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Oppsummering

CPMRs generalforsamling fulgte et vanlig mønster med ulike tematiske sesjoner og sesjoner for 

aktivitetsrapport, regnskap, budsjett, slutterklæring og resolusjoner. Det var tematiske sesjoner om EUs 

langtidsbudsjett, samhørighetspolitikken, makro-regionale strategier, maritim politikk og sjøtransport, samt 

om regelverket for statsstøtte. Generalforsamlingen ble arrangert med den pågående finanskrisen som 

bakteppe, og fokuserte på hvordan EUs politikk for den neste budsjettperioden 2014 – 2020 kan bidra til å 

hjelpe Europa ut av krisen. 

Det politiske hovedbudskapet fra generalforsamlingen kan oppsummeres som følger: 

• Opprettholde Kommisjonens forslag til langtidsbudsjett 2014 - 2020, kjempe mot foreslåtte 
reduksjoner

• Styrke samhørighetspolitikken som et viktig instrument for vekst, nyskapning og arbeidsplasser, og 
unngå reduksjoner i budsjettet for denne politikken

• Revitalisere den maritime politikken og den maritime dimensjonen i sektorpolitikkene (energi, 
FoU, utdanning etc)

• Styrke tilgjengelighet og sjøtransportens konkurranseevne
• Forsterke europeisk integrasjon og flernivåstyring,  herunder åpne for at regionene kan spille en 

større rolle i utformingen og gjennomføringen av EUs politikk 
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Generalforsamlingen gjorde nødvendige vedtektsendringer slik at President Jean Yves Le Drian fra 

Bretagne kan fortsette i ett år til fram til generalforsamlingen neste år. En slik spesialordning var 

nødvendig fordi Le Drian som forsvarsminister i Frankrike ikke lenger er valgbar som CPMR-president, 

samtidig som det ikke var andre kandidater til vervet. 

Generalforsamlingen vedtok også endringer kontingentstrukturen som medfører at norske 

medlemsregioner må betale over 3 000 Euro mer i kontingent per år. Det ble ellers satt et tak på 

kontingenten for medlemsregioner med mer enn 5 millioner innbyggere for å motvirke ytterligere 

avskalling av store medlemmer hvis kontingent i utgangspunktet blir høy fordi den fastsettes etter 

folketallet. Disse vedtakene ble ansett som høyst nødvendige for å styrke økonomien i CPMR, og dermed 

opprettholde aktivitetsnivået og kvaliteten på arbeidet. Dette er i sin tur nødvendige forutsetningene for at 

CPMR fortsatt skal ha gjennomslag overfor EU og medlemsstatene. 

Gunn Marit Helgesen ble gjenvalgt som norsk medlem av CPMRs styre, med Kent Gudmundsen som vara. 

Gunn Marit fortsetter dermed som 1.visepresident og kasserer i CPMR. 

Generalforsamlingen vitner om at CPMR er en ambisiøs og aktiv organisasjon som engasjerer seg på en 

lang rekke politikkområder av stor betydning for maritime regioner. CPMR-sekretariatet overvåker EUs 

politikk kontinuerlig og gir omfattende og faglig godt funderte innspill til EUs politikkutvikling, i tett 

dialog med Europakommisjonen, Europaparlamentet og Rådet (medlemsstatene). Høytstående 

representanter for EU-institusjonene og medlemsstater bekreftet på generalforsamlingen at CPMRs arbeid 

blir verdsatt og tatt hensyn til. CPMRs posisjoner har nok derimot ikke like stor gjennomslagskraft overfor 

nettobidragslandene som ønsker å begrense EUs budsjetter og styring. 
Deltakelse på generalforsamlingen 

er således en god anledning for norske fylkeskommuner til å bli oppdatert på og til å kunne påvirke 
politikkutviklingen i EU. 

Møte for norske delegater 

Det ble som vanlig arrangert et møte for norske deltakere på generalforsamlingen under ledelse av 
styremedlem Gunn Marit Helgesen. Møtet bekreftet Gunn Marit og Kent Gudmundsen (H) fra Troms som 
hhv fast medlem og varamedlem av CPMRs styre Political Bureau. 

Møtet gjennomgikk agendaen ut fra en norsk synsvinkel. Gunn Marit understreket innledningsvis at 
CPMR har et godt renommé i Brussel, og at EU-institusjonene henvender seg til organisasjonen for å få 
innspill til politikkdokumenter. Deltakelse på generalforsamlingen er i så måte en god anledning for norske 
fylkeskommuner til å bli oppdatert på og til å kunne påvirke politikkutviklingen i EU. 
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Til punktet om makroregionale strategier ble det pekt på at medlemslandene i Nordsjøregionen dessverre 
er helt uinteresserte i en egen EU-strategi for dette området slik Nordsjøkommisjonen har tatt initiativet til 
gjennom NSR 2020-strategien. Årsaken til dette er trolig at Nordsjøregionen ikke oppleves som å ha store 
nok problemer, f.eks sammenlignet med Østersjøregionen som jo har en egen EU-strategi.  

Når det gjelder punktet om maritime spørsmål og fiskeri er det verdt å merke seg at Nordsjøkommisjonens 
transportgruppe har gitt innspill til utformingen av det Transeuropeiske transportnettverket TEN-T, og at 
EU betrakter Norge som et forbilde i fiskeripolitikken. 

Sesjonen om statsstøtte kan være interessant ettersom regelverket på dette området også berører norske 
kommuner og fylkeskommuner gjenom EØS. 

Det norske møtet var enig i forslaget om å endre vedtektene slik at President Le Drian kan fortsette i ett år 
til fram til neste års generalforsamling. Nå som Le Drian er blitt forsvarsminister i Frankrike kan dette 
skape mer rom for Gunn Marit som 1.visepresident. 

CPMR har det siste året opplevd svikt i inntektene fordi medlemsregioner i land som Italia og Hellas ikke 
greier å betale kontingenten eller melder seg helt ut pga finanskrisen.  Styret har derfor foreslått å sette et 
tak på kontingenten for regioner med mer enn 5 millioner innbyggere, i et forsøk på å motvirke avskalling 
av medlemmer og manglende innbetaling av kontingent. For å kompensere for inntektstapet dette «taket» 
innebærer har styret også foreslått å øke minimumskontingenten for medlemmer med mindre enn 621 000 
innbyggere og brutto regionalprodukt over EU-snittet med 3 206 Euro. Forslaget vil berøre alle norske 
medlemsfylker, samt regioner i UK, Danmark, Sverige og Finland. Gunn Marit fremholdt at dette er 
fornuftige tiltak for å opprettholde aktiviteten i CPMR. Med tanke på at alle medlemmer i CPMR har én 
stemme uansett befolkning mente Gunn Marit at forslaget også er rettferdig og et uttrykk for solidaritet 
med de mange regionene i Europa som sliter. 

Ingen av deltakerne på møtet uttrykte motstand mot den foreslåtte kontingentøkningen. 

Noen deltakere etterlyste mer samarbeid mellom fylkeskommunene om Europautredningen, og den 
kommende Stortingsmeldingen om Norges forhold til EU. Det ble vist til at Europapolitisk forum (EPF) er 
en aktuell arena for slikt samarbeid, og for å styrke samhandlingen mellom staten og kommunesektoren. 
Det ble i denne forbindelse pekt på at EPF er preget av for mye orienteringsstoff, og at det godt kunne vært 
mer debatt om utformingen av norske posisjoner overfor EU. 

