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ΔΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ CPMR
1η Ιουλίου 2016 – Βενετία (Βένετο, Ιταλία)

I. ΚΥΡΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Κατά τη σύνοδό της στη Βενετία, η γενική συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής εξέλεξε πρόεδρο τον
κ. Απόστολο Κατσιφάρα, περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
Κατόπιν, και αφού πρώτα ψηφίστηκε ένα διορθωτικό μέτρο για μια ισορροπημένη ανάθεση θέσεων στο
πολιτικό γραφείο (βάσει του οποίου οι ιταλικές περιφέρειες παραχώρησαν μία θέση στις γαλλικές
περιφέρειες, οι οποίες επλήγησαν υπέρμετρα από την εδαφική μεταρρύθμιση), η γενική συνέλευση
διόρισε το νέο πολιτικό γραφείο για την περίοδο 2016–2018.
Επίσης, η γενική συνέλευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής ενέκρινε:
 τα συμπεράσματα του πολιτικού γραφείου του Ραμπάτ (Νοέμβριος 2015);
 την Τελική διακήρυξη του Βένετο 2016;
 την υπογραφή ενός μνημονίου συμφωνίας ανάμεσα στη Διαμεσογειακή Επιτροπή και στις
MedCities;
 τα οικονομικά έγγραφα της ∆ιαµεσογειακής Επιτροπής;
 την έκθεση για την περίοδο 2014–2016 ;
 την επανένταξη στη Διαμεσογειακή Επιτροπή των παρακάτω περιφερειών: Καμπανία (Ιταλία),
Αττική (Ελλάδα), Σους (Τυνησία) –επικυρώθηκαν από τη γενική συνέλευση της CPMR στη
Φλωρεντία τον Νοέμβριο του 2015 και από το πολιτικό γραφείο της CPMR τον Φεβρουάριο 2016 ;
 την ένταξη 3 νέων περιφερειών του Μαρόκου: Μαρακές Σαφί, Λ’Οριεντάλ και Ντάχλα-Ουέντ Εντ
Νταχάμπ.
Η ένταξη των νέων περιφερειών του Μαρόκου θα επικυρωθεί από το πολιτικό γραφείο της CPMR που θα
διεξαχθεί στις Αζόρες τον Νοέμβριο του 2016.
Η γενική συνέλευση υποστήριξε επίσης και έλαβε μέρος στις δραστηριότητες των ομάδων εργασίας,
εγκρίνοντας τη συγκρότηση μιας νέας επιχειρησιακής ομάδας για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια
στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και τις μεταφορές.
Επιπλέον, εντάχτηκε επίσημα η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στη Χάρτα της Μπολόνια, την οποία
υπέγραψε ο περιφερειάρχης της. Τη Χάρτα έχουν ήδη υπογράψει πολλές άλλες περιφέρειες της
Διαμεσογειακής Επιτροπής, ενώ η ίδια η Επιτροπή εντάχτηκε στη Χάρτα το 2013).

II. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Roberto Ciambetti, πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου του Βένετο, καλωσόρισε τους
συμμετέχοντες και σκιαγράφησε την κατάσταση στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο: οικονομική κρίση,
πολιτικά κινήματα, μεταναστευτικό κτλ. Υπενθύμισε τις μεγάλες προτεραιότητες της Μεσογείου,
υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα της περιοχής για την Ευρώπη και την αναγκαιότητα πολιτικής και
οικονομικής ειρήνης για να υπάρξει γενικότερη σταθερότητα στα εδάφη μας.
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Η Ελένη Μαριάνου, γενική γραμματέας της CPMR, ευχαρίστησε την περιφέρεια Βένετο για τη φιλοξενία.
Αναφέρθηκε στην αστάθεια που πλήττει τους Ευρωπαίους πολίτες εξαιτίας της πολιτικής, κοινωνικής και
οικονομικής κρίσης. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι πρέπει όλοι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και να
κοπιάζουμε προς υπεράσπιση των περιφερειών. Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο που διαδραματίζει η
CPMR για την κάλυψη των αναγκών των περιφερειών-μελών της και στάθηκε στην αποκέντρωση των
δραστηριοτήτων της CPMR ώστε να μπορούν οι περιφέρειες να ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους
ανάγκες. Υπενθύμισε τις κύριες κατευθύνσεις των πολιτικών της CPMR: τα ναυτιλιακά θέματα γενικά, την
προσβασιμότητα και βεβαίως την εδαφική συνοχή. Τέλος, αναφέρθηκε στα πιθανά σενάρια που μπορεί
να επηρεάσουν τη μελλοντική πολιτική συνοχής στο πλαίσιο των περιφερειών της CPMR και της
Διαμεσογειακής Επιτροπής, και διερωτήθηκε τι αντίκτυπο θα μπορούσε να έχει το Μπρέξιτ σε αυτές.
