CONFERENCE OF PERIPHERAL AND MARITIME REGIONS (CPMR)
Konferansen av perifere og maritime regioner i Europa - CPMR - er en Pan-Europeisk
organisasjon etablert i 1973 med hovedsete i Renne i Frankrike og med kontor sentralt i
Brussel. CPMR består av vel 150 medlemsregioner fra 24 land som til sammen representerer
mer enn 200 mill innbyggere.
CPMR er en viktig lobby organisasjon og tenke tank for regionale myndigheter der målet er å
jobbe aktivt for å sikre at EUs institusjoner og de nasjonale regjeringene tar hensyn til og
lytter til regionenes interesser og synspunkt. CPMR er delt inn i 6 geografiske kommisjoner
hvor av Nordsjøkommisjonen (NSC) er den med sterkest kobling til Norge (se eget fakta-ark
om North Sea Commission). Gunn Marit Helgesen fra Vestfold og Telemark og nestleder i
Østlandssamarbeidets Europaforum er første visepresident og kasserer (treasurer) i CPMR.
CPMRs øverste organ er generalforsamlingen som finner sted årlig på høsten. I tillegg har
organisasjonen en president, en første visepresident, et styre (Political Bureau) og fem
visepresidenter. President for tiden er Cees Loggen, regionalminister i Noord-Holland i
Nederland.
Norge er representert i styret ved første visepresident og kasserer Gunn Marit Helgesen,
opposisjonsleder i Vestfold og Telemark og fylkesordfører Marianne Chesak fra Rogaland
fylkeskommune. Pga. vervet til Helgesen kan Norge møte med to representanter.
CPMR er en sentral og vel anerkjent lobbyorganisasjon for regionale interesser i Europa over for EUs institusjoner spesielt, men også rettet mot nasjonale myndigheter og andre. Sju
norske fylkeskommuner er medlemmer i CPMR. To av de fire fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet er medlemmer – Viken og Vestfold og Telemark.
CPMR har følgende fokusområder:
• EUs regionalpolitikk – territoriell samhørighet (Cohesion) og langtidsbudsjettet,
• Maritim politikk (Europe of the Seas),
• Tilgjengelighet (transport og kommunikasjon)
• Energi og klima
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I tillegg har CPMR fokus på makroregionale strategier, EUs naboskapspolitikk, migrasjon, den
globale agenda og EU-prosjekt.
CPMR vedtok på generalforsamlingen i oktober 2019 et MANIFESTO i fem punkter som
melding fra regionene til EU-institusjoner. Følgende hovedmoment er lagt til grunn:
1.
2.
3.
4.

Et Europa som stoler på regionene for å gi demokratisk legitimitet til EU-prosjektet
Et EU med en ambisiøs og langsiktig strategi
Et EU som er avhengig av regionene for å nå sine mål
Et EU som gir regionene mulighet til å levere europeisk politikk til borgere i alle deler
av Europa
5. Et EU basert på samarbeid og solidaritet mellom folk og territorier
Mer informasjon finnes på: www.cpmr.org
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