Meetings of the Geographical Commissions

Nordsjøkommisjonens møte 

Møtet for Nordsjøkommisjonens delegater til generalforsamlingen ble ledet av president Ole B. Sørensen 
fra Region Nord-Jylland. Møtet gjennomgikk de ulike punktene på agendaen. 

Nordsjøkommisjonens medlemmer ble oppfordret til å påvirke respektive regjeringer for å forhindre de 
foreslåtte reduksjoner i EUs samhørighetsbudsjett som i særlig grad vil ramme de mest velstående 
regionene og de såkalte overgangsregionene som er blitt mer relativt mer velstående med de siste 
utvidelsene av EU. 

Under punktet om de foreslåtte vedtektsendringene som er nødvendig for å kunne forlenge mandatet til Le 
Drian  mente en deltaker fra Sverige at presidenten i CPMR egentlig burde velges av generalforsamlingen 
som det høyeste organ, og ikke av styret slik praksis er i dag. Selv om flere var enige i prinsippet ble det 
pekt på at slike forslag burde vært fremmet i god tid før generalforsamlingen og behandlet i styret. Det ble 
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i denne forbindelse foreslått at Nordsjøkommisjonen til neste generalforsamling burde fremme forslag om 
å gjennomgå vedtektene generelt . 

Norges styremedlem i Nordsjøkommisjonen, Thore Westermoen (Krf) Vest-Agder pekte på det urimelige i 
at en paragraf i vedtektene (7.1, bok.C) kan hjemle for å frata stemmeretten til CPMR-medlemmer fra 
ikke-EU land i saker som gjelder «interne EU-forhold». Selv om dette ble opplyst å være en «sovende» 
bestemmelse er den likefullt urimelig med tanke på at regioner utenfor EU i alle andre henseende er fulle 
medlemmer av CPMR. Denne paragrafen i vedtektene bør derfor foreslås fjernet ved fremtidige revisjoner 
av vedtektene. 

Det ble opplyst at medlemmer fra Storbritannia hadde problemer med forslaget til kontingentøkning for 
små og «rike» regioner (se omtale fra det norske møtet ovenfor). Man mente det var urimelig at 
bruttoregionalprodukt bare skulle tas i betraktning for regioner med liten befolkning. 

Danske og britiske medlemmer ønsket å endre et punkt i slutterklæringen som tar til orde for å opprette en 
«banking union». 

Representanten fra Västra Götaland tok til orde for at EUs direktiv som setter sterke begrensninger på 
utslipp av svoveldioksid fra skip i Nordsjøen og Østersjøen innen 2015 må gjøres gjeldende for alle 
havområder i Europa, og at dette burde reflekteres i slutterklæringen (en tilsvarende resolusjon fra 
Nordsjøkommisjonen til CPMRs generalforsamling i 2011 ble for øvrig trukket pga motstand fra 
medllemmer i Middelhavet og langs Atlanterhavskysten). 

Nordsjøkommisjonens møte ga støtte til et resolusjonsforslag som oppfordrer EU til å etablere et felles 
forum for utvikling av reiseliv
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THURSDAY 4 OCTOBER 2012

OPENING SESSION
 Mr Jaroslaw Dworzanski, Marshal, Podlaskie Region

Velkomsthilsninger fra Marshal Dworzanski

- Ms Elzbieta Bienkowska, Minister for Regional Development, Polish Government

Den Polske Regionalministeren Bienkowska ønsket velkommen og fremhevet det gode samarbeidet 
hun har med CPMR, spesielt i sammenheng med territorielt samarbeid (Interreg), 
samhørighetspolitikken og EU- budsjettet. Ministeren fremhevet samenfallende interesser mellom 
CPMR og Polen på viktige politikkområder. Hun er positiv til hvordan EUs virkemidler bidrar til å 
hjelpe  Polen med å komme ut av finanskrisen. Ministeren ser gjerne at neste EU budsjett fokuserer på 
innovasjon og entreprenørskap. 

- Mr Jean-Yves Le Drian, President of the CPMR, French Minister for Defence and Regional
Councillor of Brittany Region

Ønsker velkommen. Skryter av regionen og området.
Hjertet av Europa er ikke bare i Brussel men også i de perifere områdene. Det er viktig å opprettholde 
mangfoldet i Europa – til hvilket de perifere regioner gir et viktig bidrag. 
Europa opplever de vanskeligste tider siden 2. verdenskrig. Men det er et ønske å finne felles og 
fredlige løsninger på problemene, og CPMR spiller en viktig rolle i det europeiske «prosjekt». Man må 
holde fast ved de europiske prinsipper basert på fred og solidaritet. Le Drian frykter kutt i EU- 
budsjettet fra 2014 i forhold til Kommisjonens forslag, og pekte på at spesielt samhørighetspolitikken 
er utsatt i den forbindelse (foreslått redusert med 5,5 mrd). Politisk mot og investeringer trengs for å 
fremme vekst i samsvar med målene i EUs 2020-strategi. Regionale og lokale myndigheter vet best 
hvor skoen trykker og har gode forutsetninger for å hjelpe Europa ut av krisen. EUs politikk må derfor 
også bygge på regionale og lokale initiativer. 
Le Drian fremhevet betydningen av den maritime politikken. Han spurte om Europa er i stand til å 
finansiere sin maritime politikk eller om man vil la andre verdensdeler overta føringen?  Dette 
omfatter maritime ressurser og fiskeri, samt maritim sikkerhet. En trenger partnerskap mellom 
regionene for å fremme en felles utvikling av det maritime området, og derfor er CPMR viktig for å 
fremme disse interesser.
Tilgjengelighet er en av CPMRs strategiske prioriteter, og samhørighetsbudsjettet må også dekke 
transportkostnadene til perifere områder for å opprettholde diversiteten i Europa. 
Le Drian pekte på at CPMR må gis gode nok finansielle muskler om organisasjonen skal opprettholde 
sin posisjon, og oppfordret generalforsamlingen til å vedta et budsjett som er i tråd med målsetninger

- Ramon Luis Valcarel Siso, President Committee of the Regions (CoR) – EUs Regionkomité

Konstaterte at det er vanskelig å oppnå enighet om EUs langtidsbudsjett 2014-2020. CoR er i mot den 
foreslåtte reduksjonen i budsjettet mht samhørighet. Strukturfondenes betydning for byggingen av 
Europa må ikke undervurderes og bør ikke svekkes. De utfordringen man møter i dag gjør det 
nødvendig å opprettholde strukturfondene. CoR samarbeider med Europaparlamentet om budsjettet. 
Ønsker en 5% økning av budsjettet for samhørighetspolitikken i neste periode. CoR vil gjøre sitt beste 
for å verne om interessene til regionene og lokalsamfunnene i Europa.



• Approval of the minutes of the Aarhus General Assembly (September 2011) 
• Approval of the General Assembly Agenda

Referatet fra fjorårets generalforsamling og agendaen for denne generalforsamlingen ble godkjent.