Ο Mohamed Sadiki, μεταβατικός πρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής, κατέθεσε έναν απολογισμό
πεπραγμένων της Διαμεσογειακής Επιτροπής. Ευχαρίστησε την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την
υποστήριξή στη μεταβατική περίοδο κατά την οποία διετέλεσε πρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής.
Μίλησε για τις δράσεις των διαφόρων ομάδων εργασίας και για τα πολυάριθμα έργα (ιδίως το Com&Cap
MarInaMed), που έχουν προσδώσει μια δυναμική στις εργασίες της Διαμεσογειακής Επιτροπής. Τέλος,
απαρίθμησε τις πολλές θεσμικές συνεργασίες που συνάφθηκαν με διάφορους οργανισμούς και κατέληξε
λέγοντας πόσο αναγκαία είναι η ύπαρξη κοινής θέλησης και αλληλεγγύης ώστε να συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε για την ανάπτυξη των εδαφών μας.
Αφού εξελέγη πρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής για τα δύο προσεχή έτη, ο Απόστολος
Κατσιφάρας, περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, παρουσίασε σύντομα την πρόταση εργασίας για τη νέα
περίοδο προγραμματισμού. Υπογράμμισε πόσο σπουδαία είναι η αλληλεγγύη σε καιρούς κρίσης και πόσο
αναγκαίο είναι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας μέσα σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον. Εδώ και αρκετά
χρόνια η ΕΕ διέρχεται τη μία κρίση μετά την άλλη. Για να καταπολεμήσουμε την αβεβαιότητα,
χρειαζόμαστε περισσότερη συνοχή και αλληλεγγύη, όχι τη διάσταση απόψεων που παρατηρούμε σήμερα.
Ο διάλογος και η σύμπνοια είναι απαραίτητα για να ανταποκριθούμε στις κοινές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουμε, ώστε να διατηρήσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών μας. Πρέπει να
καταπολεμήσουμε τις ανισότητες. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι είμαστε περαστικοί και ότι πρέπει να
ενισχύσουμε την κατανόηση και την προστιθέμενη αξία της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Ο Απόστολος
Κατσιφάρας μίλησε ασφαλώς και για τη μεταναστευτική κρίση και το προσφυγικό ζήτημα. Κάλεσε την
Ευρώπη να επιδείξει μεγαλύτερη ενότητα. Ευχήθηκε να υπάρξει περισσότερος διάλογος –εκτός και εντός
της Διαμεσογειακής Επιτροπής.
Στη συνέχεια, ο Davide Strangis, εκτελεστικός γραμματέας της Διαμεσογειακής Επιτροπής, παρουσίασε
τους αντιπροέδρους του πολιτικού γραφείου, οι οποίοι εγκρίθηκαν ομοφώνως. Τους έδωσε τον λόγο για
μια σύντομη τοποθέτηση. Η María Badia i Cutchet, από την περιφέρεια Καταλωνίας (Ισπανία), μίλησε για
τη συμμετοχή της περιφέρειάς της στις εργασίες της Διαμεσογειακής Επιτροπής –στο παρελθόν, στο
παρόν και στο μέλλον. Η Agnès Rampal, από την περιφέρεια Προβηγκίας – Άλπεων – Κυανής Ακτής
(Γαλλία), μίλησε για τον αγώνα που έδωσε προς υπεράσπιση της μεσογειακής ταυτότητας, ιδίως στους
θεσμούς της ΕΕ, και ζήτησε να αναληφθούν απτές δράσεις προς όφελος των πολιτών. Η Serena Angioli,
από την περιφέρεια Καμπανίας (Ιταλία), επανέλαβε ότι στηρίζει απολύτως όλες τις πολιτικές της
Διαμεσογειακής Επιτροπής. Αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον της Καμπανίας για τη γαλάζια οικονομία, τη
φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, και την προσβασιμότητα. Ο Mohamed Sadiki, από την περιφέρεια
Ραμπάτ–Σαλέ–Κενίτρα, επανέλαβε τη στήριξή του και τη συμμετοχή των περιφερειών της νότιας λεκάνης
της Μεσογείου

ΣΥΣΚΕΨΗ Ι – Προκλήσεις και λύσεις για την ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη και τη συνοχή
στη Μεσόγειο
Ο Απόστολος Κατσιφάρας άνοιξε τη σύσκεψη και έδωσε τον λόγο στους ομιλητές.
