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Γενική Συνέλευση της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ
27 Ιουνίου 2014 – Βενετία (Βένετο)
Οι περιφέρειες της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής θέλουν αρχικά —και µαζί µε την Επιτροπή της CPMR για τα
Βαλκάνια και τη Μαύρη Θάλασσα— να εκφράσουν ότι στηρίζουν την ειρήνη, τη συµφιλίωση και την
ανάπτυξη στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και στο ανατολικό και νότιο
τµήµα της Μεσογείου, όπου η δηµοκρατική συνέχεια και οι µελλοντικές εξελίξεις της αποκέντρωσης θα
µπορούσαν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο για την εµπέδωση των ευρωµεσογειακών σχέσεων. Όπως
δηλώθηκε σε προηγούµενες διακηρύξεις, η παρούσα παγκόσµια, ευρωπαϊκή και µεσογειακή
κοινωνικοοικονοµική και γεωπολιτική κατάσταση καταδεικνύει την αναγκαιότητα να εργαστούµε σκληρά όλοι
µαζί για να µειωθεί το χάσµα µεταξύ των ακτών της Μεσογείου, µεταξύ της ευρωµεσογειακής περιοχής και
της υπόλοιπης Ευρώπης, και µεταξύ της λεκάνης της Μεσογείου συνολικά και του παγκοσµίου συστήµατος.
Υπ’ αυτό το πρίσµα και σε συνέχεια των ∆ιακηρύξεων της Βαρκελώνης (Γενική Συνέλευση της
∆ιαµεσογειακής Επιτροπής, Ιούνιος 2013) και της Πάτρας (Πολιτικό Γραφείο της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής,
Μάρτιος 2014) τα µέλη της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR που συνήλθαν στη Βενετία σήµερα, 27
Ιουνίου 2014:
Νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή
-

Προσδοκούν να συνεργαστούν µε τους νέους ευρωβουλευτές και συγκεκριµένα µε όσους θα
συµµετάσχουν σε επιτροπές, διακοµµατικές οµάδες και συνελεύσεις µε θέµατα όπως —µεταξύ των
πλέον σηµαντικών— περιφερειακές και θαλάσσιες πολιτικές, ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία,
µακροπεριφερειακές στρατηγικές, ενέργεια, µεταφορές, νερό, νεολαία, ευρωµεσογειακές σχέσεις.

-

Εκφράζουν το µεγάλο ενδιαφέρον τους για την ανανέωση της διακοµµατικής επιτροπής «θάλασσες και
παράκτιες ζώνες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη θέλησή τους να συνεχίσουν να συνεισφέρουν
στο οριζόντιο πλαίσιό της για θαλάσσια ζητήµατα και στην προοπτική της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης
µέσω της εµπειρίας που έχουν οι µεσογειακές περιφέρειές της σε σηµαντικά ζητήµατα που αφορούν, για
παράδειγµα, σε ζώντες θαλάσσιους πόρους, ναυτική γνώση, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασµό,
ολοκληρωµένη διαχείριση παράκτιων ζωνών κτλ. Έχοντας υπόψη την Ολοκληρωµένη Θαλάσσια
Πολιτική, την Οδηγία-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ), το νέο Ευρωπαϊκό Ταµείο
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και τη Στρατηγική για Γαλάζια Ανάπτυξη, αυτή η διακοµµατική επιτροπή
θα ωφελούσε τη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θαλάσσια
ζητήµατα και —υπ’ αυτό το πρίσµα— οι περιφέρειες της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής θα
αυτοδεσµεύονταν να αναπτύξουν ισχυρές σχέσεις συνεργασίας µε τους µελλοντικούς ευρωβουλευτές,
αν η διακοµµατική επιτροπή συσταθεί ξανά.

