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∆ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR
Σύνοψη των βασικών συµπερασµάτων και αποφάσεων
του Πολιτικού Γραφείου
10 ∆εκεµβρίου 2014 – Μασσαλία (Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), Γαλλία)

1. Πολιτικά Μηνύµατα της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR
Κατόπιν συζήτησης µεταξύ των µελών του, το Πολιτικό Γραφείο της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής ενέκρινε τα
ακόλουθα πολιτικά έγγραφα:
-

∆ιακήρυξη για το Κλίµα

-

Πολιτική θέση για την Οδηγία-Πλαίσιο για τα Ύδατα και τις Μεσογειακές Περιφέρειες

-

Πολιτική θέση για τη µεταναστευτική πολιτική και τις προκλήσεις της διαχείρισης της
κινητικότητας των ατόµων στη Μεσόγειο

-

Επικαιροποιηµένος Οδικός Χάρτης για τις Μακροπεριφερειακές
Στρατηγικές για τις Θαλάσσιες Λεκάνες στη Μεσόγειο

Στρατηγικές

και

τις

Η ∆ιακήρυξη για το Κλίµα είναι ένα πολιτικό έγγραφο που κατάρτισαν από κοινού η ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή
της CPMR και η Μεσογειακή Επιτροπή του UCLG (Παγκόσµιο ∆ίκτυο Πόλεων, Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών). Κατόπιν συγκέντρωσης των σχολίων των µελών κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Πολιτικού
Γραφείου της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής, ο µαροκινός Αντιπρόεδρος παρουσίασε στο κοινό της
«Συνάντησης των τοπικών και περιφερειακών εκλεγµένων αξιωµατούχων για το Κλίµα», που διεξήχθη στις
11 ∆εκεµβρίου 2015 στο Villa Méditerranée, την πρόταση της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής για
τροποποιήσεις. Το έγγραφο εγκρίθηκε και η τελική του έκδοση θα διανεµηθεί στις αρµόδιες αρχές.
Η Πολιτική θέση για τα Ύδατα είναι αποτέλεσµα ανταλλαγής απόψεων µεταξύ των µελών της οµάδας της
∆ιαµεσογειακής Επιτροπής για το συγκεκριµένο θέµα. Εγκρίθηκε οµόφωνα από το Πολιτικό Γραφείο και θα
διανεµηθεί ευρέως προσεχώς.
Έπειτα από τη συζήτηση, εγκρίθηκε επίσης το έγγραφο για τη µεταναστευτική πολιτική µε κάποιες προτάσεις
για τροποποίηση που θα συµπεριληφθούν έπειτα από τη συνάντηση του Πολιτικού Γραφείου και πριν από
τη κοινοποίηση.
Αναφορικά µε το τελευταίο πολιτικό έγγραφο, το Πολιτικό Γραφείο ενηµερώθηκε για τις πρόσφατες εξελίξεις
και προοπτικές για τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες στη
Μεσόγειο, καθώς και για τα πρόσφατα βήµατα στη EUSAIR (Στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια της
Αδριατικής και του Ιονίου). Αναφέρθηκαν επίσης ορισµένες πρόσφατες συναντήσεις των Περιφερειών της
∆ιαµεσογειακής Επιτροπής µε τις αρχές των κρατών µελών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις σχετικές
µελέτες και εργασίες στο πλαίσιο της ARLEM (Ευρωµεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση) καθώς
και ευρωπαϊκών έργων όπως το COM&CAP MarInA-Med. Συνεπώς, ο οδικός χάρτης της ∆ιαµεσογειακής
Επιτροπής επικαιροποιήθηκε ώστε να περιλαµβάνει συγκεκριµένα την προοπτική των στρατηγικών για τις
θαλάσσιες λεκάνες στη Μεσόγειο και σύντοµα θα διανεµηθεί. Στο πλαίσιο των συζητήσεων, ανατέθηκε στον
κ. Jean Claude Gayssot, Αντιπρόεδρο της Περιφέρειας Languedoc-Roussillon και µέλος του Πολιτικού
Γραφείου της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής, η ευθύνη για τη στήριξη και την ενίσχυση των δράσεων
προώθησης αναφορικά µε τον οδικό χάρτη.
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2. Σχέδιο ∆ράσης 2014-2016 και οµάδες εργασίας
Κατόπιν πλήρους ενηµέρωσης για τις δραστηριότητες του 2013-14 των υφιστάµενων επτά οµάδων εργασίας
της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής, και σε συνέχεια της εκλογής του κατά την ολοµέλεια της ∆ιαµεσογειακής
Επιτροπής στο Umea, ο Πρόεδρος της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής, κ. Michel Vauzelle, παρουσίασε τις
κύριες ιδέες, τα χαρακτηριστικά και τους άξονες στους οποίους θα εργαστεί η ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή. Η
Συνολική προσέγγιση του Σχεδίου ∆ράσης 2014-16 θα εστιάζει στην προώθηση της συγκρότησης µίας
ολοκληρωµένης µακροπεριφερειακής στρατηγικής στη Μεσόγειο, αναπτύσσοντας µία Μεσόγειο των έργων,
κινητοποιώντας εταίρους από τον Νότο της Μεσογείου και ενθαρρύνοντας την καθιέρωση µίας µεσογειακής
ιθαγένειας.
Η ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή – σύµφωνα µε αυτή τη συνολική προσέγγιση που περιεγράφηκε στο Σχέδιο
∆ράσης – θα εργαστεί επίσης στις τοµεακές πτυχές για την ανάπτυξη των περιφερειών στη Μεσόγειο µέσω
των Οµάδων Εργασίας της. Με αυτό το σκεπτικό, τα µέλη συζήτησαν για µία πιθανή νέα διάρθρωση στη
βάση της βελτιστοποίησης των πόρων, συναντήσεων/χρονοδιαγράµµατος, συµµετοχής και σχετικών
συνεργιών. Αυτή η αναδιαµόρφωση προβλέπει 4 Οµάδες Εργασίας:
-

