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της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR)
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ 2018-2020

Η λεκάνη της Μεσογείου δεν είναι σύνορο, αλλά μια φυσική γέφυρα που ενώνει τους λαούς γύρω
από τις όχθες της.
Η Διαμεσογειακή Επιτροπή της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών (CPMR) διαδραματίζει έναν
ενεργό, ουσιαστικό και ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, προωθώντας την εστίαση και τη
σύγκλιση στη Μεσόγειο, μέσω ενεργού πολιτικού διαλόγου και συγκεκριμένων δράσεων,
προγραμμάτων και συνεργιών σε όλους τους τομείς.
Αυτό αναγνωρίστηκε ευρέως με τη βράβευση της Διαμεσογειακής Επιτροπής με το εγνωσμένου
κύρους «Μεσογειακού Βραβείου για Θεσμούς 2017», για τη δράση της για την υποστήριξη της
συνοχής και της περιφερειακής ανάπτυξης στη Μεσόγειο.
Τα δύο τελευταία χρόνια είχα την ευκαιρία να έχω την Προεδρία της Διαμεσογειακής Επιτροπής και
να συνεχίσω την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει από όλες τις προηγούμενες Προεδρίες της
Διαμεσογειακής.
Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζω τη διάθεσή μου και την επιθυμία μου να συνεχίσω και παρουσιάζω την
υποψηφιότητά μου για Πρόεδρος της Διαμεσογειακής Επιτροπής για την περίοδο 2018-2020, υπό
την ιδιότητά μου ως Περιφερειάρχης της Δυτικής Ελλάδας και σε στενή συνεργασία με τον Βοηθό
Περιφερειάρχη για τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Υποθέσεις και τους Ειδικούς συνεργάτες μου, και
υποστηριζόμενος από τα στελέχη και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας μου.
Προς τούτο, ακολούθως, παρουσιάζονται οι βασικοί πυλώνες της υποψηφιότητάς μου:
 Προώθηση της Γαλάζιας Ανάπτυξης και των αναδυόμενων στρατηγικών, προστατεύοντας
παράλληλα τη Μεσόγειο Θάλασσα
Η Μεσόγειος Θάλασσα είναι μια τεράστια πηγή πόρων και ένα πολύτιμο κεφάλαιο, που συνδέει
μεταξύ τους όλες τις χώρες της περιοχής.
Επομένως, υπάρχει μια τεράστια ανάγκη για συνεργασία για βιώσιμη κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη, για ανάλυση και αξιολόγηση των πόρων, για παρατήρηση, επιτήρηση και ελέγχους,
καθώς και για τη διαχείριση αγαθών και υπηρεσιών, και την υλοποίηση συγκεκριμένων κοινών
εμβληματικών έργων.
Πάρα την πολύ εύθραυστη και ασταθή κατάσταση που επικρατεί στη Μεσόγειο, οι συνθήκες
είναι κατάλληλες, τουλάχιστον σε σημαντικό μέρος της λεκάνης, για να προχωρήσουμε μπροστά.
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Η Διαμεσογειακή Επιτροπή είχε σημαντική συμβολή στη δημιουργία (το 2017) της θαλάσσιας
πρωτοβουλίας για τη Δυτική Μεσόγειο, η οποία εμπλέκει επίσης και κράτη μη-μέλη της ΕΕ από
τη Νότια Γειτονιά, και είναι ενεργή στην υλοποίηση της Στρατηγικής της ΕΕ για την
Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) και λοιπών πρωτοβουλιών που εστιάζουν στη
Γαλάζια Ανάπτυξη και στην Έρευνα και Καινοτομία, όπως η πρωτοβουλία BLUEMED.
