DEKLARATA PËRFUNDIMTARE
Asambleja e përgjithshme e 46-të e CPMR
Miratuar më 19 Tetor 2018 në Madeira (Portugali)
Rajonet Detare Periferike të listuara më poshtë u takuan për 46 vjetorin e Asamblesë së
përgjithshme të CPMR në Funchal (Madeira, Portugali) më 18-19 tetor 2018:
ABERDEEN CITY (UK), ABERDEENSHIRE (UK), ABRUZZO (IT), AÇORES (PT),
ALENTEJO (PT), ANDALUCÍA (ES), AUST AGDER (NO), BALEARES (ES),
BORNHOLM (DK), BRETAGNE (FR), CALABRIA (IT), CALARASI (RO), CANARIAS
(ES), CANTABRIA (ES), CATALUNYA (ES), CORNWALL (UK), CORSE (FR),
CYRPUS/CHYPRE,DYTIKI
ELLADA
(GR),
EMILIA
ROMAGNA
(IT),
ESTONIA/ESTONIE, FLEVOLAND (NL),GALICIA (ES),GÄVLEBORG (SE),
GENERALITAT VALENCIANA (ES), GOTLAND (SE), GOZO (MT), HALLAND (SE),
HELSINKI-UUSIMAA (FI), HORDALAND (NO), IONIA NISSIA (GR), KRITI (GR),
KYMENLAAKSO (FI), L’ORIENTAL (MA), LAZIO (IT), MADEIRA (PT), MARCHE
(IT), MIDTJYLLAND (DK), MØRE OG ROMSDAL (NO), MURCIA (ES), NAVARRA
(ES), NOORD NEDERLAND (NL), NOORD-HOLLAND (NL), NORDJYLLAND (DK),
NORRBOTTEN (SE), NORTE (PT), NORTHERN & WESTERN REGIONAL
ASSEMBLY (IE), NOTIO AIGAIO (GR), NOUVELLE AQUITAINE (FR), OCCITANIE
(FR), ÖREBRO (SE), ORKNEY (UK), ØSTFOLD (NO), OSTROBOTHNIA (FI), OULU
(FI), PÄIJÄTHÄME (FI), PAÍS VASCO/EUSKADI (ES), PAYS DE LA LOIRE (FR) 1,
PELOPONNISOS (GR), PODLASKIE (PL), POLYNÉSIE FRANÇAISE (FR), RABATSALE-KENITRA (MA), REGION SUD-PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR, FR),
ROGALAND (NO), SATAKUNTA (FI), SHKÖDER (AL), SICILIA (IT), SKÅNE (SE),
SOUTH-WEST FINLAND (FI), STOCKHOLM (SE), TELEMARK (NO), TIRANA (AL),
TOSCANA (IT), TRØNDELAG (NO), TULCEA (RO), VÄSTERBOTTEN (SE), VÄSTRA
GÖTALAND (SE), VEST-AGDER (NO), VESTFOLD (NO), WALES (UK),
WESTFLANDERS (BE), ZUID-HOLLAND (NL)

Rajonet që marrin pjesë në Asamblenë e Përgjithshme, falënderojnë ngrohtësisht z. Miguel
Albuquerque, President i Qeverisë Autonome të Madeira-s, për të mirëpritur këtë ngjarje.
Presidenti i CPMR, Vasco Cordeiro, Presidenti i Qeverisë Autonome të Azores, falenderon
autoritetet rajonale dhe mysafirët e nderuar nga institucionet e BE-së dhe Shtetet Anëtare që
morën pjesë në punimet e Konferencës, dhe në veçanti Pedro Marques, Ministri portugez i
Planifikimit dhe Infrastrukturës, Robert Zischg, Ambasadori i Gjermanisë Austri në Lisbonë, dhe
Eurodeputetët z. José Manuel Fernandes, znj. Cláudia Monteiro de Aguiar dhe znj. Isabelle
Thomas.

Në emër të anëtarëve të saj, Konferenca e Rajoneve Periferike Detare, duke u mbledhur për
Asamblenë e Përgjithshme Vjetore të 46-të në Madeira (Portugali), miratoi Deklaratën
përfundimtare në vijim. Kjo deklaratë plotësohet me deklaratën përfundimtare nga Asambleja e
Përgjithshme e Komisioneve Gjeografike të CPMR-së:

Deklarata Përfundimtare 2018 nga Komisionet Gjeografike të CPMR:
• Deklarata përfundimtare 2018 e Komisionit të Arkivit Atlantik
• Deklarata përfundimtare 2018 e Komisionit të Detit Baltik
• Deklarata përfundimtare 2018 e Komisionit Ndër-Mesdhetar
• Deklarata përfundimtare 2018 e Komisionit të Ishujve
• Deklarata përfundimtare 2018 e Komisionit të Detit të Veriut
Në vitin 2018, u botuan propozimet e buxhetit të Komisionit Evropian për buxhetin pas vitit
2020 për fondet evropiane. Rezultati i negociatave në vazhdim dhe i zgjedhjeve evropiane në
Maj 2019 do të përcaktojnë aftësinë e Bashkimit Evropian (BE) për t'u përgjigjur në mënyrë
efektive ndaj sfidave me të cilat ballafaqohet.

