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ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ CPMR
26 Νοεμβρίου 2015, Ραμπάτ (Ραμπάτ–Σαλέ–Κενίτρα, Μαρόκο)
I. ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το πολιτικό γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής συνήλθε στο Ραμπάτ και ενέκρινε τα ακόλουθα:
 Την πολιτική διακήρυξη του πολιτικού γραφείου του Ραμπάτ·
 Τα οικονομικά έγγραφα της Διαμεσογειακής Επιτροπής·
 Την τροποποίηση του άρθρου 7 του εσωτερικού κανονισμού της Διαμεσογειακής Επιτροπής·
 Την προσχώρηση των περιφερειών Σκόδρας και Τιράνων (Αλβανία) και Καμπανίας (Ιταλία) στη
Διαμεσογειακή Επιτροπή.
Το γραφείο επίσης υποστήριξε τη διακήρυξη της Μεσογειακής Επιτροπής του UCLG, στην οποία η
Διαμεσογειακή Επιτροπή συμμετέχει επισήμως. Εκεί, η Διαμεσογειακή Επιτροπή εκπροσωπήθηκε από πολλά
μέλη της και από τη γραμματεία για τις δύο εκδηλώσεις της Μεσογειακής Επιτροπής: το πολιτικό συμβούλιο
και το εργαστήριο για την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών.
II. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Abdessamad Sekkal, περιφερειάρχης Ραμπάτ–Σαλέ–Κενίτρα, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες.
Ο Michel Vauzelle, πρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής και περιφερειάρχης Προβηγκίας – Άλπεων –
Κυανής Ακτής, μίλησε για τις στενές σχέσεις ανάμεσα στο Μαρόκο και στη Μεσόγειο και χαιρέτισε το διάβημα
της χώρας, που στρέφεται προς την αποκέντρωση εν μέσω ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών, με την τρομοκρατία
σε άνοδο και τις συγκρούσεις σε εξέλιξη. Μίλησε, επίσης, για τον ρόλο που παίζει μια αποκεντρωμένη εξουσία
στην προάσπιση της δημοκρατίας, φέρνοντας κοντά τους πολίτες με τους εκλεγμένους αντιπροσώπους και
εφοδιάζοντας τις περιφέρειες με επαρκή κεφάλαια. Η αποκέντρωση μπορεί να πολλαπλασιάσει τις
δυνατότητες της δημοκρατίας, είπε. Ο Michel Vauzelle τόνισε ότι πρέπει να υπερασπιζόμαστε τις περιφέρειές
μας για να μειώσουμε τις μεταξύ τους ανισότητες και ανισορροπίες. Επίσης, σημείωσε –χωρίς να αρνηθεί ότι
για να είναι ισχυρή η περιφέρεια πρέπει να είναι ισχυρό και το κέντρο– ότι πρέπει να αντιταχθούμε στην ιδέα
της υπερβολικά φιλελεύθερης συγκέντρωσης και να αντιπροτείνουμε την ιδέα των πόλων ανάπτυξης που
αναπτύσσουν έναν δυναμισμό μεταξύ τους. Εξήγησε, ακόμη, γιατί οι περιφέρειες πρέπει να συμβάλλουν στην
καθοδήγηση των νέων ώστε να διασφαλίζουν τον σεβασμό των κοινωνιών μας και ευρύτερα τις δημοκρατικές
συνιστώσες της αρμονικής συνύπαρξης. Τέλος, αναφέρθηκε στον ρόλο των ΜΜΕ και ζήτησε πιο
ισορροπημένη πληροφόρηση, η οποία να μην προβάλλει τη βία ως κάτι συνηθισμένο.