SESSION 1: ACTIVITY REPORT AND OUTLOOK
- Presentation of the Activity Report and Work Prospects for 2012-2013 by Ms Eleni Marianou,

Secretary General of the CPMR

Aktivitetsrapporten ble presentert i konteksten av den økonomiske krisen Europa opplever for tiden. I 

følge generalsekretæren er dette også en tillitskrise på flere plan - mellom regjeringer, mellom 

befolkningene og regjeringene, og i forhold til markedet.  

Konfrontert med krisen står Europa overfor valget mellom mot og nedgang. For å komme ut av krisen 

er det behov for ambisiøse og modige beslutninger, og umiddelbar handling. Det kreves et samlet 

Europa for å møte utfordringene framover, hvor regionene er i hjertet av løsningen. 

Det er en trend i retning av at medlemsstatene re-sentraliserer kriserettede tiltak for å øke 

effektiviteten, noe som utgjør en fare for den regionale utviklingen.  

Mer Europa behøves, et politisk Europa med demokratisk legitimitet.  Samhørighetsbudsjettet må 

opprettholdes i forhold til Kommisjonens forslag, og det er nødvendig med sterkere fokus i tilakene. 

Nøkkelspørsmål er grenseoverskridende og territorielt samarbeid, makroregionale strategier og 

tilgjengelighet.

Generalsekretæren fortsatte med å beskrive CPMRs rolle i arbeidet. Organisasjonen overvåker 

politikkutviklingen i EU fra et tidlig stadium og foretar dype analyser. CPMR bygger bro over 

sektorielle og territorielle aspekter i sakene. Organisasjonen forsøker å ligge i forkant av de politiske 

prosessene og utvikler konkrete innspill og endringsforslag til aktuelle politikkdokumenter. CPMR 

deltar også på uformelle ministermøter og i ulike ekspertgrupper under Kommisjonen. 

Generalsekretæren gjennomgikk deretter CPMRs aktiviteter i forhold til forhandlingene om EUs 

langtidsbudsjett, samhørighetspolitikken, maritim politikk og fiskerier, kystturisme og tilgjengelighet. 

Gjennomgangen viste at CPMRs forslag og posisjoner i større eller mindre grad blir tatt hensyn til av 

Rådet (regjeringene) og Parlamentet.    

Debate with CPMR Members

Västra Götaland tok til orde for at EUs direktiv (basert på et direktiv fra IMO) som setter sterke 
begrensninger på utslipp av svoveldioksid fra skip i Nordsjøen og Østersjøen innen 2015 må gjøres 
gjeldende for alle havområder i Europa på like vilkår. Hun viste i den forbindelse til at havnene i 
regionen begynner å merke konsekvensene av direktivet, som også kan resultere i at godstransport går 
tilbake fra sjø til veg («modal backshift). Västra Götaland ønsker også en mer helhetlig tilnærming til 
utslipp fra skipsfarten, som omfatter alle skadelige stoffer som f.eks nitrogendioksyd. 



Generalsekretæren mener at disse spørsmålene naturlig bør håndteres videre av CPMRs gruppe for 
transport (saken vil i den forbindelse også bli tatt videre i Nordsjøkommisjonens transportgruppe). 

• Summing up by Mr Jean-Yves Le Drian, President of the CPMR, French Minister for Defence 
and Regional Councillor of Brittany Region

Aktivitetsrapporten ble enstemmig godkjent.

SESSION 2: EU BUDGET

Background
Kommisjonen la fram sitt forslag til langtidsbudsjett for EU 2014 – 2020 i juni 2011. 

Multiannual Financial Framework (MFF) June 2011

On 29 June 2011, the European Commission presented its proposal for the multi-annual budget for 
2014-2020 which responds to today's concerns and tomorrow's needs. "A Budget for Europe 2020" 
focuses on priority funding at the EU level that provides true added value. This innovative EU budget 
remains focused: the overall amount proposed for the next seven years is €1,025 billion in 
commitments (1.05% of the EU GNI) and €972.2 billion (1% of EU GNI) in payments. See more: 
http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-
2014-2020/index_en.htm

Sesjon nr.2 var viet en mer inngående diskusjon om langtidsbudsjettet i regionenes perspektiv. Store 
kutt i regionalstøtte til rike og såkalte 'overgangsregioner' (regioner som inntil nå har fått slik støtte, 
men der den gradvis skulle fases ut, det kan nå se ut som om støtten til disse vil falle helt bort allerede 
fra 2014), og også reduksjon i midlene til samhørighetspolitikken.

- Introduction to the  Session by Mr Jean-Yves Le Drian, President of the CPMR, French
Minister for Defence and Regional Councillor of Brittany Region

LeDrian innledet med å gjøre rede for nye utviklingstrekk siden generalforsamlingen i 2011. Han 
uttrykte bekymring for de foreslåtte budsjettkuttene for de mest utviklede regionene, og for 
overgangsregionene (transition regions). Samhørighetsbudsjettet er et solidaritetsbudsjett og kutt her 
vil også kunne få negative effekter for mindre utviklede områdene.

 

Presentation of the Technical Paper from the CPMR General Secretariat on “Negotiations towards the 
2014–2020 EU Budget”
Nicolas Brookes fra sekretariatet gikk gjennom notatet til møtet.

Speech by Mr  Herve Jouanjean, Director General  DG Budget-European Commission

Jouanjean redegjorde for forhandlingne som nå foregår mellom Rådet (medlemsstatenes regjeringer) 
og Europaparlamenetet om budsjettet. Man arbeider for et kompromoiss i Rådet 22.oktober. 
Kommisjonen forsøker å opprettholde sin posisjon mht budsjettet. Reduksjonen i 
samhørighetsbudsjettet på 5.5 mrd euro  er et resultat av tekniske beregninger som bl.a. viser svakere 
økonomisk utvikling enn det som ble lagt til grunn i det opprinnelige forslaget. 
Forhandlingsboksene er utviklet av det danske formannskapet og blir videreørt av det kypriotiske,   og 
man prøver å avslutte de ulike bokser etterhvert. Gruppen av nettobidragsytende land (bl.a. Sverige, 
Nederland, Finland, Tyskland, Storbritannia m.fl) krever at budsjettet reduserers med 100 mrd Euro 

http://ec.europa.eu/budget/reform/commission-proposals-for-the-multiannual-financial-framework-2014-2020/index_en.htm
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(10%) i forhold til Kommisjonens opprinnelige forslag. Dette vil bl.a. medføre kutt for 
overgangsregionene. I følge Kommisjonen er samhørighetsbudsjettet et balansert forslag som ikke bør 
oppleve flere kutt, og det må således være en balanse mellom de utviklede og mindre utviklede 
regioner mht støtte. En gruppe av EUs nettomottakende land vil møtes for å forsvare det opprinnelige 
samhørighetsbudsjettet. 
Også andre politikkområder som landbruk, forskning og transport er nå gjenstand for kuttforslag. Det 
er også press fra mange medlemsland om en mer effektiv bruk av midlene («better spending policy»), 
noe som på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen i mange land også brukes som et 
argument for kutt.  