Lidhur me të ardhmen e projektit evropian, CPMR:
1. Përsërit mbështetjen e pakushtëzuar për projektin e BE-së, idealet dhe vlerat që përfaqëson,
dhe angazhimin e saj për të ruajtur unitetin e BE-së, duke respektuar diversitetin e popujve të saj.
2. Mbështet një vizion politik për rajonet, së bashku me kohezionin territorial dhe përgjigjen ndaj
zhvillimit të qëndrueshëm, çështjet detare, klimatike dhe të solidaritetit, të jenë në zemër të
Evropës dhe forcimin e marrëdhënieve të saj me vendet dhe rajonet e treta, veçanërisht me ato
me të cilin ajo ndan kufijtë e tokës ose të detit.

3. Nënvizon, në frymën e Deklaratës së Cardiff-it të vitit 2017 mbi Brexit dhe Deklaratës së
Qershorit 2018 të miqësisë dhe solidaritetit, gatishmërinë për miqësi të fortë midis Rajoneve të
Evropës dhe Mbretërisë së Bashkuar, 27 shteteve anëtare të BE-së dhe më gjerë. Në të njëjtën
frymë, CPMR bën thirrje për marrëveshjen e ardhshme Brexit për të mundësuar, sa më shumë që
të jetë e mundur, pjesëmarrjen e rajoneve të Mbretërisë së Bashkuar në programet e
bashkëpunimit në BE.

Lidhur me buxhetin e BE për periudhën 2021-2027, CPMR-ja:
4. Shpreh keqardhjen për mungesën e vizionit afatgjatë dhe ambicjes për Europën në propozimet
e Komisionit Evropian për buxhetin e BE pas 2020. Ajo përfshin rishpërndarjen e fondeve drejt
prioriteteve "të reja", në dëm të politikave "tradicionale" të tilla si Politika e Kohezionit dhe
Politika e përbashkët bujqësore.
5. Ndjen keqardhje që për herë të parë në një propozim buxhetor për kornizën financiare
shumëvjeçare, shuma e fondeve nën menaxhim të drejtpërdrejtë është më e madhe se shuma e
fondeve të menaxhimit të përbashkët me shtetet anëtare dhe rajonet. Kjo është në kundërshtim
me parimet e partneritetit dhe subsidiaritetit dhe dëmton efektivitetin e veprimit evropian.

6. Pranon mungesën e njohjes së objektivave të veta të Politikës Kohezive dhe rolin e saj si një
politike e investimeve. Propozimet e Komisionit Evropian e shohin këtë politikë si një mjet
instrumental për zbatimin e semestrit evropian në veçanti.
7. Shqetëson rënien e rreth 10% në buxhetin e Politikës së Kohezionit të propozuar nga
Komisioni i Bashkimit Europian. Ky reduktim vjen në një kohë kur pabarazitë rajonale po rriten
dhe GDP është duke rënë në shumë rajone në Evropë, siç është vërejtur nga Komisioni Evropian
në letrën e reflektimit e tij mbi dimensionin social të Evropës.
8. Pranon zvogëlimin e propozuar të normave të bashkëfinancimit. Në këtë drejtim, bën thirrje
për futjen e normave të bashkëfinancimit për periudhën e programimit 2014-2020, pra 85% për
rajonet më të largëta, për ishujt dhe për zonat me popullsi pak të populluar. CPMR gjithashtu
kërkon vendosjen e normave të bashkëfinancimit prej 85% për të gjitha programet Interreg.

9. Kërkon që buxheti për Bashkëpunimin Territorial Evropian të rritet në 11.5 miliard euro, ose
3.5% të buxhetit të përgjithshëm të Politikës së Kohezionit, krahasuar me periudhën 2014-2020.
Programet Interreg kanë vlerë të konsiderueshme evropiane, zbatojnë projekte me cilësi të lartë
që të përmbushur sfidat e rajoneve në aspektin e ekonomisë blu, inovacionit, mjedisit dhe
sigurojnë dukshmëri të rëndësishme. Përveç kësaj, këto programe do të duhet të marrin përsipër
objektiva të reja mbi bashkëpunimin për rajonet më të largëta dhe investimet ndër-rajonale për
inovacionin. CPMR mirëpret këto objektiva.

