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Συνεργασία όλων για µια νέα µακροπεριφέρεια
Αδριατικής – Ιονίου:
Η Επιτροπή φέρνει τις χώρες πιο κοντά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε µια ανακοίνωση και ένα σχέδιο δράσης
που δροµολογούν επισήµως τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την
περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου. Στόχος της στρατηγικής
είναι να βοηθήσει τα 70 εκατ. κατοίκους της περιφέρειας να επωφεληθούν
από τη στενότερη σε τοµείς όπως η προώθηση της θαλάσσιας οικονοµίας,
η διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντας, η ολοκλήρωση των
µεταφορικών και ενεργειακών δικτύων και η προαγωγή του βιώσιµου
τουρισµού.
Η στρατηγική, της οποίας η καταληκτική ∆ιάσκεψη ενδιαφερόµενων
φορέων φιλοξενήθηκε στην Αθήνα στις 6 και 7 Φεβρουαρίου
2014 (http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/adriat_ionian/ind
ex_en.cfm)
στο
πλαίσιο
της Ελληνικής
προεδρίας
(http://www.gr2014.eu/el/events/conferences-andseminars/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%
B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%
B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%AD%CF%81%CE%
B5%CE%B9%CE%B1-

%CE%B1%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%
BA%CE%AE%CF%82), θα αποτελέσει επίσης πολύτιµη ευκαιρία για
δυνητικά κράτη µέλη της ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες να
εργαστούν στο πλευρό ορισµένων κρατών µελών, συµβάλλοντας,
συγκεκριµένα, στην ενσωµάτωση των ∆υτικών Βαλκανίων στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρόκειται για την πρώτη «µακροπεριφερειακή στρατηγική» της ΕΕ στην
οποία συµµετέχει µια τόσο µεγάλη αναλογία τρίτων χωρών (Αλβανία,
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία) σε συνεργασία µε κράτη
µέλη της ΕΕ (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία). Η στρατηγική αφορά
κατά κύριο λόγο τις ευκαιρίες που παρέχει η θαλάσσια οικονοµία «γαλάζια ανάπτυξη», συνδυασµό χερσαίων και θαλάσσιων
µεταφορών,
ενεργειακή
συνδεσιµότητα,
προστασία
του
περιβάλλοντος και βιώσιµο τουρισµό – τοµείς που είναι σίγουρο ότι
θα διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης και στην τόνωση της οικονοµικής ανάπτυξης της
περιφέρειας. Το σηµείο εκκίνησης για την επίτευξη των παραπάνω στόχων
είναι η Θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο
πέλαγος
(http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/adriatic_ionian/d
ocuments/com_2012_713_el.pdf), η οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή
στις 30 Νοεµβρίου 2012 και τώρα ενσωµατώνεται στη στρατηγική.
Ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρµόδιος για θέµατα
περιφερειακής ανάπτυξης, κ. Johannes Hahn, δήλωσε τα εξής:
«Είναι λογικό να εργαζόµαστε από κοινού για την αντιµετώπιση κοινών
προκλήσεων και για την αξιοποίηση κοινών δυνατοτήτων. Η περιφέρεια
της Αδριατικής θάλασσας και του Ιονίου πελάγους θα αποτελέσει την τρίτη
µακροπεριφερειακή στρατηγική της Ευρώπης Οι συµµετέχουσες χώρες θα
πρέπει να διδαχθούν από τις εµπειρίες της στρατηγικής για τη Βαλτική
θάλασσα και της στρατηγικής για την περιφέρεια του ∆ούναβη,
συγκεκριµένα από το πόσο σηµαντικό είναι να επικεντρωθούµε σε λίγες
προτεραιότητες µε ισχυρή πολιτική ηγεσία, προκειµένου να επιτύχουµε
ουσιαστικό αντίκτυπο. Σε µια περιοχή που βίωσε ορισµένες από τις
δριµύτερες συγκρούσεις των τελευταίων χρόνων στην Ευρώπη, η
στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου, µε τη συνεργασία που προβλέπει µεταξύ
κρατών µελών της ΕΕ και όµορων τρίτων χωρών, θα µπορούσε επίσης να
διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην προαγωγή της ενσωµάτωσης των
∆υτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.»
Η κ. Μαρία ∆αµανάκη, Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας,
δήλωσε τα εξής: «Οι ναυτιλιακές προκλήσεις που αντιµετωπίζουµε στην
περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου δεν αφορούν αποκλειστικά µία
και µόνο χώρα: από την υπεραλίευση έως τη ρύπανση, την κυκλοφορική
συµφόρηση, τις µεταφορικές συνδέσεις και τον εποχιακό τουρισµό: ο
µόνος συνετός τρόπος για να αντιµετωπίσουµε αυτά τα ζητήµατα είναι η
κοινή και συνεκτική δράση. ∆εδοµένου ότι υπάρχει ένα αναπτυξιακό
δυναµικό σε πολλές από τις περιοχές αυτές, το σχέδιο δράσης για την
περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου µπορεί να βοηθήσει την
περιφέρεια να εξέλθει από την κρίση και να θέσει πάλι σε τροχιά
ανάπτυξης την οικονοµία της.»