1η σύσκεψη – Διακυβεύματα και προοπτικές της αποκέντρωσης στη Μεσόγειο: οι διαδικασίες της
περιφερειοποίησης και της αποκέντρωσης στο Μαρόκο και στη Μεσόγειο και τα οφέλη της
αποκεντρωμένης συνεργασίας
Ο Ali Sedjari, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Mohamed V του Ραμπάτ και πρόεδρος του Ομίλου Ερευνών και
Μελετών για τα Εδάφη (GRET), επανήλθε στο θέμα της αρμονικής συνύπαρξης και μίλησε για τον
ανθρωπισμό, αξία απαραίτητη μες στην κρίση που πλήττει τον κόσμο σήμερα. Υποδέχθηκε τους νέους
αντιπροσώπους του Μαρόκου λέγοντάς τους ότι θα χρειαστεί να αποκριθούν σε πολλές προκλήσεις σε θέματα
όπως ασφάλεια, συνεργασία και εδαφικότητα, μέσα σε έναν κόσμο σε διαρκή αλλαγή. Τους κάλεσε να
εργαστούν για την ειρήνη απευθυνόμενοι στους πολίτες, ιδίως στους νέους, ώστε να ασπάζονται κοινές αξίες.
Για να γίνει αυτό, χρειάζεται μια νέα διαχείριση των αξιών αυτών και μια κεντρική ιδέα: το έδαφος. Ο Ali Sedjari
ζήτησε να εφαρμοστούν νέοι μηχανισμοί στο εσωτερικό των εδαφών και να στηριχτούμε στην κοινωνία των
πολιτών για την ταχεία υιοθέτηση ενός πνεύματος συνεργασίας. Πρέπει να γκρεμίσουμε τα τείχη και να
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προαγάγουμε την ολοκλήρωση, είπε. Όπως εξήγησε, η Μεσόγειος είναι σήμερα ο μόνος χώρος που δεν έχει
ενταχθεί την παγκοσμιοποίηση. Πρέπει να προαγάγουμε μια κουλτούρα κατανόησης και συνεννόησης, ώστε
να αναπτυχθούν δεσμοί μεταξύ όλων. Πρέπει, αν θέλουμε να ενισχύσουμε ξανά τις παγκόσμιες ιδέες ενάντια
στις τωρινές απειλές.
Ο Abdessamad Sekkal επανήλθε στο θέμα της περιφερειοποίησης, το οποίο κατά τη γνώμη του ωφελεί την
εθνική συνοχή, στον βαθμό κατά τον οποίο αντικατοπτρίζει την έκφραση των λαών και της κοινωνίας των
πολιτών. Το να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι τοπικές ιδιαιτερότητες και να υπάρχει συμμετοχική δημοκρατία τα
θεωρεί απαραίτητα στοιχεία για να προαχθεί η συνοχή με την ευρεία έννοια και η συναίνεση των λαών προς
τις διάφορες πολιτικές. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην εδαφική ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο της
παγκοσμιοποίησης, ανταγωνιστικότητα που πρέπει να βασίζεται στις ιδιαιτερότητες των εδαφών ώστε η
ανάπτυξη να είναι κατά τον δυνατόν ισομερής. Κατόπιν, παρέθεσε τα στάδια της αποκέντρωσης στο Μαρόκο,
της οποίας τελευταίο ορόσημο ήταν τα νέα κείμενα του συντάγματος του 2011, στα οποία γίνεται αναφορά σε
έννοιες όπως τοπική αυτοδιοίκηση και επικουρικότητα ανάμεσα στο κράτος και στις τοπικές αρχές ή ανάμεσα
σε διαφορετικές τοπικές αρχές. Κατά τη γνώμη του, το μεγάλο διακύβευμα θα είναι να διασφαλιστεί η σύγκλιση
ανάμεσα στις διαφορετικές δημόσιες πολιτικές και η μέγιστη δυνατή προσαρμογή τους στις ανάγκες των
εδαφών. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να εργαστούμε με αφετηρία δύο θεμελιώδη έγγραφα (περιφερειακό
χωροταξικό σχέδιο, εξαετές πρόγραμμα περιφερειακής ανάπτυξης) και στηριζόμενοι σε έναν εκτελεστικό
οργανισμό για την εκτέλεση των έργων. Η μεγάλη πρόκληση θα είναι η δημιουργία νέων θεσμών και η αλλαγή
του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε την περιφερειακή δράση. Τέλος, ο Abdessamad Sekkal αναφέρθηκε στις
διάφορες αποστολές και έργα που έχουν εγκαινιαστεί, καθώς και στη δημιουργία νέων περιφερειών, στη νέα
διαίρεση (12 περιφέρειες) και στο σύστημα άμεσης εκλογής.