Επιπλέον, έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τη Γραμματεία της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM
Secretariat), ιδίως συμβάλλοντας στις εργασίες για τη Γαλάζια Οικονομία, αποκτώντας το
καθεστώς παρατηρητή στην Ομάδα Εργασίας της UfM για τη Γαλάζια Οικονομία, όντας εταίρος
στην ειδική συμφωνία (DG EASME) για την υποστήριξη της υλοποίησης της Υπουργικής
Διακήρυξης της UfM για τη Γαλάζια Οικονομία, και έχοντας άμεση εμπλοκή στη διοργάνωση της
1ης Διάσκεψης Εμπλεκομένων Φορέων με τη Γαλάζια Οικονομία της UfM, που διεξήχθη στην
Καμπανία τον περασμένο Νοέμβριο 2017. Επίσης, έχει λάβει τη σημαντική ετικέτα από τα 43
Κράτη της UfM για ένα στρατηγικό έργο σχετικά με την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων
Ζωνών και το Θαλάσσιο και Παράκτιο Τουρισμό, το έργο «Med Coast for Blue Growth».
Επιπροσθέτως, η Διαμεσογειακή Επιτροπή εμπλέκεται σε πολλά έργα, σε διάφορους τομείς, τα
οποία σχετίζονται με τη Γαλάζια Ανάπτυξη (π.χ. InnoBlueGrowth, Co-Evolve και Mitomed+),
μερικά από τα οποία είναι στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της Μεσογειακής διακυβέρνησης
και τον πολυεπίπεδο διάλογο (π.χ. PANORAMED) ή για την υποστήριξη της αποκέντρωσης και
της οικοδόμησης ικανότητας στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές στο πλαίσιο της
Ολοκληρωμένης Εδαφικής Ανάπτυξης (π.χ. η εκπαίδευση CPMR-PLATFORMA για δημόσιες
υπηρεσίες με μία προσέγγιση Ολοκληρωμένης Εδαφικής Ανάπτυξης, η οποία εστίασε στο
Μαρόκο και στη Τυνησία, και η οποία άγγιξε πολλές πολιτικές και κεφαλαιοποίησε πολλές
εμπειρίες σχετικά με τη Γαλάζια Ανάπτυξη).
Ξεκινώντας από τα θέματα που συνδέονται περισσότερο με τη Γαλάζια Ανάπτυξη, αναδύεται
πλέον ένα συνεκτικό και πολυεπίπεδο πλαίσιο συνεργασίας σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, και
μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ των δύο ακτών της Μεσογείου,
προωθώντας τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιοχή
(πηγαίνοντας ακόμη και πέρα από τα θαλάσσια ζητήματα).
Υπό αυτή την έννοια, στη Μεσόγειο υπάρχουν αρκετά πολύτιμα στοιχεία και ελπιδοφόρες
ευκαιρίες που μπορούν να ενισχυθούν, να αξιοποιηθούν και να κεφαλαιοποιηθούν. Η Γαλάζια
Οικονομία είναι μία από αυτές, έχοντας στον πυρήνα της τον τουριστικό τομέα (κυρίως
θαλάσσιο, παράκτιο και κρουαζιέρας) και τον τομέα της γαλάζιας ενέργειας. Η φυσική ομορφιά
της περιοχής και η πλούσια πολιτιστική, ιστορική και αρχαιολογική της κληρονομιά, αλλά και τα
τοπικά τρόφιμα και προϊόντα, αποτελούν επίσης σημαντικά πλεονεκτήματα. Πρέπει να
απελευθερωθεί το δυναμικό για βελτιωμένη συνδεσιμότητα και πολυτροπικές μεταφορές. Η
μεγάλη βιοποικιλότητα της Μεσογείου, αποτελεί ένα ακόμα πλεονέκτημα, το οποίο πρέπει να
προστατευθεί και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν και να
αποτραπούν, ειδικά οι ανθρωπογενείς πιέσεις, βελτιώνοντας την ολοκληρωμένη διαχείριση των
παράκτιων ζωνών και το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, κλπ.