10. Konsideron se buxheti i propozuar për Instrumentin e Bashkëpunimit Evropian (CEF) është i
pranueshëm, me kusht që: (i) të japë mbështetje të mjaftueshme për të plotësuar nevojat e
seksioneve të reja të korridoreve; (ii) një pjesë e mjaftueshme e buxhetit të ndahet për projektet
që mbështesin kohezionin dhe aksesimet; (iii) të përmirësohen kushtet për mbështetjen e
transportit detar; (iv) pjesën e këtij buxheti të dedikuar për mobilitetin ushtarak, të kontribuojë
drejtpërdrejt në përfundimin e programit për korridoret, disa prej të cilave janë vonuar dhe janë
mobilizuar pa diskriminim e rajoneve më të largëta, periferike dhe detare.
11. Mirëpret qëllimin ambicioz për 25 % të shpenzimeve buxhetore të BE-së për të kontribuar në
objektivat e ndryshimeve klimatike. Megjithatë, CPMR-ja është e shqetësuar se kjo nuk do të
jetë e mjaftueshme për të stimuluar publikun dhe investimet private të nevojshme për të arritur
objektivat e neutralitetit të karbonit dhe për të kufizuar ngrohjen globale në 1.5 ° C deri në 2050
dhe më poshtë 2 ° C nga 2100 në krahasim me epokën paraindustriale. Prandaj, CPMR mbështet
thirrjen për një Paketë Financiare-Klimatike Evropiane dhe bën thirrje për investime më të
mëdha në të gjitha nivelet.
12. Mirëpret vazhdimin e EMFF si një fond i veçantë dhe i thjeshtuar me një buxhet për rritjen
blu që do të mundësojë marrjen e veprimeve ndërsektoriale dhe stimulimin e veprimeve përmes
Programeve evropiane të tjera.
13. Bën thirrje për buxhetin e EMFF dhe përqindjen aktuale të EMFF -së nën menaxhimin e
përbashkët për t'u kthyer në nivelet e tyre ekzistuese në periudhën aktuale të programimit.
Peshkimi dhe akuakultura janë fusha në të cilat BE ka kompetenca ekskluzive dhe përballet me
sfida të mëdha për të periudhën pas 2020, si dhe për zhvillimin e ekonomisë blu, mbështetjen e
porteve drejt ecurisë mjedisore ose ruajtjes së biodiversitetit detar, i cili duhet të jetë i mbështetur
më mirë nga EMFF.
14. Bën thirrje për mundësinë, në shtetet që dëshirojnë, për krijimin e programeve rajonale
operacionale nën EMFF, dhe për detyrimin që të paktën të miratojnë plane veprimi rajonale
brenda kuadrit të programeve operacionale kombëtare.

15. Bën thirrje për heqjen e detyrimit për përdorimin e instrumenteve financiare në kuadër të
EMFF -së për të mbështetur akuakulturën dhe përpunimin e produkteve, si dhe reduktimin e
masave të papranueshme.
16. Mirëpret perspektivat e financimit për ekonominë detare në kuadrin e ERDF-së dhe Fondit të
Kohezionit.
17. Mirëpret referencën eksplicite për detet dhe oqeanet në kuadër të shtyllës së Horizonit të
Evropës për sfidat globale. Sidoqoftë, çështjet detare duhet të reflektohen edhe në shtyllat dhe

prioritetet e tjera të programit. Përveç kësaj, miratimi i një strategjie evropiane për detin dhe
kërkimin detar dhe inovacionin është i domosdoshëm.
18. Mirëpret futjen e veçorive specifike për rajonet më të largëta në seksionin e "ndarjes së
përsosmërisë" të programit të ardhshëm evropian të kërkimit, në veçanti me synimin për të
promovuar pjesëmarrjen e rajoneve më të largëta në Zonën Evropiane të Kërkimit dhe duke
kapërcyer hendekun e tyre konkurrues në zinxhirët e vlerave globale dhe kërkon që ato të
mbahen.
19. Mirëpret propozimet e Komisionit për rritjen e Fondit për Azilin dhe Migracionin (AMF),
veçanërisht për të ndihmuar migracionin dhe integrimin e ligjshëm, si dhe për të luftuar migrimin
e parregullt dhe për të garantuar kthimin dhe ripranimin efektiv në vendet e treta. CPMR
mirëpret përmirësimin e AMF për të mbështetur veprimet e kryera nga rajonet, dhe për të
kërkuar plotësim më të mirë me Politikën e Kohezionit dhe ESF +. Ai mbështet propozimin se
masat e integrimit të zbatuara nga autoritetet rajonale dhe lokale duhet të mbështeten nga
mekanizmi tematik në AMF dhe të përfitojnë nga shkalla më e lartë e bashkëfinancimit.
20. Kërkon që Bashkimi Evropian dhe Shtetet Anëtare të fusin instrumente specifike financimi
që të ofrojnë mbështetje për të kthyerit evropianë dhe familjet e tyre nga vendet e treta të prekura
nga krizat humanitare. Në këtë drejtim, rajonet e prekura duhet të luajnë një rol kyç në zbatimin
e instrumenteve të tilla.
21. Mirëpret buxhetin e propozuar për veprimin e jashtëm të BE-së, fushës së gjerë tematike të
mbuluar nga Institucioni i Ri i Përbashkët i Fqinjësisë, Zhvillimit dhe Bashkëpunimit
Ndërkombëtar (NDICI), dhe bën thirrje për forcimin e rolit të autoriteteve lokale dhe rajonale si
përfitues potencialë të ndihmës së jashtme të BE.
Lidhur me Politikën e Kohezionit të BE-së, CPMR:
22. Kërkon përforcimin e partneritetit me rajonet dhe qeveritë me shumë nivele brenda Kodit të
Sjelljes për Partneritetin. Për të arritur këtë, është e nevojshme të forcohet roli i Komisionit në
mbikëqyrjen e parimit të partneritetit. Autoritetet Drejtuese, dhe / ose organet e ndërmjetme,
qoftë në nivel kombëtar apo rajonal, duhet të kenë më shumë fleksibilitet të bëjnë ndryshime në
programet operative dhe rindarjen e burimeve. Autoritetet rajonale dhe lokale duhet të
përfshihen sistematikisht në procesin e vendimmarrjes për çdo ndryshim ne programin
operacional.
23. Mirëpret propozimet e Komisionit lidhur me se si nevojat specifike të rajoneve më të largëta
dhe rajonet me popullsi pak të populluar në veri mund të merren parasysh në Politikën e
Kohezionit, në përputhje me nenet 349 dhe 174 të Traktatit, dhe me Traktatet e pranimit të
Suedisë dhe Finlandës. CPMR veçanërisht mirëpret shpërndarjen shtesë për të kompensuar
kostot shtesë të rajoneve më të largëta, por konsideron se shuma e saj duhet të rritet. Megjithatë,

CPMR vë në dukje një trajtim të ndryshëm të rajoneve në kategoritë e rajoneve më të zhvilluara
dhe rajoneve të tranzicionit. Për më tepër, CPMR-ja ndjen keqardhje per mungesën e vëmendjes
për programet specifike dhe buxhetet për territoret e mbuluara nga Neni 174 i Traktatit.