Debate with CPMR Members

Nederlandske regioner er ikke enige med sin egen regjering med hensyn til at samhørighetsbudsjettet 
utelukkende skal forbeholdes de fattigste regionene, og støtter CPMR sitt forslag om at dette budsjettet 
også skal omfatte de rikeste regionene med BNP på over 90% av EU-snittet og oppover (som er tilfelle 
for de nederlandske regionene). Baskiske regioner støtter dette. De ønsker å få fram at EU-budsjettet 
er et investeringsbudsjett for Europa. 
Irske regioner sliter med effekten av den økonomiske krisen, og kan risikere å miste 1/3 av midlene 
som følge av forslaget om å kutte i budsjettet for de mest utviklede regioner (som mange irske 
regioner etter EU-utvidelsene nå er havnet i kategorien av). Västerbotten viste til at 
samhørighetsbudsjettet ikke først og fremst handler om rike og fattige, men at det også må ta høyde for 
de store territorielle forskjellene. Det er i den forbindelse et problem at medlandsstatene blir mer 
nasjonalistiske, og at budsettet i for stor grad preges av ad-hoc løsninger. Krisen må møtes i fellesskap 
og «Europa er Europas eneste mulighet».

• Summing up by Mr Jean-Yves Le Drian, President of the CPMR, French Minister for Defence   
and Regional Councillor of Brittany Region

Presidenten tok till orde for å forsvare Kommisjonens forslag til budsjett, og oppfordret CPMRs 

medlemmer til å henvende seg til sine regjeringer for å bidra til dette. CPMR vil på sin side forsterke 

anstrengelsene for å fremme sine posisjoner i budsjettforhandlingene. Le Drian avsluttet med en 

oppfordring om å forene kreftene i den «kampen» som vil utspille seg fremover. 

SESSION 3 – COHESION (samhørighet)

Bakgrunn

Cohesion policy package October 2011  

The EU Commission published its proposal for 376 billion Euros in October last year, including 
cohesion, regional policy and European Territorial Cooperation (Interreg) See: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2
014_leaflet_en.pdf

• Introduction to  the  Session  by  Mr  Jean-Yves  Le  Drian,  President of  the  CPMR,  French   
Minister for Defence and Regional Councillor of Brittany Region

Presidenten innledet med å si at samhørighetspolitikken ikke først og fremst er ment å være en sosial 

og distriktspolitisk omfordelingsmekanisme, men et instrument for å fremme vekst og investeringer. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/2014/proposals/regulation2014_leaflet_en.pdf


CPMR støtter Kommisjonens opprinnelige forslag. Han viste videre til hvilke CPMR-posisjoner som 

EU-institusjonene har tatt hensyn til i forhandlingene så langt, slik som anerkjennelse av 

overgangsregionenes rolle, prinsippet om tematisk konsentrasjon og spesielle ordninger for regioner 

med geografiske og territorielle handikap (lav befolkningskonsentrasjon, øyer, fjellregioner o.l.). 

• Presentation of the Technical Paper from the CPMR General Secretariat on “Update on the  
Cohesion Policy Package 2014-2020”

Nicolas Brookes gikk gjennom notatet fra sekretariatet.

Formålet med bakgrunnsnotatet er å evaluere virkningen av forslagene for samhørighetspolitikken, 

forstå medlemsstatenes holdninger i Rådet og å illustrere virkningene av de foreslåtte reduksjonene i 

samhørighetsbudsjettet for ulike land og kategorier av regioner. 

• Speech by Mr  Andreas  D.  Mavroyiannis,  Deputy Minister for European Affairs, Cyprus  
Presidency of the EU

Viseministeren viste til at det eksisterer en felles forståelse mellom CPMR og det kypriotiske EU-

formannskapet på dette området. Samhørighetspolitikken står høyt på agendaen til det kypriotiske EU-

formannskapet. Målet for denne politikken må være å fremme vekst og arbeidsplasser som ledd i 

håndteringen av finanskrisen. 

Solidaritet er viktig og samhørighetspolitikken bidrar til å bygge bro mellom befolkningen og EUs 

institusjoner. En felles mal for alle er ingen god fremgangsmåte. Langtidsbudsjettet er et 

nøkkelinstrument for å implementere en ny femtid for Europa, og bidra til å få den europeiske 

økonomien på fote. Et europeisk budsjett som er offensivt og stimulerer jobbmakedet er nødvendig. Vi 

må se på kvaliteten i forbruk, men ikke nødvendigvis bruke mindre (men smartere). Forhandlingene 

om budsjettet fortsetter. Det er mange motstridende interesser mellom medlemsstatene (les mellom 

netto bidragsytere og netto mottakere), og Kypros må ta hensyn til alle posisjoner selv om man ikke 

nødvendigvis er enig med alle. Det er vanskelig å forene slike motstridende interesser, men det 

kypriotiske formannskapet håper å oppnå enighet om de viktigste parameterne i langtidsbudsjettet 

under toppmøtet 22 – 23.november.

Regionene i de netto-bidragsytende land oppfordres til å påvirke sine regjeringer til å finne løsninger 

på budsjettet.

• Speech by Mr Johannes Hahn, European Commissioner for Regional Policy  



Kommisjonær Hahn innledet med å vise til at samhørighetspolitikken spiller en viktig rolle i den nye 
økonomiske styringsmodellen for EU. Regionaldirektoratet har kjempet hardt for at denne politikken 
skal få en fremtredende plass i EUs politikk – noe man langt på vei har lykkes med. Hahn ga så noen 
konkrete eksempler på hva samhørighetspolitikken har oppnådd for SMB’er, arbeidsmarkedet og FoU-
innsatsen. Han understreket i den forbindelse at disse anstrengelsene ikke ville vært så vellykkede uten 
CPMRs bidrag. 

Nå som samhørighetspolitikken har fått en mer fremtredende plass i EU øker også oppmerksomheten 
og kravene til at politikken må levere resultater. Hahn understreket i den forbindelse viktigheten av 
strukturreformer, med målrettede investeringer og tematisk konsentrasjon som fremmer vekst og 
opprettelse av nye arbeidsplasser - spesiet til ungdom. For å opprettholde samhørighetspolitikkens 
troverdighet må man klare å forene hensynet til nødvendige makroøkonomiske innstramningstiltak 
(austerity) med investeringer. Han la også vekt på at samhørighetspolitikken i fremtiden skal få flere 
virkemidler for investeringer og at EUs bidrag i forhold til egenfinansiering skal bli mye høyere. Også 
små- og mellomstore bedrifter skal få bedre tilgang til midler, og forsknings- og utviklingsarbeid skal 
styrkes, bl.a. skal det fokuseres på energieffektivisering

Kommisjonæren viste også til at man støtter partnerskap og prinsippet om flernivåstyring i 
gjennomføringen av politikken.  Han opplyste i den forbindelse om at han har bedt Regionkomiteen 
om en rapport som viser i hvilken grad partnerskap og flernivåstyring faktisk er blitt gjennomført i 
medlemsstatene. 

Kommisjonen ønsker også å bidra til forenklinger i gjennomføringen av politikken. Hahn viste i den 
forbindelse til at 2/3 av alle feil er et resultat av nasjonal lovgivning (og det er nok først og fremst 
nasjonale ordninger som kan vise seg å bli den største hindringen for å få til forenklinger). 