Ο Mohand Laenser, πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Φες–Μεκνές, επικεντρώθηκε στις προκλήσεις
τις οποίες κατά τη γνώμη του αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες του Μαρόκου. Υπογράμμισε πόσο σπουδαίο είναι
το αίσθημα του να ανήκεις σε μια περιφέρεια, το οποίο ακόμη δεν υπάρχει αληθινά στο Μαρόκο. Αυτή ακριβώς
πιστεύει ότι είναι μία από τις μεγάλες προκλήσεις της τωρινής μεταρρύθμισης. Ανέφερε επίσης ότι προς το
παρόν επικεντρωνόμαστε μάλλον σε μικρά, κοινοτικά έργα κι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε
το αίσθημα του «ανήκειν» σε μια περιφέρεια για να κερδίσουμε την κοινωνία των πολιτών και να
οραματιστούμε έργα μεγαλύτερου βεληνεκούς. Τέλος, σημείωσε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν δίκτυα
συνεργασίας.
Ο Ali Sedjari συμφώνησε απολύτως, ενώ υπενθύμισε ότι ο πολίτης πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των
πολιτικών κι ότι πρέπει να αναπτύξουμε περιφερειακή συνείδηση, να νοηματοδοτήσουμε την
περιφερειοποίηση, για να διασφαλίσουμε ότι η περιφέρεια θα αποτελεί οντότητα με συνέχεια και διάρκεια.
Ο Massimo Toschi, εκπρόσωπος της περιφέρειας Τοσκάνης, αναφέρθηκε στην εμπειρία της Τυνησίας και
στη ενισχυμένη διαδικασία. Αναφέρθηκε επίσης στις εμπειρίες του στο Μάλι και στο Λίβανο, όπου υπάρχουν
διάφορες εδαφικές οργανώσεις. Κατά τη γνώμη του, το πραγματικό πρόβλημα είναι να μάθουμε πώς οι
οντότητες (δήμοι και κοινότητες, επαρχίες, περιφέρειες…) θα μπορέσουν να αποφύγουν μια καταστροφή στη
Μεσόγειο. Υποστήριξε ότι θα χρειαστεί να γεφυρώσουμε το χάσμα και να επιτύχουμε τη συμφιλίωση των
πολιτισμών αν επιθυμούμε πραγματικά να δώσουμε τέλος στην πολιτική αστάθεια.
Ο Απόστολος Παπαφωτίου, εκπρόσωπος της περιφέρειας Πελοποννήσου, αναφέρθηκε στην επιτυχία της
συνεργασίας στην Ελλάδα, ιδίως ως προς την κοινωνική της όψη για τους πληθυσμούς. Υπενθύμισε τα
χρηματοδοτικά προβλήματα καθώς και τα γραφειοκρατικά βάρη και εμπόδια. Παρά ταύτα, είπε ότι θεωρεί
θετικό το ότι υπάρχει διάθεση κατάστρωσης στρατηγικών σχεδίων για την υπέρβαση των εμποδίων και την
ικανοποίηση των πολιτών. Επέμεινε, επίσης, ότι πρέπει να καλλιεργηθεί στους πολίτες η εμπιστοσύνη αν
θέλουμε να στηρίζουν τις διάφορες πολιτικές προς υλοποίηση.
Η Monika Bernhart, εκπρόσωπος της περιφέρειας Βένετο, παρουσίασε την εμπειρία της περιφερειοποίησης
στην Ιταλία και τα διάφορα στάδιά της. Έδωσε, επίσης, παραδείγματα συνεργασίας με το Μαρόκο και την
Τυνησία, μέσω μνημονίων συμφωνίας, ανταλλαγής εμπειριών κτλ.