Η Agnès Rampal αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η Βενετία στην ιστορία των
μεσογειακών επαφών και ανταλλαγών. Μίλησε για την ενίσχυση των εδαφικών συνεργασιών στη
Μεσόγειο, ιδίως μέσω της πρωτοβουλίας INTERREG. Ευχήθηκε ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
για τα μελλοντικά προγράμματα.
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Ο Κοσμάς Παπαχρυσοβέργης, εκτελεστικός γραμματέας περιφέρειας Αττικής, συνεχάρη τον Απόστολο
Κατσιφάρα για την εκλογή του και εξέφρασε την ικανοποίησή του που η συνέλευση διεξάγεται σε μια
ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή για τη Μεσόγειο. Αναφέρθηκε φυσικά στο μεταναστευτικό ζήτημα, λέγοντας ότι
δεν μπορεί να διευθετηθεί με κλείσιμο των συνόρων. Απαρίθμησε τις διάφορες λύσεις που έχουν
προταθεί και τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την ασφάλεια των μεταναστών, ενώ θύμισε ότι
απομένουν πολλά να γίνουν ακόμη, ιδίως για τις τοπικές και περιφερειακές αρχές που βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή της διαχείρισης της κρίσης. Παρουσίασε λεπτομερώς ορισμένες πρωτοβουλίες της
περιφέρειας Αττικής και σημείωσε ότι οι περιφέρειες πρέπει σήμερα να διαδραματίσουν έναν ρόλο που
θα υπερβαίνει τις θεσμικές τους αρμοδιότητες.
Ο Andrea Mairate, εκπρόσωπος της ΓΔ REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε τα προγράμματα
τα οποία έχουν εκπονηθεί υπό την αιγίδα της ΓΔ REGIO και έχουν καλή κάλυψη της περιοχής της
Μεσογείου. Κατόπιν, μίλησε για τις στρατηγικές που αφορούν στη Μεσόγειο. (Δείτε την παρουσίαση του
Andrea Mairate).
Ο Luca Marangoni, εκπρόσωπος της ΓΔ MARE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μίλησε για τις αποτιμήσεις των
μεσογειακών στρατηγικών στη βάση των εργασιών του «Διαλόγου 5+5» και για τις πιθανές μελλοντικές
πρωτοβουλίες, όπως η West Med. Όπως είπε, κατά τη συζήτηση εντοπίστηκαν κενά και ανησυχίες από
πλευράς των χωρών, αλλά επίσης παρατηρήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον και εντοπίστηκαν ευκαιρίες
ενίσχυσης της συνεργασίας. Επίσης σημείωσε την επιθυμία ύπαρξης μιας δομής πιο ευέλικτης, που θα
προσαρμόζεται ευκολότερα στην πρόοδο. Έχουν ήδη αναληφθεί πρωτοβουλίες (Blue Med) για τον
περιορισμό των κενών, αλλά απομένουν πολλά να γίνουν ακόμη. Αναφέρθηκε στη δημοσίευση μιας
έκθεσης για τις διαβουλεύσεις και στη διεξαγωγή ενός συνεδρίου, τον Ιανουάριο του 2017, στο οποίο θα
παρουσιαστούν τα αποτελέσματα αυτών, για την προώθηση της πρωτοβουλίας. Στο συνέδριο αυτό θα
είναι, φυσικά, προσκεκλημένοι οι εταίροι. Στο μεταξύ, τα κράτη πρέπει να αποφασίσουν οικειοθελώς να
λάβουν υπ’ όψιν αυτήν την πρωτοβουλία κατά την προσεχή σύνοδό τους, μετά το καλοκαίρι. Ο Luca
Marangoni είπε επίσης πόσο σημαντικό είναι να επιτευχθούν συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων
συνεργασίας.