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Συνεπώς, η Διαμεσογειακή Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει τις πολιτικές και πρακτικές
δραστηριότητες της, για την ταυτόχρονη προώθηση και βελτίωση της Γαλάζιας Ανάπτυξης και
της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σε κλίμακα Μεσογείου, μέσω των αναδυόμενων
πρωτοβουλιών και στρατηγικών. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ένα
ολοκληρωμένο όραμα για τη Μεσόγειο στον ορίζοντα μας, χωρίς να ξεχνάμε την κοινωνική
ευημερία των πολιτών της Μεσογείου, τη βιώσιμη ευημερία και την περιβαλλοντική κατάσταση
της θαλάσσιας λεκάνης. Τέλος, θα μπορούσαμε να ενώσουμε τις προσπάθειές μας για την
υποστήριξη της καινοτομίας και της έρευνας σε νέους αναδυόμενους και εγκάρσιους τομείς,
όπως τα Μεγάλα Δεδομένα, που θα πρέπει να καταστούν μόνιμα μέσα, στην υπηρεσία των
υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των πολιτών.
 Μετανάστευση & Άσυλο: ενισχύοντας το ρόλο των Μεσογειακών Περιφερειών
Η μεταναστευτική κρίση είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι
Μεσογειακές περιφέρειες, καθώς και η Ευρώπη συνολικά, το οποίο αποτελεί σοβαρή πρόκληση
για την ευημερία τόσο των προσφύγων όσο και των κοινωνιών μας.
Κατά τη διάρκεια των πρώτων φάσεων της κρίσης, η Διαμεσογειακή Επιτροπή ήταν πολύ
δραστήρια επί του θέματος (συγκεκριμένα σημεία στις πολιτικές δηλώσεις των Γενικών
Συνελεύσεων και των Πολιτικών Γραφείων, προώθηση της δημιουργίας της ειδικής Ομάδας
Δράσης της για τη διαχείριση της μετανάστευσης, ειδικές συνεδριάσεις για το μεταναστευτικό
κατά τη διάρκεια των Γενικών Συνελεύσεων και των Πολιτικών Γραφείων, πρωτοβουλίες,
εκστρατείες, εργαστήρια, συμβολή στο Έγγραφο Εργασίας της CRPM σχετικά με τη
μετανάστευση, κλπ.). Παρότι ορισμένες βασικές διοικητικές και πολιτικές πτυχές αυτής της
κρίσης απέχουν πολύ από τις αρμοδιότητες των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών (έλεγχος των
συνόρων, διαδικασία ασύλου, κλπ.), η Διαμεσογειακή Επιτροπή ζητούσε με συνέπεια μια
ολοκληρωμένη παγκόσμια προσέγγιση, με μακροπρόθεσμη προοπτική, που όχι μόνο θα
ασχολείται με τα ζητήματα ασφαλείας των ακτών, αλλά και θα αντιμετωπίζει την υποδοχή και
την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων, τα βασικά αίτια των ανθρώπινων κινήσεων, τη
συνεργασία με τις χώρες προέλευσης, την καταπολέμηση της φτώχειας και της εμπορίας
ανθρώπων και τη βελτίωση των κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης.
Δυστυχώς, η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί μέχρι σήμερα, παρά τους νέους μηχανισμούς και τις
διάφορες πρωτοβουλίες που δρομολόγησε η ΕΕ από το 2015 και μετά (και το μεγάλο αριθμό
κονδυλίων που διατέθηκαν). Είναι πασιφανές, η μετανάστευση είναι σήμερα ένα διαρθρωτικό
ζήτημα, που ενδιαφέρει όλους και που απαιτεί τη συμμετοχή όλων των βαθμίδων κυβέρνησης
και της κοινωνίας των πολιτών, για να αντιμετωπισθεί σωστά.