Η Francesca Guardiola, εκπρόσωπος της περιφέρειας Καταλωνίας, παρενέβη για να σημειώσει τη διαφορά
ανάμεσα στην αποκέντρωση και την αποσυγκέντρωση, η οποία έγκειται στη διαχείριση των δημόσιων πόρων.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην πραγματική μεταφορά δεξιοτήτων και, στο πλαίσιο αυτό, στην καθοδήγηση σε
δημοσιονομικά θέματα. Τέλος, αφού αναφέρθηκε στη διαδικασία περιφερειοποίησης στην Ισπανία, τόνισε ότι
χρειάζεται χρηματοδοτική αυτονομία κατά την υλοποίηση πολιτικών.
Ο Ali Sedjari ολοκλήρωσε τη σύσκεψη λέγοντας ότι η υφιστάμενη κρίση κάνει τους ανθρώπους πιο
ανθεκτικούς και πιο καινοτόμους. Κατά τη γνώμη του, πρέπει να υπερβούμε τον «πολιτικό» χρόνο και να
αρχίσουμε να δρούμε κοινωνικά σε μόνιμη βάση. Οι περιφέρειες πρέπει να αποτελούν τόπους διαλόγου και
μάθησης, που να παράγουν γνώσεις.
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2η σύσκεψη – Προς καινούργιες ευρωπαϊκές πολιτικές για τη μετανάστευση και τη γειτονία: τρόπος
αντιμετώπισης των συγκυριακών και των δομικών προκλήσεων στη Μεσόγειο
Ο Michel Vauzelle πήρε πρώτος τον λόγο, υπενθυμίζοντας τον ρόλο των τοπικών αρχών στη Μεσόγειο και
την προστιθέμενη αξία των περιφερειών, καθώς και τον ρόλο τους στις πολιτικές για τη μετανάστευση.
Αναφέρθηκε στις δράσεις τις οποίες ανέλαβε η Διαμεσογειακή Επιτροπή μαζί με τη Σικελία και τα μέλη της για
τις μεταναστευτικές προκλήσεις, την εκστρατεία «Είμαστε όλοι Μεσόγειοι», τις ανταλλαγές βέλτιστων
πρακτικών με τη Σικελία, τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την επιχειρησιακή
ομάδα της CPMR για τη μετανάστευση, κ.ά. Επανέλαβε ότι η ΕΕ αφενός μεν αντέδρασε, αφετέρου δε η
αντίδρασή της δεν ήταν αρκετή για να αλλάξει την πορεία των γεγονότων στο μεταναστευτικό. Επίσης, στάθηκε
στην έννοια της συμβίωσης στη Μεσόγειο και στην ιδέα του κοινού πεπρωμένου όλων των λαών των
παραλίων της Μεσογείου.
Ο Raul de Luzenberger, υπουργός και αναπληρωτής προϊστάμενος της αντιπροσωπείας της ΕΕ στο
Μαρόκο, εξήγησε τη διαδικασία αναθεώρησης της πολιτικής γειτονίας, εφιστώντας την προσοχή κυρίως στην
ενότητα για τον μεσογειακό νότο και αναφέροντας τα κύρια σημεία, ιδίως το μεταναστευτικό, τις εργασίες της
συνόδου κορυφής της Βαλέτας και το σχέδιο δράσης, υπογραμμίζοντας πόσο ενδιαφέρον είναι το να ληφθεί
υπ’ όψιν το όραμα των αφρικανικών χωρών. Στάθηκε στον ρόλο των περιφερειών στο Μαρόκο στις διαδικασίες
αποκέντρωσης, στην περιφερειοποίηση ως ένα μεγάλο ανοιχτό «εργοτάξιο», αλλά και στη διαδικασία του
Ραμπάτ σε σχέση με τη διαχείριση των προσφύγων στη χώρα αφίξεως. Το Μαρόκο είναι μοντέλο για την
Αφρική και το Σαχέλ, είπε. Υπογράμμισε, επίσης, τη σπουδαιότητα της διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη
των εδαφών και για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.