-

Ζητούν οµαλή συµφωνία για τον νέο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για τον διορισµό των
νέων επιτρόπων και δηλώνουν πλήρη διάθεση να συνεχίσουν να συνεργάζονται µε όλες τις Γενικές
∆ιευθύνσεις της που ασχολούνται µε πολιτικές που έχουν αντίκτυπο σε παράκτιες και παραθαλάσσιες
περιφέρειες της Μεσογείου.

-

Ζητούν από το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη νέα Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να
συνδυάσουν (και να µειώσουν σταδιακά) τα µέτρα λιτότητας µε νέες πρωτοβουλίες για ανάκαµψη της
ευρωπαϊκής αγοράς (ιδίως για την αύξηση των δηµοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων στις περιοχές
αυτές) και συγκεκριµένες συντονισµένες πρωτοβουλίες ικανές να τονώσουν την κοινωνικοοικονοµική
ανάπτυξη υπό το πρίσµα της αειφορίας και της προώθησης της απασχόλησης των νέων.
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Μακροπεριφερειακές στρατηγικές
-

Καλωσορίζουν την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διακυβέρνηση των µακροπεριφερειακών
στρατηγικών, που υπογραµµίζει ιδίως τον ρόλο των περιφερειακών οργανισµών και την εξωτερική
προβολή των µακροπεριφερειακών στρατηγικών. Με αυτήν την έννοια και µε το βλέµµα στο µέλλον η
∆ιαµεσογειακή Επιτροπή ζητά από την Επιτροπή να σκεφθεί περισσότερο και να προωθήσει τα
παρακάτω: την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση (κατανοώντας αποτελεσµατικότερα τα εδάφη, τον ιδιωτικό
τοµέα και την κοινωνία των πολιτών), την πιθανή σύσταση µιας µακροπεριφερειακής οµάδας δράσης
εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στην οποία θα εµπλέκονται οι διάφορες Γενικές ∆ιευθύνσεις της), τον
συντονισµό µε ενδιαφεροµένους από γειτονικές χώρες και τη συγκεκριµένη λειτουργία των Φόρα.
Περισσότερη προσοχή πρέπει να δοθεί στον σηµαντικό ρόλο των περιφερειακών κυβερνήσεων, που θα
πρέπει να βρει την κατάλληλη θέση του σε µια ισορροπηµένη αρχιτεκτονική αυτών των στρατηγικών µαζί
µε τις κεντρικές κυβερνήσεις.

-

Εγκρίνουν το ενηµερωµένο προσχέδιο του οδικού χάρτη της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής της CPMR για
τις Μακροπεριφερειακές Στρατηγικές στη Μεσόγειο και εφιστούν την προσοχή των κρατών-µελών, της
ARLEM, της Ένωσης για τη Μεσόγειο και άλλων βασικών ενδιαφεροµένων, προκειµένου να
υλοποιηθούν οι πρώτες φάσεις του, που είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί ένα κοινό όραµα µέχρι το
τέλος του έτους, υπό την Ιταλική Προεδρία της ΕΕ, που ενδέχεται να είναι ουσιώδης για τη θεµελίωση
νέων αναδυόµενων Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών στη λεκάνη της Μεσογείου.

-

Ζητούν να αναπτυχθεί µια καθολική Ολοκληρωµένη Μεσογειακή Στρατηγική µεσοµακροπρόθεσµα —η
1
EUSMED , που θα πρέπει να περιλαµβάνει τρεις αλληλένδετες στρατηγικές: τη Στρατηγική για την
2
3
Αδριατική και το Ιόνιο (EUSAIR) · τη Στρατηγική για τη ∆υτική Μεσόγειο (EUSWEST Med )· τη
4
Στρατηγική για την Ανατολική Μεσόγειο (EUSEAST Med ). Η EUSAIR θα µπορούσε να χρησιµεύσει ως
ένας πρώτος οδηγός και σε επίπεδο διακυβέρνησης, εξετάζοντας παράλληλα σε µεγαλύτερο βαθµό την
τυπική συµµετοχή 4 κρατών εκτός Ε.Ε. και των συνεργιών που θα πρέπει να συναφθούν µε τις
Στρατηγικές για τον ∆ούναβη και τις Άλπεις.