Η Tarja Richard, συντονίστρια του προγράμματος Interreg MED, αναφέρθηκε στις κύριες θεματικές
ενότητες του προγράμματος. Μίλησε επίσης για τις εργασίες κεφαλαιοποίησης που έχουν γίνει και για τις
προοπτικές για τη διακυβέρνηση στη Μεσόγειο στο πλαίσιο του άξονα 4. (Δείτε την παρουσίαση της Tarja
Richard)
Η Barbara di Piazza, συντονίστρια του προγράμματος Interreg ADRION, παρουσίασε την πρόοδο που έχει
σημειωθεί στο πρόγραμμα και αναφέρθηκε στις προοπτικές για τη διακυβέρνηση στη μακροπεριφέρεια
Αδριατικής–Ιονίου. (Δείτε την παρουσίαση της Barbara di Piazza).
Ο Luca Palazzo, εμπειρογνώμονας στη διαχειριστική αρχή του προγράμματος, αναφέρθηκε στην
εγκαινίαση του προγράμματος, στη στρατηγική και στις ευκαιρίες του. (Δείτε την παρουσίαση του Luca
Palazzo).
Κατά τη συζήτηση τον λόγο πήραν οι περιφέρειες Αιμιλίας–Ρωμανίας, Σκόδρας, Ιονίων Νήσων,
Λ’Οριεντάλ, Ραμπάτ–Σαλέ–Κενίτρα, Σαρδηνίας και Βαλεαρίδων Νήσων. Οι δύο τελευταίες περιφέρειες
υπογράμμισαν τις δυνατότητες και τις δυσκολίες των νησιών και την ανάγκη να καταβληθούν
προσπάθειες για την εξεύρεση λύσεων στα ιδιαίτερα προβλήματά τους και υπενθύμισαν τις προτάσεις
που περιλαμβάνονται στη διακήρυξη της Βενετίας. Η περιφέρεια Μολίζε είπε πόσο σημαντικό είναι η
Διαμεσογειακή Επιτροπή και η CPMR να συνεχίσουν να προσπαθούν να υπερασπιστούν τις τοπικές και
περιφερειακές αυτονομίες εκπονώντας μελέτες και ασκώντας πίεση.
Τέλος, ο Davide Strangis αναφέρθηκε στις εκθέσεις της ARLEM για το κλίμα, την ενέργεια και την εδαφική
συνεργασία, τις οποίες συνέταξαν οι περιφέρειες Ραμπάτ και Σαρδηνίας, καθώς και στις εκδηλώσεις της
MedCOP Climat στην Ταγγέρη, στην οποία η Διαμεσογειακή Επιτροπή θα συμμετάσχει ενεργά.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΙΙ – Πώς να συνδυαστούν και να προωθηθούν οι θαλάσσιες επενδύσεις στη Μεσόγειο
με την αειφόρο ανάπτυξη, τα εργαλεία θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και την
ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών
Αφού χαιρέτισε ο πρόεδρος, άνοιξαν τη σύσκεψη η Maria Badia i Cutchet και ο Γιώργος Αλεξάκης.
Τόνισαν πόσο σπουδαία είναι η δυναμική του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, της σύγκρουσης
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χρήσεων της θάλασσας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων περιοχών. Αναφέρθηκαν
επίσης στις εργασίες της CPMR σχετικά με την ανάλυση των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης των
περιφερειών για την ενίσχυση των επενδύσεων (Δείτε την παρουσίαση του Γιώργου Αλεξάκη).
Στη συνέχεια, έδωσαν τον λόγο στους υπόλοιπους ομιλητές.
Ο Luca Marangoni, εκπρόσωπος της ΓΔ MARE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πήρε ξανά τον λόγο για να
μιλήσει για τις εργασίες της ΓΔ MARE και για τις προοπτικές στη Μεσόγειο στο πλαίσιο των μελλοντικών
πρωτοβουλιών. Σημείωσε ότι η ΓΔ MARE καταβάλλει προσπάθειες για να προωθήσει ένα δίκτυο θεσμών
για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στα επαγγέλματα της θάλασσας.
Η Alessandra Sensi, διευθύντρια προγράμματος στην Ένωση για τη Μεσόγειο, εξήγησε τη λειτουργία και
τις προσπάθειες της Ένωσης γενικότερα (SOM-Senior Official Meeting, υπουργικές συσκέψεις, έργα και
διαδικασίες ετικετοδότησης) και τις δραστηριότητές της για τη γαλάζια οικονομία. Παρουσίασε τις
ευκαιρίες συνεργασίας με τη Διαμεσογειακή Επιτροπή και τις περιφέρειές της. Επικυρώθηκε ότι η
Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR θα συμμετάσχει ως παρατηρήτρια στην ομάδα εργασίας για τη
γαλάζια οικονομία, την οποία συγκρότησε η Ένωση για τη Μεσόγειο, κατά την πρώτη σύνοδό της στο
Τουρκού. Επιπλέον, η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR και η Ένωση για τη Μεσόγειο συνδέονται με
μνημόνιο συμφωνίας από το 2013. (Δείτε την παρουσίαση της Alessandra Sensi).
