μεσογειακή Επιτροπή του UCLG και οι οποίες θα
είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη της Διαμεσογειακής Επιτροπής: Εργαστήριο για την ποιότητα των δημόσιων
υπηρεσιών στις 25 Νοεμβρίου και πολιτικό συμβούλιο της Μεσογειακής Επιτροπής του UCLG στις 26
Νοεμβρίου το πρωί.
Σχετικά με τη διοργάνωση της επικείμενης γενικής συνέλευσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής για το 2016 η
γραμματεία δεν έχει λάβει επίσημες προτάσεις, οπότε επανέλαβε το κάλεσμά της προς τα μέλη ώστε να
μπορέσει να ληφθεί απόφαση κατά το πολιτικό γραφείο στο Ραμπάτ ή το συντομότερο δυνατόν.
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