-

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εορτάζουν τη δηµοσίευση της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
στρατηγική EUSAIR και δηλώνουν ικανοποιηµένοι που κυκλοφόρησε το πρώτο τρίµηνο του 2014 και
ικανοποιηµένοι µε τη συµµετοχική διαδικασία που οδήγησε σε αυτήν. Η ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή επίσης
τονίζει πόσο σπουδαίο είναι να ληφθούν υπόψη οι περαιτέρω επιλογές των κύριων ενδιαφεροµένων της
περιοχής για την υλοποίησή της στο κοντινό µέλλον καθώς και η πρόσφατη γνώµη της Επιτροπής των
Περιφερειών, και καλεί το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να την εγκρίνει απροβληµάτιστα.

-

Τονίζουν άλλη µια φορά ότι πρέπει να υπάρξει συντονισµένη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην
ανάπτυξη του Σχεδίου ∆ράσης για τη στρατηγική EUSAIR —ειδικά κατά την αντιµετώπιση ζητηµάτων
που αφορούν σε εδάφη και στην κοινωνική συνοχή— που θα διευκολυνθεί από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο και όσες υπηρεσίες και Γενικές ∆ιευθύνσεις εµπλέκονται στην κατάρτιση και στην υλοποίηση
του σχεδίου δράσης για τη στρατηγική, και επαναφέρουν τις συστάσεις που εκφράστηκαν στη ∆ιακήρυξη
του Πολιτικού Γραφείου της στην Πάτρα (Μάρτιος 2014) και αφορούν στην προσέγγιση "εκ των κάτω
προς τα άνω" καθώς και στην ανάγκη να βρεθούν οι καλύτεροι µηχανισµοί για να εµπλακούν κατάλληλα
η κοινωνία των πολιτών και ο ιδιωτικός τοµέας, στο πόσο σπουδαίο είναι να ευθυγραµµιστεί η
στρατηγική µε τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας και των Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών
και Επενδυτικών Ταµείων, καθώς και στις συνεργίες µε όλες τις σχετικές πολιτικές της Ε.Ε. και
προγραµµάτων όπως τα RTE-T, H2020, COSME κτλ.

-

Συνιστούν να καλλιεργηθεί η πτυχή της ανάπτυξης ικανοτήτων καθώς η EUSAIR θα πρέπει να µπορεί
να βελτιώσει πραγµατικά τις δεξιότητες και δυνατότητες των εµπλεκόµενων κρατών εντός και εκτός Ε.Ε.,
και θεωρούν ότι µια περιοχή ειρηνικού διαλόγου και αποτελεσµατικής συνεργασίας στην Αδριατική και
στο Ιόνιο που θα έχει διάρκεια δεν µπορεί να δηµιουργηθεί αν δεν εµπλέκονται διαρκώς οι νέοι των
περιοχών αυτών. Εποµένως, καλούν τα κράτη µέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσουν, να
διευκολύνουν και να βελτιώσουν την υλοποίηση των υπαρχόντων προγραµµάτων κινητικότητας των
νέων στην περιοχή της στρατηγικής EUSAIR.

-

Υπενθυµίζουν ότι στηρίζουν τις συστάσεις που καταρτίστηκαν µε την πολύτιµη συνεργασία των µελών
5
της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής στις εκθέσεις της ARLEM για µια «Πολιτική Συνοχής για τη Μεσόγειο»
και για την «Εδαφική διάσταση της Ένωσης για τη Μεσόγειο».