Έτσι, και κατά τη νέα θητεία, η Διαμεσογειακή Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να ασχολείται με
το ζήτημα αναλόγως, κυρίως μέσω της συμβολής της στις εργασίες της Ομάδας Δράσης της
CRPM για το Μεταναστευτικό και δημιουργώντας πολιτικές πιέσεις για τη σωστή συμμετοχή των
Μεσογειακών Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στο διάλογο και στη λήψη αποφάσεων της ΕΕ
για τη μετανάστευση, με επαρκή βοήθεια και πόρους, ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που
βασίζεται σε μια προσέγγιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και αντιμετωπίζει τις κοινές
κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές προκλήσεις στη Μεσόγειο.
p.3/6

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στη βελτίωση του θεμελιώδους ρόλου των περιφερειών στην
προώθηση καλύτερης διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών και στην οικοδόμηση κοινωνιών
χωρίς αποκλεισμούς (υποδοχή και ένταξη).
Υπό αυτή την έννοια, πολιτικές που προωθούν αποτελεσματικά τη διαχείριση της πολυμορφίας
και του διαπολιτισμικού μοντέλου, πρέπει να υποστηριχθούν και να κεφαλαιοποιηθούν. Η
Διαμεσογειακή Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να ενισχύει το διάλογο στη Μεσόγειο, το
διάλογο μεταξύ των προσφύγων και των κοινωνιών υποδοχής στις περιφέρειές μας, καθώς και
τη συνεργασία στην περιοχή και, ως εκ τούτου, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, την οικοδόμηση
υγιών γεφυρών αμοιβαίας κατανόησης και τη δημιουργία αλληλεπίδρασης και αλληλεγγύης .
Αυτό θα πρέπει να υλοποιηθεί με τη μεταφορά των προσπαθειών των Περιφερειών της
Διαμεσογειακής Επιτροπής, μέσω δράσεων, μελετών, ανταλλαγών εμπειριών, πρωτοβουλιών και
έργων που θα συσταθούν στο πλαίσιο της Ομάδας Δράσης της CRPM για τη Μεταναστευτικό, την
οποία υποστηρίζει η Διαμεσογειακή Επιτροπή.
 Μεσογειακή συνεργασία βασισμένη σε έργα: εδραίωση της υψηλής συμμετοχής της
Διαμεσογειακής και προώθηση συγκεκριμένων στρατηγικών, πιλοτικών σχεδίων και
σταθερών εταιρικών σχέσεων
Στόχος της συνεργασίας μέσω έργων, δράσεων και πρωτοβουλιών, είναι να αποτελέσει τον
καταλύτη, που θα κινητοποιήσει τους λαούς και από τις δύο πλευρές της Δικιά μας Θάλασσας
(Mare Nostrum) να εργαστούν μαζί, για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και την
αξιοποίηση των κοινών ευκαιριών, συμβάλλοντας μακροπρόθεσμα στη διακυβέρνηση της
Μεσογείου.
Μέχρι στιγμής, η Διαμεσογειακή Επιτροπή – μαζί με τις θεματικές της ομάδες εργασίας, στις
οποίες επικεφαλής είναι περιφέρειες μέλη της – έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα
υλοποιώντας και υποστηρίζοντας έργα, που οικοδομούν ικανότητα στην περιοχή της Μεσογείου,
μειώνουν τις ανισότητες και προωθούν τις συνέργειες.
Η Διαμεσογειακή Επιτροπή συμμετέχει, ως πλήρης ή συνδεδεμένος εταίρος, μόνο σε έργα που
έχουν στρατηγική σημασία, σε σχέση με το διετές του Γενικό Σχέδιο Δράσης και τα Σχέδια
Δράσης των Ομάδων Εργασίας του, καθώς και σε σχέση με τις γενικές προτεραιότητες της CRPM.
Τα έργα αυτά συμβάλλουν συνήθως και στη δραστηριότητα υπεράσπισης των θέσεων του
οργανισμού, έχοντας θετικό αντίκτυπο στο σύνολο των μελών. Εκτός αυτού, η Διαμεσογειακή
Επιτροπή παρέχει υποστήριξη στα μέλη της (δηλ. ενημερωτικά σημειώματα, αναζήτηση εταίρων,
κλπ.) για την οικοδόμηση συνεργασιών στους τομείς ενδιαφέροντος.