Ο Franco Schembri, διευθυντής του συνεργατικού σχηματισμού Malta Marittima, μίλησε για τη δυναμική
του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και των συνεργατικών σχηματισμών. Στη συνέχεια, εξήγησε τους
λόγους ίδρυσης του Malta Marittima και έδωσε μια πρόγευση της μελλοντικής μαλτέζικης προεδρίας της
ΕΕ και της πιθανής συνεργασίας με τη Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR.
Η περιφέρεια Αιμιλίας–Ρωμανίας πήρε τον λόγο για να υπογραμμίσει τις ευκαιρίες που προσφέρει η
Χάρτα της Μπολόνια για την αειφόρο ανάπτυξη· των παράκτιων περιοχών, την υποστήριξη της
Διαμεσογειακής Επιτροπής στη διαδικασία και τις νέες ευκαιρίες συνεργασίας με την Ένωση για τη
Μεσόγειο. Διάφορες περιφέρειες πήραν τον λόγο για να υπογραμμίσουν τα δικά τους οράματα για τη
γαλάζια οικονομία και τις θαλάσσιες επενδύσεις: Λ’Οριεντάλ, Κορσική, Πελοπόννησος. Ο πρόεδρος
κήρυξε τη λήξη της σύσκεψης.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο Davide Strangis παρουσίασε την Έκθεση δραστηριοτήτων 2016 της Διαμεσογειακής Επιτροπής, και το
γενικό χρονοδιάγραμμα, τα οικονομικά έγγραφα και την κατάσταση της ενοποίησης και διεύρυνσης του
δικτύου. Κατόπιν, έδωσε τον λόγο στους εκπροσώπους των ομάδων εργασίας, για να παρουσιάσουν εν
συντομία τις δραστηριότητές τους, και παρουσίασε το όραμα των τεσσάρων ομάδων εργασίας. (Δείτε τις
παρουσιάσεις των Manuel Pleguezuelo και Davide Strangis).
Ο Davide Strangis και ο Giuseppe Sciacca, Senior Policy Officer της CPMR, αναφέρθηκαν στα τωρινά και
μελλοντικά προγράμματα και έργα συνεργασίας που σχετίζονται με τις κύριες δραστηριότητες της
Διαμεσογειακής Επιτροπής. (Δείτε τον κατάλογο των έργων που παρουσιάστηκαν και τις διαθέσιμες
παρουσιάσεις στον ιστότοπο της Διαμεσογειακής Επιτροπής). Σημείωσαν επίσης τη δημιουργία μιας νέας
επιχειρησιακής ομάδας για την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας
«ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και μεταφορές». Οι σχετικές εντολές θα σταλούν προσεχώς στα μέλη
και η επιχειρησιακή ομάδα θα αρχίσει τις εργασίες της μέχρι το τέλος του έτους. Ο Davide Strangis
αναφέρθηκε επίσης στις μελλοντικές δραστηριότητες ενίσχυσης ικανοτήτων στο πλαίσιο του PLATFORMA
και στις προσεχείς εκδηλώσεις στη Σους τον Σεπτέμβριο.
Οι ομάδες εργασίας οφείλουν να επικαιροποιήσουν τα σχέδια εργασίας τους παράλληλα με την
επικαιροποίηση του γενικού σχεδίου δράσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής για το 2017–2018. Οι
συμπροεδρίες πρέπει να επιβεβαιωθούν ενώπιον της γραμματείας κατά τους προσεχείς μήνες αν οι
περιφέρειες επιθυμούν να επιδιώξουν την ανάπτυξη του ρόλου τους και να συνεργαστούν με τις
εσωτερικές επιχειρησιακές ομάδες, τη γραμματεία και τα μέλη μετά την επικαιροποίηση των σχεδίων
εργασίας.
Ο πρόεδρος, Απόστολος Κατσιφάρας, έκλεισε τη σύνοδο ευχαριστώντας την περιφέρεια Βένετο και τους
συμμετέχοντες για την ποιότητα των συζητήσεων και συνόψισε τα κύρια συμπεράσματα και τα έγγραφα
που εγκρίθηκαν.
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