1

Προσχέδιο καθολικού σχεδίου δράσης µέχρι το 2017 κατά την προεδρία της Μάλτας, που θα ενηµερώνεται ανά 3 έτη, αρχίζοντας από
το 2020
2
Εν εξελίξει πιλότος για το σχέδιο δράσης για τη Μεσόγειο, που θα εγκριθεί µέχρι το τέλος του 2014
3
Σχέδιο δράσης µέχρι το 2016
4
Σχέδιο δράσης µέχρι το 2020
5
Αυτή η έκθεση µας κάνει να σκεφτούµε βαθύτερα το πώς πρέπει να εφαρµοστούν και να προσαρµοστούν η προσέγγιση και η
µεθοδολογία της πολιτικής συνοχής της Ε.Ε. στην πολιτική γειτονίας της Ε.Ε. για τον Νότο, καθώς και το γιατί και πώς να χαραχθούν
και να υλοποιηθούν µακροπεριφερειακές στρατηγικές στη λεκάνη της Μεσογείου.
σ. 2

-

Εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη σύσταση της νέας ∆ιαχειριστικής Αρχής του προγράµµατος
διακρατικής συνεργασίας για την περιοχή Αδριατικής‑Ιονίου, καθώς και τις ελπίδες τους για ταχεία,
συντονισµένη και αποτελεσµατική ανάπτυξη του προγράµµατος συνεργασίας της.

-

Όσον αφορά στη στήριξη των αναδυόµενων στρατηγικών: υποστηρίζουν και τονίζουν πόσο σηµαντικό
είναι που ορίστηκε —εντός του νέου προγράµµατος συνεργασίας Med— συγκεκριµένη προτεραιότητα
για τη διακυβέρνηση (Στόχος 11, «Μια κοινή Μεσόγειος Θάλασσα») µε ισορροπηµένη κατανοµή πόρων.
Αυτή η προτεραιότητα θα προσφέρει ισχυρή στήριξη στην περαιτέρω εφαρµογή της µακροπεριφερειακής
προσέγγισης στα µεσογειακά υποστηρικτικά πολυµερή πλαίσια συντονισµού των ενδιαφεροµένων για
κοινή απόκριση σε συνήθεις προκλήσεις.

-

Ταυτόχρονα, κοιτάζουν µε ενδιαφέρον τον οριζόντιο στόχο που διαµορφώνεται στο νέο πρόγραµµα
ENPI CBC Med, ελπίζοντας ότι θα επιτρέψει στο πρόγραµµα να παράσχει ισχυρή στήριξη στη
µεσογειακή διακυβέρνηση και στη σταδιακή ανάληψη κοινής ευθύνης για τις µελλοντικές αναδυόµενες
µακροπεριφερειακές στρατηγικές.

-

Στηρίζουν τις πρόσφατες πρωτοβουλίες µερικών µελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να στηρίξουν το
ξεκίνηµα αναδυόµενων µακροπεριφερειακών στρατηγικών στη Μεσόγειο µε µειωµένη αλλά στρατηγική
6
συµπληρωµατική χρηµατοδότηση .

Θαλάσσια ζητήµατα
-

Θα επιβλέπουν στενά την υλοποίηση της Οδηγίας-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (ΟΠΘΣ),
λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την οικοσυστηµική της προσέγγιση και τις επιδράσεις της σε όλες τις
ευρωπαϊκές, εθνικές και εδαφικές πολιτικές µε ειδική προσοχή σε όσες επιδράσεις αφορούν στη χρήση
των θαλασσών για οικονοµικές δραστηριότητες και τις ανθρωπολογικές πιέσεις στο παράκτιο και
θαλάσσιο περιβάλλον. Υπ’ αυτό το πρίσµα και εξαιτίας των ειδικών γνώσεων και δυνατοτήτων των
περιφερειών, καλούν τα µεσογειακά κράτη µέλη να αναγνωρίσουν τους σπουδαίους ρόλους τους και να
τις εµπλέξουν, µε απτό τρόπο, στην υλοποίηση της ΟΠΘΣ. Παράλληλα, η ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή
7
τονίζει την ανάγκη να απελευθερωθεί η δυνατότητα γαλάζιας ανάπτυξης της Μεσογείου και ζητά από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τη λαµβάνουν υπόψη σε όλες τις πολιτικές τους.