Έτσι, η Διαμεσογειακή Επιτροπή και οι τέσσερις θεματικές της ομάδες εργασίας θα πρέπει να
συνεχίσουν και να αναπτύξουν περισσότερο τις ενέργειές διεκδίκησης και συνεργασίας πάνω σε
συγκεκριμένα έργα, που οδηγούν στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής στην περιοχή της Μεσογείου. Ταυτόχρονα, πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για
να υπερασπιστούμε τον ρόλο και την προστιθέμενη αξία της Εδαφικής Συνεργασίας σε επίπεδο
ΕΕ και λεκάνης, καθώς και τη διεύρυνση των μέσων και των προγραμμάτων όπου οι περιφέρειες
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όλων των ακτών της Μεσογείου (και η Επιτροπή μας) θα είναι άμεσα επιλέξιμες για εταιρικές
σχέσεις και συγχρηματοδότηση.
Μια άλλη σημαντική πτυχή της Μεσογειακής συνεργασίας είναι η οικοδόμηση κοινότητας και η
ενίσχυση των σχέσεων με άλλους βασικούς παράγοντες σε επίπεδο Ευρωπαϊκό, Μεσογειακό,
εθνικό και του εδαφικό (π.χ. οργανώσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, ΜΚΟ,
τοπικές αρχές, θεματικά δίκτυα, εθνικές αρχές, κλπ.). Αυτό διευκολύνεται από τη συνεργασία
μέσω έργων και από τη σύναψη Μνημονίων κατανόησης ή Συμφωνιών Εταιρικής Σχέσης.
Μέχρι σήμερα, η Διαμεσογειακή Επιτροπή έχει καθιερώσει δομημένες σχέσεις με μια μεγάλη
γκάμα στρατηγικών φορέων στην περιοχή της Μεσογείου (όπως η Γραμματεία της Ένωσης της
μεσογείου (UfMS), το Δίκτυο Μεσογειακών Πόλεων MedCities, το ArcoLatino, το Δίκτυο
Μεσογειακών Πανεπιστημίων UniMed, Ευρωπεριφέρειες, κλπ.), και θα συνεχίσει να επιδιώκει
την επέκταση του δικτύου της και την καθιέρωση συνεργιών και πολιτικής και πρακτικής
συνεργασίας, ενώ ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην προσέλκυση και την ενεργό
συμμετοχή περισσότερων εταίρων, ενδιαφερομένων και πιθανών νέων μελών από τις μη
ευρωπαϊκές ακτές της Μεσογείου, και ιδιαίτερα από τον Νότο. Υπό αυτή την έννοια, η
στρατηγική της Διαμεσογειακής Επιτροπής για τα έργα θα πρέπει να συμβαδίζει με το συνολικό
εγχείρημα της CRPM και τη στρατηγική της για νέα μέλη.
 Αξιοποιώντας τη Νεολαία της μεσογείου ως ένα πολύτιμο κεφάλαιο για το παρόν και το
μέλλον της Μεσογείου
Το παρόν και το μέλλον της Μεσογείου μας είναι η Μεσογειακή Νεολαία. Ως εκ τούτου, έχει
μεγάλη σημασία να αποκατασταθεί η ελπίδα στους νέους των λαών της Μεσογείου, έναντι των
κυριότερων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν (π.χ. ανεργία και έλλειψη ευκαιριών, ποιότητα της
εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, συμμετοχική και δημοκρατική διακυβέρνηση, συγκρούσεις, βία
ή ριζοσπαστικοποίηση, κλπ. .).
Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων Προεδριών, η Διαμεσογειακή Επιτροπή – μέσω ορισμένων
δράσεων, πρωτοβουλιών (π.χ. σχετικά με τις πολιτικές για τη νεολαία, την κοινωνική και
αλληλέγγυα οικονομία, την κατάρτιση και την εκπαίδευση στον ναυτιλιακό τομέα, τις
ανταλλαγές με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα δίκτυα πανεπιστημίων, κλπ.) και
πολιτικών μηνυμάτων (π.χ. υπέρ μιας γενιάς Μεσογειακού Erasmus, κλπ.) – άρχισε να
υποστηρίζει και να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των νέων της Μεσογείου στη δράση όλων
των επιπέδων της κοινωνίας.