24. Bën thirrje që përqendrimi tematik brenda kornizës së Strukturave Evropiane dhe Fondit të
Investimeve të kryhet në nivel të kategorive të rajoneve, dhe jo në nivel kombëtar.
25. CPMR-ja gjithashtu kërkon që rajonet më të largëta, zonat me popullsi pak të populluar në
veri dhe ishujt të përfitojnë nga i njëjti nivel maksimal i fleksibilitetit në lidhje me përqendrimin
tematik të Fondeve strukturore evropiane dhe investimeve.
26. Është i shqetësuar që ESF po bëhet një fond i plotë me objektiva specifike, veçanërisht të
lidhura për zbatimin e reformave strukturore në Shtetet Anëtare. Kjo mund ta dëmtojë atë në
dimensionin territorial.
27. Për të ruajtur dimensionin territorial të ESF +, kërkohet që tekstet e Semestrit Evropian të
jenë bazuara në një analizë territoriale duke përfshirë një dimension rajonal, si dhe rolin e
autoriteteve rajonale në zbatimin e rekomandimeve specifike për vendin.
28. Konsideron se rajonet duhet të jenë më të përfshira në menaxhimin e ESF +. Në disa vende,
ESF + tashmë menaxhohet në nivel rajonal, në përputhje me kompetencat specifike të rajoneve.
29. Kërkon që Fondi Evropian Bujqësor për Zhvillimin Rural të riintegrohet brenda rregullores
që përcakton dispozita të përbashkëta, duke pasur parasysh dimensionin e fortë territorial të
zhvillimit rural.
30. Është thellësisht i shqetësuar në propozimet për të integruar bashkëpunimin ndërkufitar në
kufijtë detarë në një komponent të zgjeruar të bashkëpunimit transnacional dhe bashkëpunimit
ndërkombëtar. CPMR prandaj mbështet projekt-raportin e Parlamentit Europian për të vazhduar
programet e bashkëpunimit detar brenda komponentit ndërkufitar të bashkëpunimit territorial, si
për kufijtë e brendshëm ashtu edhe për ato të jashtëm të Bashkimit Evropian të lidhura me rrugë
detare, hekurudhore, ajrore ose rrugore.
31. Thekson rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit ndër-rajonal të Europës. Projektet e shumta
Europiane Interreg kanë treguar se sa e rëndësishme është të transferohen praktikat e mira në
inovacione dhe sektorë të fortë rajonal, me fjalë të tjera në specializim të mençur jo vetëm midis
rajoneve fqinje por në të gjithë Evropën. Interreg Europe ka garantuar një barazi në pjesëmarrje
për rajonet në bashkëpunimin ndër-rajonal.
32. Kërkon që të gjitha projektet Interreg të përjashtohen nga obligimi i njoftimit nën skemën e
shtetit ndihmës.

33. Mbështet komponentin e ri 5 në lidhje me investimet ndër-rajonale të inovacionit, por, duke
ndjekur Raportin e Parlamentit Europian, kërkon që financimi për këtë komponent të ri të mos
jetë i pranishëm në shpenzimet e komponentëve të tjerë të Bashkëpunimit Territorial Evropian.
34. Mirëpret, në kontekstin e Brexit, përmendjen e Mbretërisë së Bashkuar si një vend i
përshtatshëm në programet Interreg. CPMR megjithatë kërkon që vendet e treta të kenë të drejtën
të pranohen komponentin e 5-të të bashkëpunimit territorial, i cili ofron perspektiva shumë
interesante për të bashkëpunimin ndër-rajonal.
35. Konsideron që sinergjitë duhet të lehtësohen ndërmjet programeve të Interreg-it dhe të
Fqinjësisë, Instrumentit të Zhvillimit dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar në kuadër me Politikën
Evropiane të Fqinjësisë.
36. Kërkon bashkëpunim ndërkufitar në kuadër të Instrumentit të Fqinjësisë së BE-së për ta
mbajtur ndarjen tij nga programet Interreg në periudhën pas 2020, edhe nëse sinergjitë e
rëndësishme do të parashihen(në mungesë të një baze të qartë ligjore që lejon ENI-CBC dhe
programi Interreg të bashkohen).

37. Nuk pajtohet fuqimisht me llogaritjen e propozuar të granteve bazuar në popullatë brenda 25
km nga kufiri, pasi kjo demton rajonet me pak popullsi dhe rajonet me të rëndësishme me kufijtë
detarë me pak njerëz që jetojnë direkt në kufi.
38. Miraton propozimet e Komisionit për thjeshtimin e procedurave administrative dhe nxit
institucionet evropiane për të vazhduar me këtë ambicie.
39. Mirëpret propozimin e Komisionit i cili thekson rolin e fortë të specializimit të zgjuarsisë si
një koncept dhe mjet për zhvillimin rajonal të bazuar në inovacione.