Hahn håper at langtidsbudsjettet kan bli vedtatt i løpet av kort tid.  Han oppfordret CPMRs 
medlemmer til å drive lobbyvirksomhet overfor egne regjeringer mht å opprettholde 
samhørighetsbudsjettet. Hahn avsluttet med å takke for CPMRs sterke stemme og rolle som spydspiss 
når det gjelder samhørighetspolitikken. 

• Speech by Mr Marek Wozniak, Member of the Committee of the Regions, 1  
st 
  Vice-President   

of the COTER Commission, Rapporteur on the Common Strategic Framework

Taleren slutter seg til synspunktene i CPMRs bakgrunnsnotat. Her er det store muligheter for 
samarbeid mellom CPMR og Regionkomiteen. Viktig å legge til rette for flernivåstyring ettersom det 
er regionenes rolle å gjennomføre politikken på bakken. Man må arbeide for å fremme et mangfoldig 
Europa som en helhet med rike og fattige regioner, og at utsikten ikke bare må skje fra de rike 
områdene. Taleren uttrykker bekymring for modellen for den økonomiske politkken. Også ønske om 
at programmekanismene må bli mer stabile. Taleren er også bekymret for at samhørighetspolitikken 
vil lide når statene og parlamentet skal komme til enighet om budsjettet. 

Debate with CPMR Members

Speech by Mr Enrico Rossi, President of Tuscany Region
Other comments from the floor

• Summing up by Mr Jean-Yves Le Drian, President of the CPMR, French Minister for Defence 
and Regional Councillor of Brittany Region

LeDrian; tar til orde for partnerskapsavtaler mellom regionene, medlemslandene og Kommisjonen, og 
gjentar i den forbindelse ønsket om en territorial pakt for å styrke regionenes rolle i EUs 
styringssystem.



Kommissær Hahn takker for CPMRs støtte til DG Regios synspunkter. Han advarte mot å stole på 
alle tall og beregninger som er ute å går for tiden. Her er det mye usikkerhet. Flernivåstyring skal 
praktiseres i neste periode, noe det forhandles om i øyeblikket. 

SESSION 4 – MACRO-REGIONAL STRATEGIES

Østersjøen fikk en makroregional strategi i 2009 og Donauområdet i 2011. Strategiene er ment å  
samordne ulike virkemidler for å oppnå større resultater innen de prioriterte sektorene for utvikling i  
disse områdene. Nordsjøkommisjonen har lenge arbeidet for å få en tilsvarende makroregional  
strategi for Nordsjøen og laget i 2011 et forslag til en slik strategi, men de fleste medlemsstatene i  
Nordsjøregionen er negative, og i beste fall lunkne til dette forslaget.

Chaired and introduced by Ms Joana Ortega, Vice-President of the Government of 
Catalonia

• Presentation of  the  Technical Paper  from  the  CPMR General Secretariat: “Guidelines for   
drawing up and implementing Macro-regional Strategies”, v/ Patrick Anviron, Director på 
sekretariatet.

CPMR-sekretariatet opprettet i juni en egen Task Force for å videre utforske makro-regionale 
strategier (MRS) på europeisk nivå. Bakgrunnen for dette initiativet er mangelen på klare definisjoner 
og retningsliner for slike strategier på EU-nivå.  Målet er å utarebeide et dokument som trekker opp 
retningslinjer for planleggingen og gjennomføringen av MRS, basert på ekspertisen i CPMRs 
geografiske kommisjoner.   CPMR har til hensikt å formidle resultatene av dette arbeidet til EUs 
institusjoner innen utgangen av 2012, for å underbygge de pågående forhandlingene om 
langtidsbudsjettet.  

• Round table moderated by Ms Eleni Marianou, Secretary General of the CPMR:  
Mr François Alfonsi, Member of the European Parliament, Rapporteur on the evolution of
EU macro-regional strategies

Støtter utarbeidelsen av MRS i EU-regi. Dette støtter opp om territorielt samarbeid / Interreg og 

utarbeidelsen av nye programmer. Dette kan bidra til å heve sammarbeidet til et nytt og høyere nivå.

Ms Carla Montesi, Director, DG MARE, European Commission
Ser dette i sammenheng med den maritime politikken. Denne politikken er nå kommet i en 
gjennomføringsfase, med vekt på «blå vekst». EUs ministre vil undertegne en erklæring om dette – 
«The Limassol Declaration on Blue Growth» -  under et kommende møte på Kypros. Alle tiltak som 
kan bidra til å skape nye jobber i maritim sektor er interessante. Tiltak på noen utvalgte områder er 
varslet utpå nyåret. Det er avsatt et budsjett under European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) som 
kan styrke den maritime økonomien. Kystregionene har nødvendig kunnskap og må ta initiativ overfor 
regjeringene for å ivareta den maritime dimensjonen i aktuelle EU-programmer. MRS  kan  være et 
hjelpemiddel, men er ikke det eneste i så måte.

Generalsekretær Marianou understreket at det viktigste ikke er hva man kaller det men hva det fører 
til. En sentralt element for MRS er å skape synergier mellom aktuelle fond og virkemidler innenfor 
samme geografiske område. 

- Mr Ignacio Diego Palacios, President of the CPMR Atlantic Arc Commission, President of  
Cantabria Region ved Inma Valencia.



Deres strategi - Atlantic sea strategy - er hovedsakelig maritm. Man vil bruke transnasjonale 
programmer for å støtte opp om strategien. Det er også etablert et «Atlantic Forum» i samarbeid med 
Atlantic Arc Commission under CPMR. 

- Mr Jens Sundström, President of the CPMR Baltic Sea Commission and Member of the
County Council, Region Norrbotten

EUs Østersjøstrategi fra 2009 kan betraktes som en «test case» for MRS som har banet vei for andre 

strategier (slik som Donau-strateien) og MRS-initiativer (jf. NSR 2020). Østersjøstrategien har 

allerede oppnådd mange av målene, og har bidratt til å styrke samarbeidet mellom nasjonalstatene i 

området. Det er dog en manglende involvering fra regionene, men dette har nok noe med innretningen 

til strategien å gjøre (ble opprinnelig initiert av medlemsstater og ledende medlemmer av 

Europaparlamentet). Neste fase av strategien må involvere regionene og det må følge finansierinng til 

implementering. 

- Mr  Pavlos Damianidis,  President of  the  CPMR Balkan and  Black  Sea  Commission, Deputy  
Regional Governor of East Macedonia and Thrace
Makroregioner er viktige politikkinstrumenter for Europa, sett fra talerens ståsted. Det må lages en 
strategi for Svartehavet & Balkan så snart som mulig, koordinert med planleggingen av den nye 
programperioden for å unngå de problemene Østersjøstrategien hadde med finansierinng av 
implementeringen i begynnelsen. En slik strategi er viktig med tanke på å utvikle samarbeidet mellom 
landene og regionene i dette området  .

Debate with CPMR Members
Spørsmål om spesifikke problemstilliinger i Balkan og Black sea.  