Ο Mohamed Sadiki, αντιπρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής, περιφερειακός σύμβουλος Ραμπάτ–
Σαλέ–Κενίτρα και δήμαρχος Ραμπάτ, μίλησε για τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η Μεσόγειος και
ειδικότερα για τα ζητήματα και τις προοπτικές συνεργασίας των περιφερειών του Μαρόκου και για τις
προκλήσεις του μεταναστευτικού προβλήματος. Υπογράμμισε τα στοιχεία της αλληλεγγύης και του
επιμερισμού, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για το μεταναστευτικό, καθώς και την ανάγκη να υπάρχει
συνεκτικότητα ανάμεσα στις διάφορες πολιτικές. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον ρόλο της ΕΕ και στις πολιτικές
για τους νέους.
Ο Jean-Claude Gayssot, α΄ αντιπεριφερειάρχης Λαγκεντόκ–Ρουσιγιόν και ειδικός απεσταλμένος της
Διαμεσογειακής Επιτροπής για την υποστήριξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών και των στρατηγικών
για τη λεκάνη της Μεσογείου, στάθηκε στην εγγύτητα της μακροπεριφέρειας. Πρέπει να εκλάβουμε τη
συνεργασία ως τη λύση για τη Μεσόγειο, είπε. Αναφέρθηκε επίσης στην εκστρατεία «Είμαστε όλοι Μεσόγειοι»,
υπογραμμίζοντας τη δουλειά του προέδρου Vauzelle, και υπενθύμισε ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη
Μεσόγειο δεν είναι μόνο στρατιωτική ή μεταναστευτική αλλά ότι πρέπει να καταστρώσουμε εξαρχής ένα σχέδιο
ανθρωπιστικής δράσης και ανάπτυξης. Κυρίως στάθηκε στο ότι επείγει η από κοινού ανάπτυξη και στο ότι
χρειάζεται μια απτή απόκριση στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας και με χρήση των ευρωπαϊκών ταμείων.
Παρατήρησε, τέλος, ότι πρέπει να δοθεί στις περιφέρειες ρόλος πιο σαφής και πιο ενεργός στην πολιτική
γειτονίας.
Η Francesca Guardiola τόνισε ότι χρειάζεται αλληλεγγύη ενάντια στα τραγικά συμβάντα των οποίων
γινόμαστε μάρτυρες και ότι πρέπει να λυθούν εκ βάθρων τα προβλήματα σταθερότητας στον μεσογειακό
χώρο. Η Τυνησία πρέπει να καταστεί υπόδειγμα δημοκρατικοποίησης στη νότια Μεσόγειο. Πρέπει, επίσης, να
επωφεληθούμε από τα πεδία συνεργασίας που μας έχουν δοθεί (π.χ. ο μηχανισμός γειτονίας και το νέο
πρόγραμμα ENI CBC MED) ώστε να μετέχουν στις εξελίξεις όλα τα μέρη και να επιτύχουμε μια νέου τύπου
ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο –και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας γενικότερα–, ο ρόλος της
Διαμεσογειακής Επιτροπής και των τοπικών αρχών πρέπει να είναι σαφής. Υπενθύμισε, τέλος, την επέτειο
των 20 χρόνων από τη διαδικασία της Βαρκελώνης και τον ρόλο και τις ενέργειες της Ένωσης για τη Μεσόγειο,
παρά τα όρια στη δράση της.
Ο Massimo Toschi, εκπρόσωπος της περιφέρειας Τοσκάνης, τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να χρηματοδοτήσει έργα
τα οποία να ενώνουν πιο συχνά Παλαιστίνιους και Ισραηλινούς για να συμβάλει σε μια κουλτούρα
συμφιλίωσης.
Ο Ettayeb El Masbahi, αντιπεριφερειάρχης Ανατολής, παρενέβη για να υπογραμμίσει τα αίτια της
τρομοκρατίας: τον δεσποτισμό και τη φτώχεια, που επίσης προκαλούν τα μεταναστευτικά ρεύματα που
γνωρίζουμε. Η απανθρωποποίηση των λαών γεννά πραγματικές τραγωδίες, είπε. Χωρίς μια γνήσια κουλτούρα
συνεργασίας στη Μεσόγειο δεν θα μπορέσουμε να προοδεύσουμε.