Lidhur me strategjitë makro-rajonale dhe basenet e detit, CPMR:
40. Mbështet zhvillimin e këtyre strategjive në të gjitha pellgjet detare evropiane, si dhe
ambicien tyre për t'u bërë strategji makroregjionale, për të ndihmuar në përcaktimin e një qasjeje
që korrespondon me karakteristikat e secilës fushë të mbuluar, dhe për të inkurajuar dialogun
politik dhe partneritetin midis lojtarëve publikë dhe privatë në vendet e BE-së dhe vendet e treta.
41. Bën thirrje për forcimin e kapaciteteve të këtyre strategjive për të promovuar projekte
ambicioze në përputhje me objektivat e tyre politike, përmes të gjitha programeve përkatëse
evropiane. Në të njëjtën kohë, mbështetja aktuale e dhënë nga shumë projekte në objektivat e
makro-rajonale dhe strategjitë e pellgjeve detare duhet të bëhet më të dukshme.

42. Mirëpret qëllimin e Komisionit Evropian për të forcuar shtrirjen e prioriteteve të programeve
të bashkëpunimit territorial dhe strategjive makro-rajonale dhe të pellgjeve të detit, dhe shpresat
se rritja e planifikuar e fondeve në kuadrin e politikës fqinjësore të BE do të bëjë të mundur të
caktojë një mbulesë për të mbështetur projektet pilote midis Rajoneve Evropiane dhe vendeve të
treta të mbuluara nga këto strategji.
43. Bën thirrje që për programet e suksesshme transrajonale Interreg që nuk janë në linjë me
strategjitë makroregionale ose të pellgjeve të detit duhen të mbahen.
44. Megjithatë, bën thirrje për aktorët përkatës, duke përfshirë autoritetet përgjegjëse për
territorin bashkëpunimit dhe autoriteteve rajonale dhe kombëtare, për t'u përfshirë më shumë në
vendimmarrjen e prioriteteve te programeve të bashkëpunimit territorial.
45. Bën thirrje për forcimin e pjesëmarrjes së rajoneve në organet qeverisëse të makrorajonit ose
strategjive të detit.

Lidhur me Politikat Detare të BE-së, CPMR:
46. I bën thirrje BE-së të rrisë veprimin e saj, në nivel evropian dhe ndërkombëtar, për të zbatuar
një model për shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve dhe zonave detare. Prandaj, CPMR
mirëpret në rritje vëmendjen politike ndaj çështjeve detare në nivel ndërkombëtar, duke u
përfshirë përmes G7, G20, proceseve të Konferencës së Oqeaneve Tona, dhe Objektivave të
Zhvillimit të Qëndrueshëm te Kombeve e Bashkuara.
47. I bën thirrje BE-së të zhvillojë një strategji detare që menaxhohet në nivelin më të lartë
brenda nstitucioneve të saj. Kjo strategji duhet t'i besohet një Komiteti të Parlamentit Evropian,
një Nënkryetari të Komisionit Evropian dhe një Këshilli konfiguracioni që përqendrohet
veçanërisht në çështjet detare.
48. Përsërit shqetësimet e saj lidhur me ndikimin potencialisht shumë të rëndësishëm të Brexit në
komunitetet dhe politikat europiane detare, veçanërisht në sektorin e peshkimit.

49. Mirëpret futjen e një platforme të ekonomisë blu për të rritur qasjen në financimin e
korporatave. Krijimi i sinergjive me rajonet është një parakusht për suksesin e kësaj iniciative.
50. Ndan objektivat për të reduktuar në mënyrë progresive detyrimet e zbarkimit. Megjithatë,
CPMR tërheq vëmendjen në pamundësinë teknike për sektorin e peshkimit për të zbatuar këto
masa në afat të shkurtër, veçanërisht në kontekstin e Brexit që kërcënon sektorin. Prandaj,
propozon që të përqendrohet në përpjekjet për selektivitetin e mjeteve të peshkimit.