• Summing up by Ms Eleni Marianou, Secretary General of the CPMR

• APPROVAL BY THE GENERAL ASSEMBLY OF THE STATUTORY PROCEDURE FOR 
THE EXTENSION OF THE MANDATE OF PRESIDENT  LE DRIAN

Generalforsamlingen vedtok med akklamasjon de foreslåtte tilpasningene i vedtektene slik at Le Drian 
kunne gjenvelges som President for 1 år. 

• ELECTION OF THE CPMR POLITICAL BUREAU BY THE GENERAL ASSEMBLY
(on the proposal of the National Delegations : 1 full member + 1 alternate member per 
Country)

Norge: Gunn Marit Helgesen Telemark fylkeskommune som medlem og Kent Gudmundsen Troms 
fylkeskommune som vara.

MEETING OF THE NEW CPMR POLITICAL BUREAU 
(Members only)

• Election of the President and Vice-Presidents of the CPMR (1
st 

Vice-President + 4 Vice-
Presidents)

- LeDrian fortsetter som president ett år til.
- Gunn Marit Helgesen fortsetter som 1. visepresident.



- Endringer av vise presidenter, vi har 5 kandidater, mens reglene sier 4. Et kompromiss ble å velge 5 
kandidater med forbehold om charterendring godkjent i generalforsamlingen dagen etter. 

• Minutes from last meeting June in Helsinki.
Små endringer fra Gozo (Malta). Begge endringer vedtatt og referat godkjent.

• Examination and vote on the Final Declaration, draft resolutions and their amendments 
gjennomgang av endringene og vedtak at resolusjone går videre til GA.
• Examination and vote on the draft Budget for 2013
Punktet startet med en diskusjon om stemmerett.De som har stemmerett er de som har betalt 
medlemskontingenten for i år. Vanligvis får også regioner som formelt melder at de vil betale 
medlemskontingenten men har ennå ikke betalt også lov til å stemme.
Budsjett forslaget for 2011 godkjennes, 2012 for info og 2013 må en stemme over.
Økonomien er dårlig men og en må ikke basere virksomheten på de ekstraordinære tilskuddene 
fra medlemsregioner som f.eks det fra Bretagne.
I 2013 budsjettet er ikke de regioner som er medlemmer og ikke har betalt kontigent på 2 år 
fjernet fra grunnlaget. 
UK er fortsatt skeptiske til innretningen av forslaget men er enig i at økonomien må være 
bærekraftig. De kan godta 2013 forslaget med reservsjoner og at en prosess for 2013 må starte 
for å finne en annen innretning på budsjettet.
Byrået godkjenner budsjettet for 2013 men vil at man i løpet av 2013 prøver å finne en ny modell 
for 2014 budsjettet.

• Reminder of the amendments to the Statutes to be approved by the Extraordinary GA on 
5/10/2012

Endringer av statuttene som konsekvens av forslaget til budsjett for 2013 og 5 vise presidenter 
presenteres på generalforsamlingen.

Konklusjon av budsjettdiskusjonen er at CPMR må jobbe for å få nye medlemmer.

FRIDAY 5 OCTOBER 2012

SESSION 5 – SEA AND MARITIME TRANSPORT,     REFORM OF THE COMMON   
FISHERIES POLICY

Etter påtrykk fra CPMR vedtok EU i 2006 en integrert maritim politikk. CPMR har registrert at det har 
vært lite eller ingen oppfølging av denne i årene etterpå, og ønsker nå et nytt fokus på denne fra 2014 
av.

Round table chaired and introduced by Mr Ioannis Mahairidis, Regional Governor, South Aegean 
Region
- Presentation  of  the  CPMR  Policy  Position:  “Maintaining  the  Focus  on  the  Sea  in  the
Negotiations on post-2014 European Policies”

CPMR har tidligere tatt til orde for å re-lansere og forsterke EUs maritime agenda. Dette er også 
knyttet til et antall tematiske politikkinitiativer, og gjennom støtte til utvikling av makro-regionale 
strategier og maritime strategier i ulike deler av Europa (se også egen sesjon for dette). 

Den foreslåtte politikkposisjonen har følgende hovedpunkter: 

1. Giving maritime Europe a consolidated strategy



• Opprettholde EU-kommisjonens forslag om 432 MEUR til den integrerte maritime politikken

2. Reconciling economic, environmental and social dimensions

CPMR har fokus på at arbeidet med maritime og marine spørsmål må være integrert og tverr-
sektorielle, og der økonomiske, miljømessige og sosiale dimensjoner løper parallelt. CPMR ønsker 
også en sterk medvirkning fra regionalt nivå i utvikling og oppfølging av den maritime strategien.

3. A territorial dimension combining direct partnerships with maritime Regions and macro-regional
Approaches

• Giving greater depth to the Europe of the Sea through partnerships with Regions

• Strengthening the maritime dimension of macro-regions

4. GIVING GREATER DEPTH TO EUROPEAN SECTORAL MARITIME POLICIES

• Styrke regionenes involvering i kystsoneplanlegging og maritim arealplanlegging
• Styrke maritim sikkerhet 
• Fremme bærekraftig sjøtransport
• Styrke den maritime dimensjonen i ulike sektorpolitikker som næring, kvalifisering, 

utdanning, innovasjon, forskning og turisme 

- Round table moderated by Ms Eleni Marianou, Secretary General of the CPMR:

- Mr Ole B. Sørensen, President of the CPMR North Sea Commission and Regional Councillor of  
Nordjylland, on “Marine Renewable Energies”

Sørensen viste til Kommisjonens meddelelse om «Blue Growth» fra juni, og at maritime fornybare 
energikilder spiller en viktig rolle her. Slike energikilder har et enormt potensial men 
teknologiutviklingen befinner seg fortsatt på et tidlig stadium. Finanskrisen representerer også 
utfordringer i denne fornbindelse. Sørensen viste til eksempler på utvikling av offshore vind-energi 
fra Nord-Jylland. Han nevnte også at maritime energikilder har en viktig plass i 
Nordsjøkommisjonens strategi NSR 2020. Han viste til at EU kunne gjøre mye mer for å støtte 
utviklingen av fornybare maritime energikilder. 

Vindenenergi og energi i NSR2020

Marin fornybar energi er tverrgående politikkområder og trenger felles innats. 3 utfordringer; 
1.Bedre tilgang til støtte for investeringer i infrastruktur for mer energivennelige løsninger. EUs nye 
forskningsprogram for neste  periode Horizon 2020 vil være viktig her.
2. Unngå diskriminering av perifere regioner når det gjelder fremføringen av energi. Fremme 
fornybare energikilder 
3. Identifisere egnet plassering av anlegg og infrastrukrur for fornybar maritim energi, plassering av 
vindkraftparker eller bølgkraftverk er eksempler. Maritim arealplanlegging er viktig her. Plasseringen 
av slike anlegg kan også støte mot kravene i andre EU-direktiver som Natura 2000, noe som 
illustrerer de interne motsetningene mellom ulike deler av klima- og miljøpolitikken. 

Det forhndles i dag om budsjettet for 2014-2020, vi må begynne å planlegge hvordan vi i fellesskap 
kan bruke mulighetene som kommer med det nye budsjettet.