Ο Abdessamad Sekkal υπενθύμισε ότι πολλοί τρομοκράτες είναι τέταρτης ή πέμπτης γενιάς. Άρα, σαφώς
υπάρχει πρόβλημα ένταξης, το οποίο πρέπει να επιλύσουμε.
Ο Michel Vauzelle επεσήμανε την κακή διαχείριση των πληροφοριών στον βωμό του οικονομικού κέρδους
και του εντυπωσιασμού και στην πλήρη απόρριψη του φόβου. Σημείωσε επίσης ότι πρέπει να
καταπολεμήσουμε το αίσθημα του κοινωνικού αποκλεισμού. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε διάφορες μεγάλες
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ευκαιρίες αφομοίωσης μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου και παρέθεσε εμπειρίες επιμόρφωσης μεταξύ Βορρά και
Νότου, για παράδειγμα στον κλάδο των επαγγελματιών τεχνιτών.
Μία από τις αντιπεριφερειάρχες του Ραμπάτ παρενέβη και υπογράμμισε πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε
κίνητρα στους νέους, να συζητούμε μαζί τους και να αποφύγουμε το χάσμα των γενεών.
Ο Davide Strangis παρουσίασε τη συμβολή της περιφέρειας Αιμιλίας–Ρωμανίας, η οποία υπήρξε
πρωτοπόρος στην Ιταλία στο θέμα της υποδοχής και της ένταξης των μεταναστών. Έθεσε επίσης το ερώτημα
της εδαφοποίησης της πολιτικής γειτονίας και των συνεργιών με τους μηχανισμούς των στρατηγικών για τις
μακροπεριφέρειες και τη λεκάνη της Μεσογείου, υπενθυμίζοντας τις θέσεις της Διαμεσογειακής Επιτροπής και
τη συμμετοχή της στη διαβούλευση για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας.
Ο Raul de Luzenberger ανέφερε, τέλος, τα προγράμματα του ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και τα
πολυάριθμα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και το πρόγραμμα Mid Atlantic, το οποίο θα
ασχοληθεί κυρίως με τη διαδικασία περιφερειοποίησης στο Μαρόκο. Υπογράμμισε επίσης τον ρόλο της
αντιπροσωπείας της ΕΕ που αναπτύσσει συνεργίες με τις περιφέρειες.

IV. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Davide Strangis, εκτελεστικός διευθυντής της Διαμεσογειακής Επιτροπής, συγκεφαλαίωσε τα κύρια
μηνύματα της CPMR και της Διαμεσογειακής Επιτροπής, συνδέοντάς τα με τις θεματικές και με τις κυριότερες
στιγμές των δραστηριοτήτων μας. Παρουσίασε τη Διακήρυξη του Ραμπάτ, ενώ η περιφέρεια Λαγκεντόκ–
Ρουσιγιόν πρότεινε δύο τροπολογίες, οι οποίες εγκρίθηκαν. Η διακήρυξη ψηφίστηκε ομοφώνως από όσα μέλη
ήταν παρόντα στο Ραμπάτ.

V. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΑΛΛΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο Guillaume Huet, εκπρόσωπος της περιφέρειας Προβηγκίας – Άλπεων – Κυανής Ακτής, υπενθύμισε τον
κύριο στόχο της ομάδας που θα καταπιαστεί με την ιδέα μιας πολιτικής συνοχής για τη Μεσόγειο
συμβάλλοντας στη συνάρθρωση διαφορετικών πολιτικών της ΕΕ, ιδίως της πολιτικής γειτονίας. Αυτό που μας
συμφέρει, είπε, είναι ένα όραμα όσο πιο διευρυμένο γίνεται για το σύνολο της Μεσογείου, να περιλαμβάνει
όλους τους ενδιαφερομένους και να οδηγήσει στον ορισμό νέων προτεραιοτήτων και σε μια δομική στρατηγική.
