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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по регионално развитие да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства концепцията за макрорегионална стратегия, която, въз основа на опита, 
придобит в съществуващите макрорегиони, може да насърчи развитието на 
взаимодействия и координирани политики между ЕС, заинтересованите държави 
членки, страните кандидати за членство в ЕС и страните извън него, регионите и 
местните органи, засилването на устойчивия растеж, създаването на работни места, 
сигурността и опазването на околната среда чрез развитие на проекти за 
териториално сътрудничество в области с общи географски, исторически и 
културни характеристики, с цел справяне с общите предизвикателства, установени 
чрез процес „отдолу нагоре”, като се избягват произволният подход и липсата на 
съгласуваност; призовава също да се улесни по-доброто взаимодействие между 
различните макрорегионални стратегии;

2. призовава да се намери по-дългосрочно решение за финансиране на 
макрорегионалните стратегии в рамките на бюджета на ЕС, за да се финансират 
действия, които не са част от политиката на сближаване, например 
сътрудничеството с трети страни; отбелязва, че опитът, придобит от стратегията за 
Балтийско море, също показва необходимостта от „стартов капитал“ за планирането 
и подготовката на проекти в подкрепа на стратегията;

3. призовава Комисията и Съвета да вземат под внимание макрорегионалните 
стратегии на ЕС, когато вземат решение за бюджетните пакети, като например 
Структурните фондове, Кохезионния фонд, научните изследвания и развитието, и 
по-специално регионалното сътрудничество; освен това отправя искане към 
Комисията и Съвета да направят оценка на това, дали макрорегионалните стратегии 
се нуждаят от пряко финансиране, за да се гарантира успешното им изпълнение;

4. подчертава, предвид многобройните сходни икономически, социални и екологични 
предизвикателства, пред които са изправени всички региони около Средиземно 
море като основен елемент от тяхното културно наследство, интереса, който може 
да представлява създаването на макрорегион за Средиземноморието, като цяло или 
под формата на организирани подрегиони, като например новите Адриатско-
Йонийски инициативи, с цел предприемане на мерки по отношение на ключовите 
области, в които следва да се засилят взаимодействията, партньорствата и 
регионалното сътрудничество, за да се постигне устойчив растеж в района на 
Средиземноморието;

5. подчертава, че макрорегионалната Йонийско-Адриатическа стратегия представлява 
фактор от голямо значение за помиряването на териториите на Западните Балкани 
помежду им и така може да спомогне за интегрирането на тези страни в ЕС;

6. счита, че е необходимо, с цел изпълнение на Средиземноморската макрорегионална 
стратегия, да се надгражда върху опита и работата на съществуващите регионални 
институции и да се търсят възможни взаимодействия с тях, в частност - наред със 
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Съюза за Средиземноморието – Европейската инвестиционна банка и ARLEM;

7. изтъква, че един Средиземноморски макрорегион би могъл да гарантира това, че 
различните програми на ЕС относно Средиземноморието се допълват една друга и 
че съществуващото финансиране се използва по възможно най-ефективен начин, 
както и би могъл да придаде действителна добавена стойност на конкретните 
проекти на Съюза за Средиземноморието и да включи съответните трети страни и 
региони в момента на определянето на стратегията, като за тази цел използва 
Инструмента за съседство и партньорство, винаги при строго спазване на принципа 
на правовата държава и въз основата на зачитането на правата на човека, основните 
свободи и демокрацията, като се насърчава, по възможност, принципът „повече за 
повече”; 

8. изтъква, че основните области на намеса за Средиземноморски макрорегион следва 
да се съобразят с подходящите подрегионални равнища на сътрудничество по 
конкретни проекти и да включват енергийните мрежи, научното сътрудничество и 
иновациите, мрежите за култура, образование и обучение, туризма, търговията, 
опазването на околната среда, устойчивия морски транспорт, морската сигурност и 
сигурността и опазването на моретата като част от околната среда по отношение на 
замърсяването, прекомерния риболов и нелегалния риболов чрез създаване на 
интегрирана мрежа от системи за докладване и наблюдение на морските дейности, 
засилване на доброто управление и ефективната публична администрация, с цел 
насърчаване на създаването на работни места; 

9. счита, че е важно, особено след събитията от Арабската пролет, новият макрорегион 
да допринесе за определянето на нова стратегия с трети страни за правилното 
управление на имиграционните потоци и взаимни ползи от повишената мобилност, 
като прилага стратегия с третите страни на борба срещу бедността и насърчаване на 
заетостта и справедливата търговия, като по този начин допринася за стабилността в 
макрорегиона;

10. изисква подобна стратегия да включи като един от основните си приоритети 
развитието на търговията юг–юг, създаването на регионални пазари, както и 
намаляването на митническите тарифи и на препятствията пред търговията между 
страните в региона;
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