- Ms  Lyliane  Jean,  Regional  Councillor,  Pays  de  la  Loire  Region,  on  “Shipbuilding  and



Maritime Industries”

Taleren hevdet at de maritime næringene har en fremtid i Europa, og at EU må utvikle en politikk som 

kan støtte opp om næringens potensial. Smart spesialisering og teknologisk utvikling er nøkkelen til å 

gjøre skipsbyggingsindustrien mer konkurransedyktig. Det nye forskningsprogrammet for neste 

periode – Horizon 2020 – kan støtte opp under denne ambisjonen. 

I tillegg må man forbedre kompetansen i alle ledd i den maritime industrien,  som også må gjøres mer 

attraktiv å jobbe i. 

- Mr Pierre Karleskind, Vice-President, Brittany Region, on “Maritime Safety”
Maritim sikkerhet må ikke bare være et tema etter at ulykker har skjedd, en må også arbeide 
forebyggende. EUs pakker for maritim sikkerhet - Erika 3 og Erika 4 er meget viktige i så måte. Man 
må sette krav til redere om kvalitet på skip og manskapenes kunnskaper. Uhell har store virkninger på 
de berørte regioner  men myndigheten til å gjennomføre tiltak ligger som oftest i nasjonalstaten og 
gjennom internasjonale avtaler. Taleren viste også til CPMRs såkalte Giglio-erklæring som ble vedtatt 
som en reaksjon på Costa Concordia-forliset utenfor kysten av Italia sist vinter. Dette er hendelser som 
etter talerens oppfatning demonstrerer at Blue growth er avhengig av maritim sikkerhet.

 
- Mr Dancho Simeonov, Governor of Varna Region
Taleren understreket viktigheten av integrert kystsoneplanlegging og maritim arealplanlegging 
gjennom eksempler fra Svartehavskysten. Han viste også til at EU-kommisjonen vil legge fram forslag 
til direktiver for dette innen utgangen av 2014, med øremerkede finansieringsordninger under fondet 
for maritim politikk og fiskeri (EMFF). Det kreves grenseoverskridende samarbeid for å få effektiv 
forvaltning i de ulike havbassengene, og taleren illustrerte gjennom eksempler på samarbeid mellom 
Romania og Bulgaria innenfor energi, transport og turisme. Han tok til orde for at CPMR må arbeide 
med å fremme slikt samarbeid mellom regioner for felles utvikling på tvers av grensene.

- Mr Torsten Klimke, Maritime Transport and Logistics Unit, DG  MOVE, European
Commission on “Promoting Sustainable Maritime Transport, the EC Agenda".

Taleren innledet med at maritim transport har stor betydning for EUs handel og arbeidsplasser. 
Sjøtransporten forventes også å vokse med 3 – 4% årlig. 

Han fortsatte med å vise til EUs strategiske rammeverk for utvikling av maritim transport, med en 
egen strategi fra 2009 og Hvitboken for transportpolitikken fra 201. En kjerneutfordring i disse 
politikkdokumentene er å gjøre maritim transport mer bærekraftig, samtidig som 
konkurransedyktigheten overfor andre transportformer (hovedsakelig veg) styrkes. 

Taleren nevnte i denne forbindelse EUs direktiv som setter sterke begrensninger på utslipp av 
svoveldioksid fra skip i Nordsjøen og Østersjøen innen 2015, og i de andre sjøområdene fra 2020. 
Flytende naturgass – LNG ble nevnt som et aktuelt alternativ for å oppfylle kravene i direktivet. 
Klinke viste i denne forbindelse til Norge som et foregangsland når det gjelder å ta i bruk gassdrevne 
ferger. 

Connecting Europe Facility – CEF – vil være et viktig instrument for å finansiere utviklingen av mer 
bærekraftig skipsdrivstoff. Kommisjonen vil innen utgangen av året publisere en meddelelse om 
fremtiden til Marco Polo-programmet (EUs nåværende program for å fremme overføring av gods til 
sjø og bane).  

Debate with CPMR Members and vote on the Policy Position



Västra Götaland gjentok at svoveldirektivet for sjøfart i Nordsjøen og Østersjøen må gjøres gjeldende 
for alle sjøområder i Europa, og at det er behov for en mer helhetlig tilnærming til utslipp fra sjøfarten. 
Hun nevnte også problemene med at direktivet på kort sikt kan føre til at gods føres tilbake fra sjø til 
veg. 
Kommisjonens representant bekreftet at man vil iverksette direktivet strengt, men at Kommisjonen vil 
støtte utvikling av bærekraftige alternativer. Han nevnte konkret at et er en lovende utvikling når det 
gjelder løsninger for landstrøm i havnene. Kommisjonens representant ønsker også å få konkret 
informasjon om hvilke problemer svoveldirektivet skal ha skapt i Västra Götalandsregionen. 

CPMRs posisjonspapir ble godkjent med noen mindre tillegg.

SESSION 7 – STATE AID

Sesjonen ledes av 1 Vise-President Gunn Marit Helgesen

Regelverket for offentlig støtte til regional utvikling gjennomgås og fornyes i takt med EUs  
langtidsbudsjett. Gjennom EØS-avtalen vil EUs politikk for regionalstøtte også bli gjeldende for  
Norge.

CPMR er i ferd med å starte sitt lobbyarbeid i forhold til EU-kommisjonen om regelverket for 2014-
20. Derfor var det her en rundebordskonferanse der flere regionale ledere fokuserte på viktige  
elementer som CPMR må sikre i det framtidige regelverket.

• Presentation of the consultations on State Aid by Mr Jean-Didier  Hache, Executive Secretary  
of the CPMR Islands Commission
EUs konkurranseregelverk har enkelt sagt som formål å hindre konkurransevridning, og at ikke 
bedrifter får urettmessig offentlig støtte. State aid omfatter altså all offentlig støtte, også fra regionale 
og lokale myndigheter. EUs konkurransedirektorat, DG Competition har stor makt og myndighet til å 
håndheve regelverket gjennom bl.a. ransaking og krav om tilbakebetaling av urettmessig mottatt 
støtte. Behandler mange saker innen telekommunikasjon. 

Formålet med denne sesjonen var å definere statsstøtteregelverket på regionalt nivå, med tanke på å få 
synspunkter fra medlemmene til CPMRs uttalelse til den kommende EU-høringen om regelverket. 

Her ble det bl.a. pekt på at minimumssatsene for hva som regnes som regional statstøtte bør økes 
betraktelig, og at flere elementer som for eksempel arbeidsløsheten må telle med når det bestemmes 
hvilke regioner som kan gi regional statsstøtte. Det ble også uttrykt ønske om større fleksibilitet for 
den enkelte medlemsstat i tillemping av regelverket, bl.a. for å kompensere for at mange EU-regioner 
konkurrerer direkte med ikke-EU-regioner (for eksempel greske øyregioner i forhold til Tyrkia).

• Round table with the participation of several Member Regions

Mr Frédéric Cadet, Vice-President, Reunion Island
Inlegg om vanskelighetene ultraperifere regioner/øyer opplever i møte med regelverket for statsstøtte 
og behovene de har. Taleren tok til orde for at konkurransepolitikken må balanseres opp mot målene i 
EU 2020-strategien, og at regelverket for statsstøtte også burde bidra til næringsmangfold i 
fjerntliggende/tilbakestående regioner.