51. I bën thirrje BE-së të zhvillojë një strategji të re për industritë detare evropiane. Kjo duhet të
inkorporojë objektivat evropiane për zhvillimin e energjive detare në mënyrë që të sigurohet një
energji e pastër dhe konkurruese. CPMR mbështet dixhitalizimin e industrisë, duke forcuar
autonominë dhe lidhshmërinë e territoreve insulare, diversifikimin e sektorët të industrisë
tradicionale detarë, dhe vendin e punësimit industrial. Një strategji e tillë e BE-së duhet të
ndihmojë rajonet detare që po përjetojnë ndryshime industriale për të marrë mbështetje për të
përmbushur tranzicionin e tyre në energji në një mënyrë të organizuar dhe progresive.
52. Mbështet propozimin e Komisionit Evropian për lidhjen e sistemeve të arsimit dhe formimit
profesional me strategjitë e specilizimit përmes programit Erasmus +. CPMR gjithashtu mirëpret
vazhdimin e skemës së karrierës blu, e cila ndihmon në përshtatjen politikave të trajnimit ndaj
realiteteve rajonale ekonomike.
53. Riafirmon nevojën për të forcuar potencialin e trashëgimisë detare dhe trashëgiminë e saj si
mundësi për të përfituar nga festimi i vitit 2018 si Vitit i trashegimise së kulturës evropiane.
54. Mbështet propozimet e Komisionit për një strategji evropiane për plastikën në një ekonomi
rrethore. Masat ambicioze janë të nevojshme në të gjitha nivelet për të eliminuar ndotjen nga
mbetjet plastike në brigje dhe në ujërat detare. Këto duhet të konsolidohen nga përpjekjet e
shtuara nga Shtetet Anëtare në zbatimin e Direktivës në Kuadër të Strategjisë Detare. Është
shqetësuese që Komisioni konsideron se nuk ka gjasa që do të arrihen objektvat e një statusi të
mirë mjedisor të ujërave detare deri në vitin 2020.
55. I bën thirrje BE-së që të forcojë më tej kushtet për akses në të dhënat detare, duke përfshirë të
dhënat (bathymetric), dhe të vazhdojë zbatimin e Direktivës së Planifikimit Hapësinor Detar.
Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet ndërveprimeve të tokës dhe detit dhe konsistencës me
strategjitë e zhvillimit territorial.
56. I bën thirrje BE dhe shteteve anëtare të saj që të marrin iniciativë në propozimin e mbulimit
të drejtpërdrejtë të dëmtimin mjedisor të ujërave detare përmes Direktivës për Përgjegjësinë ndaj
Mjedisit ose nëpërmjet Rregullores ndërkombëtare të CLC / IOPC.
57. Fton institucionet e BE-së të mbajnë të gjitha mundësitë legjislative dhe financuese për të
përfituar mbi praktikat të mira dhe krijimin e nismave specifike që mbështesin turizmin e
qëndrueshëm, në veçanti drejt arritjes së objektivave klimatike. CPMR promovon turizmin e
qëndrueshëm si një mjet garanton ruajtjen e biodiversitetit dhe mjediseve natyrore, në veçanti në
kuadrin e strategjive të zhvillimit të integruar territorial.
Lidhur me sfidat e ndryshimeve klimatike, CPMR:

58. Është alarmuar nga ndikimi në rritje i ndryshimeve klimatike në rajonet detare, gjë që acaron
fenomene të tilla si përhapja e specieve detare invazive, dhe uraganet, stuhitë, përmbytjet dhe
zjarre që goditën disa rajone anëtare të CPMR.
59. I bën thirrje BE dhe shteteve anëtare të saj që të marrin drejtimin në nivelin ndërkombëtar në
prag të COP 24 dhe në zbatimin e Paktit të Klimës dhe Objektivave të Zhvillimit të
Qëndrueshëm së OKB-së.
60. I bën thirrje BE-së që të riafirmojë objektivat e neutralitetit të karbonit dhe të kufizojë
ngrohjen globale në 1.5 ° C në strategjinë e ardhshme për uljen e emisioneve. Kjo strategji duhet
të përfshijë propozime mbi rolin e legjislacionve dhe fondeve evropiane, si dhe mbi rolin e
niveleve të ndryshme të qeverisjes. CPMR kërkon që nivelet e vazhdueshme të fleksibilitetit në
Strukturën dhe Fondet e Investimeve Europiane të zbatuajnë veprimet më efikase për kufizimin e
ngrohjes globale.
61. Mirëpret miratimin, nëpërmjet Direktivës së Energjisë së Ripërtëritshme të Paketës së
Energjisë së Klimës, të objektivit për të rritur pjesëmarrjen e energjive të rinovueshme në
përzierjen e energjisë evropiane në 33% nga 2030. Ky objektiv duhet të çojë në investime më të
mëdha publike në teknologjitë e pastra, duke përfshirë energjitë detare.
62. Thekson që aktorët duhet të: (i) zbatojnë politikat e riindustrializimit për të ndihmuar në
mbështetje të rajoneve që janë duke kaluar nëpër ndryshime industriale të natyrshme në
tranzicionin e energjisë; dhe (ii) për të marrë mbështetje për të ankoruar sektorët e ri të industrisë
së MRE-së në një mënyrë të balancuar duke u mbështetur në bazën tradicionale industriale që
ekziston në rajonet e CPMR.
63. Mirëpret nisjen e Iniciativës së Energjisë së Pastër për Ishujt e BE-së dhe themelimin e "
Energjisë së pastër për Sekretariatin e Ishujve të BE-së dhe udhëzimet strategjike të Komisionit
Evropian duke njohur rolin pionier të rajoneve më të largëta, të cilat do të luajnë një rol
udhëheqës në nismën e energjisë së pastër për ishujt evropianë. CPMR megjithatë konsideron se
Ishujt e Komisionit të saj dhe rajonet ishullore duhet të përfshihen fuqishëm në zbatimin e tij.
64. Fton institucionet evropiane të fillojnë një dialog për krijimin e një mekanizmi të ri për të të
përfshirë qytetarët dhe komunitetet e aktorëve vendorë në veprimet zbutëse dhe adaptuese.
65. I bën thirrje BE-së që të nxjerrë në pah dhe të stimulojë më tej zbutjen e ndryshimeve
klimatike përmes një kombinimi të ekonomisë rrethore, bio-ekonomia rrethore, dhe ripërtëritja
fleksibile e integruar e sistemeve të energjisë.