Στάθηκε επίσης στον ρόλο των προγραμμάτων για τη δημιουργία συνεργιών. Συνέχισε αναφερόμενος στις
δραστηριότητες της ομάδας εργασίας «Εδαφική συνεργασία και μακροπεριφερειακές στρατηγικές» σε σχέση
με τις εργασίες της επιχειρησιακής ομάδας της CPMR και των πλατφορμών για τη δημιουργία συνεργιών με
τη διακομματική ομάδα «Θάλασσα και παράκτιες ζώνες». Κατέληξε με την ιδέα της ανάμειξης των κρατών
μελών στις αναδυόμενες στρατηγικές, ιδίως στις θαλάσσιες στρατηγικές για την ανατολική Μεσόγειο και στις
μελλοντικές ολοκληρωμένες στρατηγικές. Σε αυτό το πλαίσιο, ευχαρίστησε την περιφέρεια Λαγκεντόκ–
Ρουσιγιόν για τη δράση της στο πλευρό της γαλλικής κυβέρνησης και την εκπροσώπηση ομάδων
συμφερόντων. Τέλος, ανακοίνωσε τις προσεχείς δράσεις της ομάδας, ιδίως υπό την επικείμενη προεδρία της
Μάλτας και στο πλαίσιο των διάφορων προγραμμάτων που αφορούν στη Μεσόγειο.
Ο Davide Strangis έκανε έναν απολογισμό των εργασιών που επιτελούν οι ομάδες «Νερό και ενέργεια» και
«Μεταφορές και ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική». Υπογράμμισε κατ’ αρχάς τις εργασίες για την
παρακολούθηση της οδηγίας-πλαίσιο για το νερό, τις οποίες συντονίζει η Βαλένθια, και τις προοπτικές για τις
μελλοντικές ανταλλαγές, που πρέπει να κορυφωθούν με την εκπόνηση έργων και με τη σύνταξη ενός πολιτικού
κειμένου. Για το 2016 προβλέπεται άλλη μία σύνοδος, ανέφερε. Υπενθύμισε, επίσης, τις συνεργίες νερού και
ενέργειας και τις εργασίες επί της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής αποδοτικότητας, που αφορούν στην
υλοποίηση της διακήρυξης της Λιουμπλιάνα, σε ένα κοινό σχέδιο δράσης και στην παρουσίαση του έργου
Sherpa με την Καταλωνία επικεφαλής του προγράμματος MED. Για την ομάδα «Μεταφορές και ολοκληρωμένη
θαλάσσια πολιτική» υπογράμμισε τις εργασίες που σχετίζονται με τη Χάρτα της Μπολόνια και άλλα θέματα,
όπως: θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών, παρακολούθηση
της οδηγίας-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, υπάρχουσες συνεργίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη
CPMR στο θέμα των θαλάσσιων επενδύσεων, σχέσεις με τη διακομματική ομάδα SEARICA και αξιοποίηση
έργων όπως το Marina MED. Ολοκλήρωσε αναφέροντας εξελίξεις που αφορούν στις αναδυόμενες στρατηγικές
και στις εκθέσεις που ετοιμάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναφέροντας άλλες δράσεις και συνεργίες με
μεσογειακά δίκτυα.
Ο Thomas Lavaur, εκπρόσωπος της περιφέρειας Λαγκεντόκ–Ρουσιγιόν, παρουσίασε τις δραστηριότητες της
ομάδας «Οικονομική και κοινωνική συνοχή». Υπενθύμισε τα κύρια σημεία του σχεδίου δράσης και αναφέρθηκε
στα βήματα για την αξιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης τα οποία έγιναν
με αφορμή ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο έχουν ήδη απαντήσει αρκετές περιφέρειες και για το οποίο θα
συνταχθεί σχετική έκθεση. Ανέφερε ότι έχει προβλεφθεί σύνοδος της ομάδας εντός του πρώτου εξαμήνου του
2016 για να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα αυτού του ερωτηματολογίου. Τέλος, αναφέρθηκε στους νέους
άξονες εργασίας της ομάδας: επιχειρηματικότητα, προώθηση του τουρισμού, της κινητικότητας, της ένταξης
-4-

και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, διαπολιτισμικός διάλογος, έργα σαν το Vasco da Gama για τη
Μεσόγειο.