-

∆εσµεύονται να προωθήσουν τη διαδικασία της Χάρτας της Μπολόνια και να συνεργαστούν για να
διαµορφωθεί το Κοινό Σχέδιο ∆ράσης της, που θα περιλαµβάνει σηµαντικές διακρατικές δράσεις και
σηµαντικά δοµικά έργα για τις µεσογειακές περιφέρειες, καθώς και σηµαντικές πρωτοβουλίες στο
πλαίσιο µελλοντικών µακροπεριφερειακών στρατηγικών για τη λεκάνη και για την επίτευξη της
Μεσογειακής Στρατηγικής για Αειφόρο Ανάπτυξη που τελεί υπό αναθεώρηση.

-

Καλωσορίζουν την ολοένα µεγαλύτερη σηµασία που δίνεται στα θαλάσσια ζητήµατα από το διακρατικό
πρόγραµµα MED και εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την επικείµενη έναρξη του έργου «COM&CAP
MarInA-Med», που θα δώσει στη ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR την ευκαιρία να επιταχύνει και να
προωθήσει την προσπάθεια που γίνεται στο πρόγραµµα να γνωστοποιηθούν και να κεφαλαιοποιηθούν
—στους κύριους στόχους του Euromed και για την υλοποίηση του νέου προγράµµατος συνεργασίας
Med για την περίοδο 2014–2020— τα κύρια τεχνικά αποτελέσµατα και οι πολιτικές συστάσεις 13
θαλάσσιων έργων για ζητήµατα όπως περιβαλλοντικές πιέσεις, µορφές γαλάζιας ενέργειας, παράκτιος
και θαλάσσιος τουρισµός, αλιεία, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός, συµπλέγµατα, µικρά λιµάνια,
προσβασιµότητα και αειφόρες µεταφορές.

-

Συνιστούν µετ’ επιτάσεως να συνεχίσει το πρόγραµµα ENPI CBC Med να εργάζεται για την ανάπτυξη
αξόνων προτεραιότητας για τη δηµιουργία κοινών συνθηκών για γαλάζια ανάπτυξη σε όλη τη Μεσόγειο.

-

Καλωσορίζουν την έναρξη του υποσχόµενου έργου Vasco da Gama —υπό την ηγεσία της CPMR—, στο
οποίο συµµετέχουν διάφοροι µεσογειακοί εταίροι και η επιτυχία του οποίου αναγνωρίστηκε από το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατά την τελευταία του σύνοδο, τον Ιούνιο του 2014, και εξετάζουν την έναρξη
ενός έργου Vasco da Gama ειδικά προσαρµοσµένου για τη Μεσόγειο.

-

Θα συνεισφέρουν στην υλοποίηση της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «Μια ευρωπαϊκή
στρατηγική για περισσότερη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισµό»
εκπονώντας πιλοτικές πρωτοβουλίες και έργα µε έµφαση στον τουρισµό που βασίζεται στην πολιτισµική
κληρονοµιά, στα υποθαλάσσια αρχαιολογικά πάρκα, στον οικολογικό, φυσιολατρικό τουρισµό και
τουρισµό υγείας σε παράκτιους προορισµούς και στον αλιευτικό τουρισµό, χρησιµοποιώντας παράλληλα
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Πρόταση της ευρωβουλευτή Erminia Mazzoni: ενίσχυση του προϋπολογισµού της ΕΕ µε 3 εκατοµµύρια ευρώ για να στηριχθεί η
κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης για τη µακροπεριφέρεια της Μεσογείου.
7
Πλεονεκτήµατα της Μεσογείου στους θαλάσσιους οικονοµικούς τοµείς (ναυπηγεία, µορφές ανανεώσιµης θαλάσσιας ενέργειας, αλιεία
και υδατοκαλλιέργειες, βιοτεχνολογίες κτλ.).
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στρατηγικές που εµπλέκουν πολλούς ενδιαφεροµένους για να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα των
τουριστικών προσφορών και καλύτερη προσβασιµότητα αποµονωµένων περιοχών, στηρίζοντας επίσης
—στη Μεσόγειο— την πρωτοβουλία της Επιτροπής Νησιών της CPMR σχετικά µε ένα πιθανό
µελλοντικό δίκτυο ή οµοσπονδία Γραφείων Νησιωτικού Τουρισµού.
Μεταφορές και προσβασιµότητα
-