66. Riafirmon se ndryshimi i klimës po nxit rritjen e aktivitetit ekonomik në Arktik, duke
shkaktuar një interes gjeopolitik për t'u rritur, ndërsa kapelet polare të akullit po shkrihen. Rrugët
e reja të transportit, furnizimet e lëndëve të para, mjediset e ndjeshme dhe politikat aktuale të
sigurisë, e bëjnë Arktikun një përparësi kryesore për Bashkimin Evropian. Situata komplekse
gjeopolitike kërkon strategji që mundësojnë bashkëpunim shumë-nivelor për të mbrojtur një
mjedis jetësor të sigurt, të qëndrueshëm, dhe të begatë për njerëzit në Arktik.
Lidhur me Politikën Evropiane të Transportit, CPMR:
67. Mirëpret përparimin e bërë nga rregullorja e propozuar për Instrumentin e Bashkimit
Evropian (CEF) në drejtim të marrjes parasysh të rrjetit gjithëpërfshirës të TEN-T. CPMR është
gjithashtu e kënaqur me ambiciet e larta për gjelbërimin e transportit në rregulloren e propozuar.
68. Megjithatë, shpreh keqardhje që ky propozim nuk përfshin kohezionin territorial si një nga
parimet e zbatimit të CEF, i cili është në kundërshtim me objektivat e TEN-T. Është e nevojshme
të përmirësohet qasja e të gjitha territoreve në rregulloren e CEF-it, duke përfshirë edhe
përcaktimin e prioritetit të korridoreve.
69. Kujton se portet janë infrastruktura ndërkufitare. Prandaj është e nevojshme të përfshihen:
një mekanizëm në Rregulloren CEF që mundëson që investimet e porteve të konsiderohen si
projekte ndërkufitare. Kjo dispozitë do të rriste intensitetin e ndihmës së normave të
bashkëfinancimit nën CEF nga 30% në 50%. CPMR shpreh keqardhje që as lista e seksioneve të
para-identifikuar të rrjeti bazë, as ato të rrjetit gjithëpërfshirës, përfshijnë një sektor detar.
70. I kundërvihet centralizimit të tepruar të zbatimit të CEF siç është propozuar nga Komisioni.
Nuk është e pranueshme për projektet e infrastrukturës të bashkëfinancuara nga CEF dhe ERDF
të menaxhohen vetëm sipas rregullave të CEF, pasi këto rregulla nuk mundësojnë partneritet me
Rajonet. CPMR megjithatë mirëpret fshirjen e dispozitave që aktualisht lejojnë një shtet që të
bllokojë pjesëmarrjen e një partneri nga territori i saj në një projekt të paraqitur në kuadrin e një
thirrjeje të CEF.
71. Bën thirrje për zhvillimin e një mekanizmi mbështetës evropian për linjat e transportit detar
në situata ku vetëm tregu nuk i bën ato fitimprurëse. CPMR shpreh keqardhjen për vonesën e
projektit MedAtlantic Ecobonus në prodhimin e propozimeve konkrete në lidhje me kalimin
modal në det.
72. Merr shënim për përafrimin e Korridoreve të përshkruara në shtojcën e propozimit të CEF-it.
CPMR mirëpret përfshirjen e ndryshimeve thelbësore që ka mbështetur në bazë të propozimeve
nga komisionet gjeografike të saj. Nga ana tjetër, CPMR shpreh keqardhje që shtrirje të tjera të
rëndësishme nuk janë marrë parasysh në propozimin e Komisionit Evropian dhe i bën thirrje

Parlamentit Evropian dhe Këshillit që të miratojë përafrimet që CPMR ka mbështetur kur merr
vendime përfundimtare për CEF në kontekstin e MFF-së.
73. Vëren se puna e kryer nga ekspertët para rishikimit të TEN-T 2023 mund të fillojë sa më
shpejt se 2019. CPMR bën thirrje për përcaktimin e kritereve të detajuara për të siguruar një
gjeografi më të mirë të mbulimit të rrjetit. Ajo gjithashtu bën thirrje për përfshirjen e
përfaqësuesve të rajoneve detare në grupet e ekspertëve të Komisionit duke marrë parasysh
shqetësimet për kohezionin territorial dhe aksesimin.
74. Mirëpret nismën e Komisionit për të propozuar shtrirje të reja në Detin Veror / Korridori i
Mesdheut duke shtuar lidhje të reja detare për të siguruar lidhje të mira me Irlandën kur Britania
e Madhe të largohet nga Bashkimi Evropian. Megjithatë, situata unike e shkaktuar nga Brexit
shoqëruar me Strategjinë e Atlantikut krijon një mundësi të madhe për të ndërmarrë një hap të
fuqishëm simbolik drejt një lidhjeje atlantike. Prandaj, CPMR i kërkon Komisionit Evropian që:
(i) të lidhë Irlandën me Korridorin Atlantik; dhe (ii) të përforcojë të gjitha lidhjet ekzistuese
detare me Irlandën, duke përfshirë edhe portet e rrjetit gjithëpërfshirës. Për të mbështetur këto
lidhje, lidhjet midis këtyre porteve dhe rrethinat e tyre duhet të përmirësohen. Të dyja kërkesat
do t'i përgjigjeshin rritjes së nevojës për lidhje detare midis Irlandës dhe porteve kontinentale të
BE.
75. Nënvizon synimin e tij për të marrë pjesë në debatet mbi rishikimin e ardhshëm të
legjislacionit të Ndihmave shtetërore për linjat ajrore dhe aeroportet, dhe mekanizmat e
Detyrimit të Shërbimit Publik.
76. Thekson nevojën për të reduktuar rrënjësisht gjurmën e karbonit të transportit. CPMR i bën
thirrje institucioneve të BE-së dhe Shteteve Anëtare për të siguruar mbështetje të mjaftueshme
për hulumtim dhe zhvillimin e teknologjive alternative dhe të infrastrukturës së karburanteve - si
për rrugë ashtu edhe për transportin detar. Ajo nënvizon rëndësinë e përdorimit të plotë të
mjeteve relevante, siç është transporti dhe planifikimi hapësinor, prokurimi publik "i gjelbërt",
skemat stimuluese dhe akuzat e mbingarkesës, në mbështetje të një tranzicioni në transportin me
karbon të ulët.
Lidhur me zhvillimin ndërkombëtar dhe çështjet e solidaritetit, CPMR:
77. Mbështet potencialin e një bashkëpunimi më të ri të decentralizuar, duke i dhënë përparësi
specializimit dhe ekspertizën e secilit territor dhe nxitjen e aleancave strategjike për të adresuar
sfida të përbashkëta, dhe kërkon nevojën për të vazhduar mbrojtjen e zërit të rajoneve në Forume
Ndërkombëtare të Bashkëpunimit.