Debate with CPMR Members

Summing up by CPMR 1 Vice-President and Jean-Didier Hache 



Hache fremhevet at det er viktig å være klar over betydningen av regelverket for statsstøtte, ellers kan 
man få kraftig smekk over fingeren. 

Hache viste til at Kommisjonen har svekket visse artikler i traktaten til ugunst for de mest 
fjerntliggende områder. Dette er noe CPMR vil ta opp i den kommende høringsuttalelsen. Interesserte 
medlemmer ble oppfordret til å respondere direkte på høringen, eller til å gi innspill gjennom CPMR. 
Det er viktig at medlemmene kjenner sin besøkelsestid nå ettersom statsstøtteregelverket vil gjelde 
for 7 år når det først blir vedtatt.  

SESSION 8 – BUDGET DECISIONS 
chaired by Ms Gunn Marit Helgesen, Treasurer of the CPMR

- Presentation and vote on the annual accounts for 2011
Regnskapet for 2011 ble enstemmig godkjent med et underskudd på 156.626 Euro. Underskuddet ble 
dekket over reservefondet.

- Progress Report on the 2012 budget.
Legges fram til informasjon. Budsjettet ser ut til å gå mot et underskudd på 47.119 Euro. Dette skyldes 
manglende innbetaling av medlemskontingent fra flere medlemmer, hovedsakeloig i Italia og Hellas. 
Det er gjennomført kraftige kostnadskutt i sekretariatet og det er lite mer å hente der. Dette 
underskuddet må dekkes over reservefondet. Dette gjør at man ikke kan hente mer penger fra 
reservefondet. Et meget vanskelig år finansielt. Støtte til alle eksterne samarbeidspartnere som Fogar 
ol blir kuttet helt ut.

- Presentation and vote on the 2013 draft budget.
Medlemmene ønsker å opprettholde nivået på posisjonspapirer og servicen man har i dag.
Budsjettet må minimum gå i balanse. Det foreslåes et nytt system for beregning av medlemskontingent 
og dette er hovedinntektskilden til organisasjonen. Dette nye forslaget medfører en økning av 
minimumskontingenten for de små regioner med et bruttoregional produkt over EU-snittet og en 
makskontingent i form av et tak for regioner med mer enn 5 mill innbyggere.
Finland aksepterer forslaget med forbehold. UK mener det samme som Finland. 
Det oprettes en arbeidsgruppe innen byrået som ser videre på strukturen for medlemskontingenten, 
medlemmer ble oppfordret til å komme med gode ideer.

Budsjettet vedtatt mot 4 stemmer og 2 avholdne.

Extraordinary General Assembly
Presentation of the amendments to the CPMR’s Statutes tabled for approval by the Extraordinary 
General Assembly

Se utsendt forslag til møtet, samt at §7.3 endres til 5 Vise-Presidenter. 

Endringsforslagene ble vedtatt enstemmig.
 

SESSION 9: EXAMINATION AND VOTE ON THE FINAL DECLARATION AND 
RESOLUTIONS.

Presentation by the 1st Vice President of CPMR and Rapporteur of the Overview Group

Hovedbudskapet i slutterklæringen:



Slutterklæringen omfatter 41 punkter gruppert under 8 hovedoverskrifter. Temaene korresponderer 
godt med agendaen for generalforsamlingen og tidligere vedtatte eller nå foreslåtte posisjoner. 
Hovedtemaene er EUs langtidsbudsjett  2014 – 2020, inkl. budsjettet for samhørighetspolitikken, 
makro-regioner, maritim politikk, tilgjengelighet/transport, territoriell dimensjon av sektorpolitikker 
for FoU, innovasjon, energi, jordbruk, samt den eksterne og globale dimensjonen. 

Hovedbuskapet  i slutterklæringen bærer et typisk CPMR-merke, og kan kort oppsummeres på 
følgende måte: 

• Opprettholde Kommisjonens forslag til langtidsbudsjett 2014 - 2020, kjempe mot foreslåtte 
reduksjoner

• Styrke samhørighetspolitikken som et viktig instrument for vekst, nyskapning og 
arbeidsplasser, og unngå reduksjoner i budsjettet for denne politikken

• Revitalisere den maritime politikken og den maritime dimensjonen i sektorpolitikkene (energi, 
FoU, utdanning etc)

• Styrke tilgjengelighet og sjøtransportens konkurranseevne
• Forsterke europeisk integrasjon og flernivåstyring,  herunder åpne for at regionene kan spille 

en større rolle i utformingen og gjennomføringen av EUs politikk 

Dette er posisjoner som i stor grad vinner gehør i Kommisjonen og i deler av Europaparlamentet, men 
som møter motstand blant nettobidragsyterne blant medlemslandene. 

Resolusjoner 

The establishment of a European Fisheries Technology Centre (EFTC) (Draft resolution presented 
by the NSC Marine Resources Group, and adopted by the NSC General Assembly in Bremen on 20 
June)

The main objective for EFTC will be to contribute to more sustainable development of the European 
fisheries and well managed harvesting of fish stocks Strategic research and innovation and education, 
training and other services will be important agendas for the activities of EFTC. EFTC will also play a 
role as a network between research institutions/members.

• Call for rapid launch of Adriatic-Ionian macro region 
• A Platform on Tourism (presentert av Nordsjøkommisjonen)

Resolusjonsforslaget oppfordrer EU til å etablere et felles forum for utvikling av reiseliv, resolusjonen 
er endret fra et Nordsjøperspektiv til et europeisk perspektiv.

• Towards a European policy for maritime and coastal tourims (Presentert av Inter-
Mediterranen Commission) 

Forslaget hilser velkommen initiativet fra Kommisjonens Maritime Direktorat om å introdusere en 
strategi for maritim og kystturisme, og støtter Kommisjonens forslag om å etablere et program for 
SMB’ers konkurransekraft.

Behandling
Gjennomgang av det reviderte forslaget til slutterklæring og resolusjoner. Endringer vedtatt og 
erklæringen vedtatt mot 1 stemme
EFTC vedtatt enstemmig, samme med de tre andre resolusjonene. 

SESSION 10: PRESENTATION OF NEW MEMBERS AND NEXT MEETINGS
-  Presentation of Cyprus (District Authorities) by Mr George Georghiou, Permanent Secretary



Planning Bureau, Cypriot Government

-  Invitation to the 2013 General Assembly by Brittany Region (France). Finner sted i St.Malot 24 – 
27.september, og vil markere 40.års-jubileet for CPMR .

• Closing speech by Mr Jaroslaw Dworzanski, Marshal, Podlaskie Region and by the new 
CPMR President.

Oppsummerte konferansen og takket for deltagelse og ønsket alle velkommen tilbake..

I Presidentens fravær holdt 1.Visepresident Gunn Marit Helgesen avslutningstale. Hun takket 
vertskapsregionen Podlaskie for stor gjestfrihet og effektiv organisering av generalforsamlingen (noe 
vi tror alle kan skrive under på!). Hun understreket videre viktigheten av å kunne samles på 
generalforsamlingen for å diskutere regionenes behov. I lys av de store utfordringene Europa står 
overfor behøves CPMRs sterke stemme for å korrigere EUs og medlemsstatenes politikk. Helgesen 
avsluttet med å si at vi gjør en forskjell. 