Υπογραµµίζουν ότι η CPMR και η ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή παρακολουθούν και λαµβάνουν υπόψη στις
δραστηριότητές τους το νέο πλαίσιο, για την περίοδο 2014–2020, που ορίζει τη στήριξη της Ε.Ε. για τις
υποδοµές και τις υπηρεσίες µεταφορών. Καθώς έχουµε εισέλθει στη φάση υλοποίησης των
ανανεωµένων εργαλείων (TEN-T και Connecting Europe Facility), χρειάζονται διευκρινίσεις από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς αυτή η πολιτική θα λάβει υπόψη της τις Περιφέρειες και τις Γειτονιές
της Ε.Ε., ιδιαίτερα όσον αφορά στους διευρωπαϊκούς διαδρόµους και τις θαλάσσιες αρτηρίες.

-

Υπ’ αυτό το πρίσµα, δηλώνουν ξανά ότι ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν στη διακυβέρνηση των έξι
8
πολυτροπικών διαδρόµων του TEN-T σχετικά µε τη Μεσόγειο και τις µελλοντικές Θαλάσσιες Αρτηρίες
9
και ιδίως στα Φόρα που διοργανώνονται . Οι περιφέρειες της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής δεσµεύονται
να αποστείλουν σηµαντικές πληροφορίες και να εκφράσουν τις προτεραιότητές τους όσον αφορά σε
έργα υποδοµής και προγράµµατα συγχρηµατοδότησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα κράτη µέλη και
στους νέους συντονιστές των διαδρόµων, για να τους προσφέρουν χρήσιµες συµβουλές για την
επεξεργασία των σχεδίων µελλοντικής εξάπλωσης των διαδρόµων και τον συντονισµό των
συγκεκριµένων έργων υποδοµής που θα αναπτυχθούν. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε έργα µε
µεγαλύτερη δυνατότητα κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης, σε συνεργασίες δηµόσιου‑ιδιωτικού τοµέα
και στη διακλάδωση των κύριων διαδρόµων στο έδαφος των περιοχών που συνδέουν σηµαντικές
υποδοµές όπως λιµάνια, σιδηροδρόµους, αεροδρόµια και κέντρα διαχείρισης υλικού µε πολυτροπικές
πλατφόρµες.

-

Η ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή γνωρίζει τις προσπάθειες που θα χρειαστεί να καταβάλουν οι
ενδιαφερόµενοι για τις θαλάσσιες µεταφορές έως το 2020 ώστε η λεκάνη της Μεσογείου να σέβεται τις
προδιαγραφές του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την
περιεκτικότητα του ντίζελ σε θείο. Συνεπώς, καλεί τις Περιφέρειες να προετοιµαστούν ενόψει αυτής της
προθεσµίας στηρίζοντας τα λιµάνια της Μεσογείου στις επενδύσεις που κάνουν για να διατίθενται
εναλλακτικά καύσιµα.

-

Όσον αφορά στις αειφόρες µεταφορές και στην προσβασιµότητα, η ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή θα
υποστηρίξει τη διαδικασία κεφαλαιοποίησης διακρατικών µεσογειακών έργων (όπως, µεταξύ άλλων,
CAIMANS, POSEIDON, SMART PORT, MERMAID) που αφορούν σε έξυπνα λιµάνια, συστήµατα
περιβαλλοντικής παρακολούθησης για λιµάνια και στην ατµοσφαιρική ρύπανση.