78. Riafirmon që çështjet e migracionit duhet të trajtohen në afat të gjatë duke marrë parasysh
shkaqet themelore të flukseve migratore dhe tendencave , përmes bashkëpunimit me vendet e
dhe duke përmirësuar zhvillimin socio-ekonomik të këtyre vendeve. CPMR riafirmon nevojën
për përfshirjen e vendeve tranzit të emigrantëve në këto reflektime. Gjithashtu thekson nevojën
për përfshirje më të madhe të Bashkimit Evropian në zgjidhjen e konflikteve të armatosura, dhe
në zbatimin e marrëveshjeve dhe traktateve mbi tregtinë e armëve me vendet e përfshira në këto
konflikte.
79. U bën thirrje Shteteve Anëtare të BE-së dhe vendeve të treta që të jenë më efikase dhe të
kordinuara në çështjet që kanë të bëjnë me migracionin dhe azilin dhe të bien dakord për një
shpërndarje të drejtë dhe të qëndrueshme të prurjeve të azilit ndërmjet Shteteve Anëtare të BE-së
dhe vendeve të treta të përfshira. Në këtë kuadër, ajo gjithashtu kujton Sistemin e Mbrojtjes së të
Drejtave të Njeriut të Kombeve të Bashkuara dhe i bën thirrje shteteve të tyre të respektojnë
ligjin detar kur ndodhin mbytjet.
80. Thekson karakterin jashtëzakonisht strategjik dhe urgjent, sidomos në dimensionin e tij
njerëzor, të sfidave të migrimit për zonën e Mesdheut.
81. Thekson përgjegjësitë specifike të rajoneve të ardhjes fillestare dhe destinacioneve
përfundimtare të pritjes dhe integrimit të migrantëve.
82. Thekson solidaritetin me emigrantët e shprehur nga rajonet dhe kujton se disa rajone anëtare
të CPMR, ndër të tjera, propozuan të strehojnë azilkërkuesit e shpëtuar në Mesdhe. CPMR
thekson mundësinë për të shqyrtuar mënyra plotësuese për të pranuar refugjatë në mes të
rajoneve, në baza vullnetare, sipas parimeve të përgjegjësisë dhe solidaritetit.
83. Dëshiron të përmirësojë bashkëpunimin ndër-administrativ për të lehtësuar veprimin e
rajoneve sipas kompetencave të tyre në masat e marrjes dhe integrimit.
84. Riafirmon nevojën e "territorializimit" të Politikës Evropiane të Fqinjësisë (ENP) dhe të rritet
përfshirja e autoriteteve lokale dhe rajonale. CPMR gjithashtu riafirmon rëndësinë e përfshirjes
së ENP në promovimin e iniciativave ose strategjive makro-rajonale dhe detare në zhvillim duke
ndërtuar mbi vlerën e shtuar të bashkëpunimit të decentralizuar dhe territorial. Për më tepër, dhe
në kuadër të ENP (dhe të ardhmes NDICI) CPMR nënvizon nevojën për të rritur mbështetjen për
politikat e foshnjeve në vendet e treta, për të parandaluar emigrimin e të miturve.
85. Mbështet ambicjen e Komisionit Evropian për të zhvilluar një aleancë të re për
qëndrueshmërinë e investimeve dhe vendeve të punës në mes të BE-së dhe Afrikës.

Konferenca e Rajoneve Periferike Detare (CPMR) bashkon rreth 160 Qarqe nga 25 Shtetet nga
Bashkimi Evropian dhe më gjerë. Duke përfaqësuar rreth 200 milionë njerëz, fushata e CPMR
është në favor të një zhvillimi më të balancuar të hapësirës evropiane. Ajo funksionon si një
“think tank” dhe si një grup lobi për Rajonet. Ajo fokusohet kryesisht në çështjet sociale,
ekonomike dhe territoriale, politikat detare dhe aksesimi.