ιδιαίτερα, μέσω της Ομάδας Εργασίας για την Οικονομική Κοινωνική Συνοχή, άρχισε να
επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων προτεραιοτήτων, στη σημασία της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας
Οικονομίας, σε επίπεδο ΕΕ και Μεσογείου, ως ένα σύστημα ικανό να αξιοποιήσει τη νεολαία, την
επιχειρηματικότητα και την μεσογειακή ταυτότητα, και στη δυνατότητα δημιουργίας
εργαστηρίων για την προώθηση της Ευρωμεσογειακής Υπηκοότητας.
Κατά τη νέα εντολή, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των νέων, η ενίσχυση της
απασχολησιμότητας, η κινητοποίηση και η ευαισθητοποίησή τους, η προώθηση της

p.5/6

διαπολιτισμικής κατανόησης, η παροχή ευκαιριών και πλατφορμών για συμμετοχή, η προώθηση
της υπηκοότητας και των κοινών αξιών, θα είναι στρατηγικής σημασίας για την υποστήριξη της
δημιουργίας μιας γενιάς Μεσογειακής νεολαίας, η οποία θα οδηγήσει στην οικοδόμηση ενός
Μεσογειακού χώρου ειρήνης, δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, συνοχής, βιωσιμότητας και ευημερίας.
Η Διαμεσογειακή Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει αυτή τη διαδικασία σε συνεργασία με τα
πιο ενεργά θεσμικά όργανα, οργανισμούς και δίκτυα σε ευρωμεσογειακό επίπεδο (π.χ. UfM,
Unimed, Ίδρυμα Anna Lindh, κλπ.), εστιάζοντας σε λίγες αλλά σημαντικές δράσεις.

Φυσικά, γνωρίζω πολύ καλά ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή για το μέλλον της ΕΕ και της
Μεσογείου, στο σταυροδρόμι δύο προγραμματικών περιόδων, με τις εντολές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εισέρχονται στην τελευταία φάση τους, ενώ η ΕΕ
συζητά για την περίοδο μετά το 2020 με το προσεχές Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, σε ένα
δύσκολο παγκόσμιο πολιτικό πλαίσιο, επηρεασμένο έντονα από το Brexit, θέματα μετανάστευσης
και άλλες σημαντικές προκλήσεις. Έτσι, εκτός από τους προαναφερθέντες πυλώνες, μια οριζόντια
προτεραιότητα για τη νέα θητεία θα είναι να παρακολουθεί και να λαμβάνει υπόψιν της τις ανάγκες
και να εκφράζει και να προωθεί τα συμφέροντα της Διαμεσογειακής και των περιφερειών της, στην
πορεία προς την περίοδο μετά το 2020.
Όλοι αυτοί οι πυλώνες και οι προτεραιότητες πρέπει να ενσωματωθούν με συνέπεια – με τη
βοήθεια των μελών και της Γραμματείας της Διαμεσογειακής – στο επικείμενο Πρόγραμμα Δράσης
2019-2020, που θα συζητηθεί στο νέο Πολιτικό Γραφείο και να εναρμονιστούν ανάλογα τα σχέδια
δράσης των Ομάδων Εργασίας.
Η Διαμεσογειακή Επιτροπή μας θα πρέπει επίσης να αντιλαμβάνεται τις συγκεκριμένες
δραστηριότητές της, με τρόπο συνεπή προς τη δράση της CRPM και να συμβάλει ενεργά στο
συνολικό στρατηγικό σχέδιο της CRPM. Αυτό θα ενισχύσει την εξουσία και τη συνέπεια της μεγάλης
οικογένειας της CRPM, καθώς και τον αντίκτυπο των εργασιών της στο πεδίο, επιτρέποντας την
καλή εκπροσώπηση των αναγκών και των δυνατοτήτων των Μεσογειακών περιφερειών.
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