Εδαφική Συνεργασία και Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές

-

Νερό & Ενέργεια

-

Μεταφορές και Ολοκληρωµένη Θαλάσσια Πολιτική

-

Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή.

Αυτές οι νέες οµάδες προκύπτουν από τις προτάσεις που συµπεριελήφθησαν στο πρόγραµµα της
Προεδρίας της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής, από την κοινή συµβολή και την επικαιροποίηση των
προτεραιοτήτων που περιλαµβάνονται στα σχέδια δράσης των υπαρχουσών οµάδων εργασίας και τις
συζητήσεις µε τα µέλη της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής. Η άσκηση αυτή βασίστηκε στις κατευθυντήριες
γραµµές για την αναδιοργάνωση που περιλαµβάνεται στο Σχέδιο ∆ράσης της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής για
το 2014-16 και στη συµβουλή του Πολιτικού Γραφείου. Οι 4 νέες οµάδες εργασίας θα συντονίζονται από ένα
δίδυµο συµπροεδριών που θα είναι επίσης σε θέση να συγκροτούν συγκεκριµένες εσωτερικές οµάδες
δράσης που θα συντονίζονται από άλλες περιφέρειες. Ενδεικτικά, από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο, η
Γραµµατεία θα εργαστεί µαζί µε τους υπάρχοντες συντονιστές των οµάδων εργασίας και νέες πιθανές
ενδιαφερόµενες περιφέρειες ώστε να προσδιορίσει τα 4 νέα σχέδια δράσης και τις συγκεκριµένες µελλοντικές
δράσεις (προώθηση/έργα) και ηγεσίες. Το Σχέδιο ∆ράσης 2014-16, που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο
της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής, στη συνέχεια θα επικυρωθεί και τα σχέδια δράσης των 4 οµάδων εργασίας
θα εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση του 2015 που θα διεξαχθεί στην Πελοπόννησο.

3. Εσωτερικές υποθέσεις και χρονοδιάγραµµα
Κατά τη διάρκεια του Πολιτικού Γραφείου τα µέλη ενηµερώθηκαν από τον Εκτελεστικό Γραµµατέα για τις
δραστηριότητες από τον Οκτώβριο έως τον ∆εκέµβριο του 2014. Μία εκτενής έκθεση θα ετοιµαστεί για τη
Γενική Συνέλευση του 2015.
Το Πολιτικό Γραφείο της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής ενέκρινε:
• Τα οικονοµικά έγγραφα της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής: σύγκριση των προϋπολογισµών του 2013 και
2014, διαρκής έκθεση για την πρόοδο και τον νέο προϋπολογισµό για το 2015.
• Την προσχώρηση στη ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR των ακολούθων περιφερειών που εντάχθηκαν
στη CPMR κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της CPMR στο Umeå:
o Molise (Ιταλία)
o Laâyoune-Boujdour-Sakia el Hamra (Μαρόκο)
Στο εξής και κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας, η Περιφέρεια Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra θα
είναι το δεύτερο µέλος, εκ µέρους των µαροκινών περιφερειών, στο Πολιτικό Γραφείο της ∆ιαµεσογειακής
Επιτροπής της CPMR.
Στην παρούσα βάση επαφών της CPMR και της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής, θα πρέπει να εξεταστεί το
ενδεχόµενο να προστεθούν, το 2015/16 στη CPMR και στη ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή, νέες αρχές από
διάφορες ευρωµεσογειακές χώρες που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους. Η Προεδρία, η Γραµµατεία και
τα µέλη θα συνεχίσουν τις προσπάθειες και τις επαφές για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος.
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Τα µέλη του Πολιτικού Γραφείο της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής ενηµερώθηκαν επίσης για το
χρονοδιάγραµµα των δραστηριοτήτων της και των έργων συνεργασίας της, για τις τελευταίες ηµέρες του
∆εκεµβρίου και το 2015.
Ως προς το χρονοδιάγραµµα, οι επόµενες κύριες συνεδριάσεις των οργάνων λήψεως αποφάσεων της
∆ιαµεσογειακής Επιτροπής για το 2015 είναι:
-