Ένα δίδυµο χωρών – ένα κράτος µέλος της ΕΕ και µία τρίτη χώρα –
συντόνισε την εκπόνηση κάθε πυλώνα του σχεδίου δράσης:
1.Ελλάδα και Μαυροβούνιο για τη «Γαλάζια ανάπτυξη»,
2.Ιταλία και Σερβία για τη «Σύνδεση της περιοχής» (µεταφορικά και
ενεργειακά δίκτυα),
3.Σλοβενία
και
περιβάλλοντος»,

Βοσνία-Ερζεγοβίνη

για

την

«Ποιότητα

του

4.Κροατία και Αλβανία για τον «Βιώσιµο τουρισµό».
Επιπλέον, υπάρχουν και οριζόντια θέµατα όπως η οικοδόµηση ικανοτήτων,
η έρευνα, η καινοτοµία και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Η άµβλυνση της
κλιµατικής αλλαγής και η προσαρµογή σε αυτή καθώς και η διαχείριση του
κινδύνου αποτελούν οριζόντιες αρχές που αφορούν και τους τέσσερις
πυλώνες.
Ιστορικό
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που πραγµατοποιήθηκε στις 13-14 ∆εκεµβρίου
2012 (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata
/en/ec/134353.pdf) ζήτησε από την Επιτροπή να παρουσιάσει µια
στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής θάλασσας και του
Ιονίου πελάγους πριν από τα τέλη του 2014, αξιοποιώντας της εµπειρίες
των
στρατηγικών
για
τις
περιφέρειες
του ∆ούναβη
(http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm
) και
της Βαλτικής
θάλασσας
(http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/baltic/index_en.cfm ). Η
στρατηγική που µόλις δροµολογήθηκε λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατα
ηλεκτρονικών δηµόσιων διαβουλεύσεων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη που
πραγµατοποιήθηκαν από τον Σεπτέµβριο του 2013 έως τον Ιανουάριο του
2014 καθώς και των συζητήσεων στο πλαίσιο της καταληκτικής
συνεδρίασης
της ∆ιάσκεψης
των
ενδιαφερόµενων
φορέων που
πραγµατοποιήθηκε
στην
Αθήνα
στις
6-7
Φεβρουαρίου
2014
(http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/index_en.cf
m#3). Η στρατηγική αυτή διαβιβάζεται σήµερα στο Συµβούλιο και
αναµένεται να εγκριθεί πριν από το τέλος του έτους από τους ηγέτες της
ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου.
Στην έκθεση
αξιολόγησης
για
το
2013
(http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/baltic/index_en.cfm ), η
Επιτροπή επεσήµανε ότι οι νέες µακροπεριφερειακές στρατηγικές θα
πρέπει να επικεντρώνονται σε έναν περιορισµένο αριθµό καλά
καθορισµένων στόχων και ότι οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να υλοποιούνται
µέσω ενός σαφούς σχεδίου δράσης.
Στην έκθεση
του
2014
σχετικά
µε
τη
διακυβέρνηση
των
µακροπεριφερειακών στρατηγικών διατυπώθηκαν συστάσεις για την
ενίσχυση της πολιτικής ηγεσίας και του ενστερνισµού εκ µέρους των
χωρών και των ενδιαφερόµενων µερών.

Η στρατηγική EUSAIR δεν θα συνεπάγεται επιπλέον χρηµατοδότηση από
την ΕΕ, αλλά θα κινητοποιήσει και θα ευθυγραµµίσει υφιστάµενα
ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια, ενώ, παράλληλα, θα προσελκύσει
ιδιωτικές επενδύσεις. Ειδικότερα, στην υλοποίηση της στρατηγικής θα
συµβάλουν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταµεία (Ε∆ΕΤ) και ο
προενταξιακός µηχανισµός (IPA).
Παραδείγµατα ενδεικτικών
πλαίσιο κάθε πυλώνα:

έργων

που

θα

αναπτυχθούν

στο

1) Γαλάζια ανάπτυξη
•

•

Τακτικές αξιολογήσεις αποθεµάτων για βιώσιµη διαχείριση της αλιείας
Αναζήτηση κοινής προσέγγισης για τον χωροταξικό σχεδιασµό των
θαλασσών της περιφέρειας µέσω του θαλάσσιου χωροταξικού
σχεδιασµού Αδριατικής - Ιονίου (http://adriplan.eu/)

2) Σύνδεση της περιοχής
•

•

•

Αναβάθµιση του συστήµατος αναφοράς κυκλοφορίας στην Αδριατική
(ADRIREP)
Βελτίωση της προσβασιµότητας στις όµορες παράκτιες περιοχές και στα
νησιά
Άρση των εµποδίων στα οποία
επενδύσεις σε ενεργειακά δίκτυα.

προσκρούουν

οι

διασυνοριακές

3) Ποιότητα του περιβάλλοντος
•

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών µεταξύ των διαχειριστικών αρχών
µέσω του ∆ικτύου Προστατευόµενων Περιοχών της Αδριατικής - Adria
PAN (http://www.medpan.org/en/adriapan)

Ανάπτυξη του σχεδίου CleanSea, µε το όποιο αναπτύσσονται περαιτέρω
µέτρα αποτελεσµατικής διαχείρισης από άποψη κόστους και επιλογές
πολιτικής για να διατηρούνται καθαρές, υγιείς και παραγωγικές οι
θάλασσες της Ευρώπης
4) Βιώσιµος τουρισµός
•

∆ιευκόλυνση της πρόσβασης των νέων τουριστικών επιχειρήσεων στη
χρηµατοδότηση

Περισσότερες πληροφορίες
Ανακοίνωση και σχέδιο δράσης σχετικά µε τη στρατηγική της ΕΕ για την
περιφέρεια
της
Αδριατικής
θάλασσας
και
του
Ιονίου
πελάγους:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/documents_en.cfm
Μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ
Μελέτη σχετικά µε τη συνεργασία στη θαλάσσια λεκάνη Αδριατικής - Ιονίου:
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/sites/maritimeforum/files/Exec%
20sum%20Adr-Ion_31-3-2013.pdf
Φυλλάδιο σχετικά µε τη γαλάζια ανάπτυξη (στοιχεία ανά χώρα και θαλάσσια
λεκάνη): http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/infographics/
Twitter: @EU_Regional @JHahnEU @MariaDamanakiEU #EUSAIR
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