Άλλα ζητήµατα που ενδιαφέρουν τη ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή: συνεργασία στην επιστήµη, στην
τεχνολογία και στη βιοµηχανία· µεταναστευτικά κύµατα· αποδοτική ενέργεια
-

∆ηλώνουν ότι είναι ανάγκη να καλλιεργηθεί η συνεργασία στους τοµείς της επιστήµης, της τεχνολογίας
και της καινοτοµίας µεταξύ των περιφερειών και των µεσογειακών τοπικών, περιφερειακών και εθνικών
συνεργατών, ξεκινώντας από τη σχετική εµπειρία κάποιων µελών της και λαµβάνοντας υπόψη τη
δουλειά σε έργα όπως το MEDSPRING καθώς και τις προκλήσεις που προβάλει η πολιτική δέσµευση
σηµαντικών παικτών, οι επαφές µεταξύ ερευνητών και ειδικών, οι κύριοι παράγοντες επιτυχίας της
συνεργασίας, οι αναµενόµενες επιδράσεις και τα κοινά οφέλη στα εδάφη (όπως ανάπτυξη της
οικονοµίας και της απασχόλησης ή/και καινοτοµία), καθώς και η ανάγκη διάδοσης των εµπειριών.

-

Επικυρώνουν την έγκριση που παρείχε το Πολιτικό Γραφείο της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής στη
∆ιακήρυξη της Λιουµπλιάνα για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στα
Κτήρια της Μεσογείου, ως αποτέλεσµα του πρώτου µέρους της διαδικασίας κεφαλαιοποίησης των τριών
ευρωπαϊκών έργων: Elih-Med, Proforbiomed και Marie. Η ∆ιαµεσογειακή Επιτροπή της CPMR
υπογραµµίζει ιδιαίτερα τη συνάφεια της µελλοντικής δηµιουργίας ενός νέου µοντέλου πολυεπίπεδης
διακυβέρνησης για την εφαρµογή πολιτικών για ενεργειακή ανακαίνιση και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
σε κτήρια, όπου οι περιφέρειες και οι δήµοι θα πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο και από
10
οικονοµικής άποψης.

-

Εκτιµώντας τη συνάφεια της διαχείρισης των µεταναστευτικών κυµάτων και της ενσωµάτωσης των
µεταναστών στα εδάφη τους και σε όλη την Ε.Ε. και τη Μεσόγειο, δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται να
συγκεντρώσουν τις σκέψεις των περιφερειών της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής σε µια καθολική
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Η Μεσόγειος και ο διάδροµος Σκανδιναβίας‑Μεσογείου ως κορυφαίες προτεραιότητες.
Ιδίως το Φόρουµ III για τον µεσογειακό διάδροµο, που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2014.
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Η διακήρυξη της Λιουµπλιάνα αναπτύσσεται από τους εταίρους σε ένα λεπτοµερέστερο έγγραφο πολιτικής που θα παρουσιαστεί στο
τελικό συνέδριο του Elih-Med στις Βρυξέλλες το τέλος του 2014.
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σ. 4

προοπτική, που θα καλύπτει διάφορες βασικές πτυχές, που θα συνιστά µια αποδοτικότερη παρατήρηση
και απόκριση στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται µε την παράνοµη µετανάστευση, την
αποτελεσµατική κοινωνικοοικονοµική ένταξη των µεταναστών και τη δυναµική της συνεργασίας για την
αποκεντρωµένη ανάπτυξη. Με αυτήν την έννοια, έργα όπως το MIPEX-R ή εκθέσεις όπως η επικείµενη
έκθεση της επιτροπής ECOTER της ARLEM για τα µεταναστευτικά κύµατα και τον ρόλο των
περιφερειών και των τοπικών αρχών θα µπορούσαν να δώσουν στις περιφέρειες της ∆ιαµεσογειακής
Επιτροπής εξαιρετικές ευκαιρίες για να συγκεράσουν τα οράµατα και τις προσπάθειές τους για να
καταρτίσουν κοινές συστάσεις για το θέµα, που θα απευθυνθούν περαιτέρω στα κράτη της Ε.Ε. και της
Euromed.
***************************
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