Γενική Συνέλευση της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής στο Ναύπλιο – 2 και 3 Ιουλίου 2015

-

Ολοµέλεια της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής στο πλαίσιο της 43
στη Φλωρεντία, Τοσκάνη (Ιταλία) – 4 και 6 Νοεµβρίου 2015

ης

Γενικής Συνέλευσης της CPMR

Η ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή θα εκπροσωπηθεί επίσης στο πλαίσιο του επόµενου Πολιτικού Γραφείου της
CPMR που θα συνέλθει στη Νάντη (Γαλλία) στις 27 Φεβρουαρίου 2015 και στην Κρήτη στις 12 Ιουνίου 2015.
Επιπλέον, πριν από την επόµενη Γενική Συνέλευση θα µπορούσε να διεξαχθεί, πιθανώς στη Βαρκελώνη
(τον Μάρτιο / τέλη Απριλίου 2015), µία συνάντηση των τεχνικών εκπροσώπων του Πολιτικού
Γραφείου. Αυτή η συνάντηση θα έχει ως κύριο στόχο τον καθορισµό της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της Γενικής
Συνέλευσης και θα αποτελούσε επίσης ευκαιρία για την παρακολούθηση του καθορισµού των Σχεδίων
∆ράσης των νέων Οµάδων Εργασίας και πιθανώς για τη διεξαγωγή µίας σύντοµης συνεδρίασης της Οµάδας
Εργασίας για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και τις Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές. Βάσει της
συζήτησης του Πολιτικού Γραφείου, η επόµενη Γενική Συνέλευση θα πρέπει επίσης να απευθύνει τα
ζητήµατα σχετικά µε την εξέλιξη της γεωπολιτικής κατάστασης στη Μεσόγειο.
Μία άλλη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής θα µπορούσε να
διεξαχθεί στο τέλος του έτους (ηµεροµηνία και τόπος µένουν να καθοριστούν).
Αναφορικά µε τις επόµενες συναντήσεις για τα έργα, η ενδιάµεση συνδιάσκεψη του έργου MarInA-Med θα
διοργανωθεί στις Βρυξέλλες στις 4 Μαρτίου 2015 και προβλέπονται δύο εκδηλώσεις κεφαλαιοποίησης για τα
«έξυπνα λιµάνια» και τον «αειφόρο τουρισµό» τον Απρίλιο στη Μάλαγα και τον Μάιο στη Φλωρεντία. Το
πλήρες προσχέδιο του χρονοδιαγράµµατος της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής για το 2015 είναι διαθέσιµο στον
ιστότοπο της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής, και ενηµερώνεται τακτικά.

4. Άλλα ζητήµατα: διαδοχικές εκδηλώσεις
Την ίδια ηµέρα µε το Πολιτικό Γραφείο της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής, διεξήχθη µε επιτυχία, στο Villa
Méditerranée, ένα σεµινάριο κοινοποίησης και κεφαλαιοποίησης του έργου COM&CAP MarInA-Med για την
γαλάζια ενέργεια στη Μεσόγειο. Όλες οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιµες στον ιστότοπο του έργου. Ένα
σύντοµο µαγνητοσκοπηµένο ρεπορτάζ θα είναι προσεχώς διαθέσιµο.
Στον ίδιο χώρο, διεξήχθη στις 11 ∆εκεµβρίου η κοινή εκδήλωση της CPMR-UCLG για το Κλίµα, η οποία
απηύθυνε τις στρατηγικές προκλήσεις σχετικά µε αυτό το θέµα ενόψει του COP 21 (∆ιάσκεψη των
Ηνωµένων Εθνών για την κλιµατική αλλαγή). Η εκδήλωση συγκέντρωσε 150 εκπροσώπους από
περισσότερες από 17 µεσογειακές χώρες, που ενέκριναν οµόφωνα µία πολιτική διακήρυξη. Ακόµα µία
µεγάλη εκδήλωση για την Κλιµατική Αλλαγή και τη Μεσόγειο – το Med COP21 – θα στηριχθεί από την
Περιφέρεια PACA και θα διοργανωθεί στις 4 και 5 Ιουνίου 2015 στο Villa Méditerranée. Για τον σκοπό αυτό,
προβλέφθηκαν 3 προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις, η πρώτη εκ των οποίων έλαβε ήδη χώρα στη
Μασσαλία τον ∆εκέµβριο του 2014, και οι υπόλοιπες θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του
2015.
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