Τέλος, ο Davide Strangis έκανε μια παρουσίαση για τα εσωτερικά θέματα και εξέθεσε το χρονοδιάγραμμα
των δραστηριοτήτων για τους προσεχείς μήνες. Παρουσίασε κατ’ αρχάς την πρόταση τροποποίησης του
εσωτερικού κανονισμού, η οποία προβλέπει έναν απλό μηχανισμό για ενεργότερη συμμετοχή των μελών
της Διαμεσογειακής Επιτροπής στο πολιτικό γραφείο σε περίπτωση απουσίας ενός από τα τακτικά μέλη. Η
τροποποίηση εγκρίθηκε ομοφώνως από τους παρισταμένους. Η παρακάτω παράγραφος περιλήφθηκε στο
άρθρο 7: Επιπλέον, κάθε εθνική αντιπροσωπεία του Γραφείου (ομάδα περιφερειών που εκπροσωπούνται για
κάθε κράτος μέλος) θα μπορεί να ορίσει ένα επιπλέον μέλος, το οποίο θα μπορεί να κληθεί εκτάκτως (στην
αρχή ή/και στη διάρκεια της αποστολής) να συμμετάσχει σε ορισμένες συνόδους του Γραφείου όταν ένα από
τα τακτικά μέλη του ίδιου κράτους δεν μπορεί να παραστεί.
Στη συνέχεια, παρουσίασε την έκθεση δραστηριοτήτων και τόνισε πόσο εντατικά εργάζεται η Διαμεσογειακή
Επιτροπή. Μίλησε για την αναδιοργάνωση διάφορων ομάδων εργασίας και σημείωσε τα διάφορα έργα,
υφιστάμενα ή προσεχή, καθώς και τη στρατηγική για τις κυριότερες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για
μεσογειακά προγράμματα. Παρουσίασε, τέλος, τα οικονομικά έγγραφα της Διαμεσογειακής Επιτροπής και
ανάφερε ότι οι λογαριασμοί παρουσιάζουν ένα μικρό έλλειμμα, το οποίο θα καλυφθεί μετά την επικύρωση
ορισμένων έργων, ενώ σε σχέση με τα προηγούμενα οικονομικά έτη είναι πλεονασματικοί. Ο Davide Strangis
ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την προσχώρηση τριών νέων περιφερειών: Σκόδρα και Τίρανα (Αλβανία)
και Καμπανία (Ιταλία). Ολοκλήρωσε παρουσιάζοντας τον μελλοντικό ιστότοπο της Διαμεσογειακής Επιτροπής.
Οι αντιπεριφερειάρχες Φεζ–Μεκνές και Ανατολής είπαν ότι θα επιθυμούσαν να λάβουν πληροφορίες για το
ενδεχόμενο να προσχωρήσουν στη Διαμεσογειακή Επιτροπή και στη CPMR. Ο Davide Strangis τους
υπέδειξε τη προβλεπόμενη διαδικασία.
Κλείνοντας, ο Michel Vauzelle ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες και τις παριστάμενες περιφέρειες για
τον χρόνο τους και για τη συμμετοχή τους. Εκδήλωσε τη χαρά του για τη σοβαρή δουλειά που έχει γίνει στο
πλαίσιο της Διαμεσογειακής Επιτροπής και ευχαρίστησε ξεχωριστά τον Davide Strangis, εκτελεστικό
γραμματέα. Κήρυξε τη λήξη της συνόδου και ευχαρίστησε ξανά την περιφέρεια Ραμπάτ–Σαλέ–Κενίτρα για τη
φιλοξενία της και τους συμμετέχοντες για τις ομιλίες τους.
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