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NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby do 
svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá koncepci makroregionálních strategií, která na základě zkušeností získaných ve 
stávajících makroregionech může členské státy, kandidátské země a země, které nejsou 
členy EU, regiony a místní orgány povzbudit k tomu, aby podporovaly udržitelný růst, 
vytváření pracovních míst, bezpečnost a ochranu životního prostředí tím, že vypracují 
projekty územní spolupráce v oblastech, jež mají společné zeměpisné, historické
a kulturní rysy, s cílem vypořádat se se společnými problémy procesem směřujícím zdola 
nahoru, a vyhnout se tak nahodilosti a nesoustavnosti při jejich řešení; dále vyzývá
k tomu, aby mezi jednotlivými makroregionálními strategiemi bylo dosaženo větší 
součinnosti;

2. žádá o dlouhodobější řešení financování makroregionálních strategií v rámci rozpočtu EU, 
aby bylo možné zajistit finanční prostředky na opatření, na něž se nevztahuje politika 
soudržnosti, např. na spolupráci se třetími zeměmi; poukazuje na zkušenosti se strategií 
pro region Baltského moře, z nichž vyplývá, že pro plánování a přípravu projektů na 
podporu strategie je nutný „počáteční kapitál“;

3. vyzývá Komisi a Radu, aby makroregionální strategie EU zohlednily při rozhodování
o rozpočtových prostředcích, jako např. pro fondy soudržnosti, strukturální fondy, 
výzkum a vývoj a především regionální spolupráci; dále vyzývá Komisi a Radu, aby 
posoudily, zda je k úspěšnému provedení makroregionálních strategií nutné přímé 
financování;

4. zdůrazňuje, že s ohledem na řadu podobných ekonomických, sociálních a ekologických 
problémů, s nimiž se potýkají všechny regiony Středomoří jako s hlavním prvkem svého 
dědictví, je vytvoření makroregionu v zájmu celé této oblasti, ať už jde o oblast jako celek 
nebo o sourodé podregiony, jak tomu je v případě nových jadransko-jónských iniciativ, 
jelikož tak bude možné řešit problémy v těchto klíčových oblastech, kde by mělo dojít
k posílení součinnosti, partnerství a regionální spolupráce v zájmu zajištění udržitelného 
růstu Středomoří;

5. zdůrazňuje, že jadransko-jónská makroregionální strategie je důležitým činitelem
v usmíření zemí západního Balkánu, čímž může podpořit úsilí těchto zemí o přistoupení
k EU;

6. domnívá se, že, má-li být provedena makroregionální strategie pro Středomoří, je nutné 
vycházet ze zkušeností a práce stávajících regionálních institucí a hledat možnosti 
součinnosti mezi nimi – kromě Unie pro Středomoří se jedná především o Evropskou 
investiční banku a Evropsko-středomořské shromáždění zástupců regionů a měst 
(ARLEM);

7. zdůrazňuje, že makroregion Středomoří by mohl zajistit, aby se jednotlivé programy EU 
týkající se Středomoří vzájemně doplňovaly a aby stávající systémy financování byly 
využívány co nejúčinněji; zároveň by mohl poskytnout přidanou hodnotu konkrétním 
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projektům Unie zaměřeným na tuto oblast a zapojit příslušné třetí země a regiony do 
vypracovávání makroregionální strategie, přičemž by k tomuto účelu byl využíván nástroj 
sousedství a partnerství a postupovalo by se vždy v souladu se zásadami právního státu, 
lidskými právy, základními svobodami a principy demokracie a v případě nutnosti by se 
prosazovala zásada „víc za víc“;

8. zdůrazňuje, že v hlavních oblastech působnosti středomořského makroregionu by se mělo 
při konkrétních projektech směřovat ke spolupráci na příslušné subregionální úrovni a že 
by do působnosti středomořského makroregionu měly spadat energetické sítě, oblast 
vědecké spolupráce a inovací, kulturní sítě, vzdělávání a odborná příprava, cestovní ruch, 
obchod, ochrana životního prostředí, udržitelná námořní doprava, námořní bezpečnost
a ochrana mořského prostředí před znečištěním, nadměrným a nezákonným rybolovem 
zajištěná integrovanou sítí ohlašovacích a kontrolních systémů námořních činností
a posílení řádné správy věcí veřejných a účinnosti veřejné administrativy v zájmu podpory 
vytváření pracovních míst; 

9. považuje za důležité, a to zejména po událostech „arabského jara“,  aby nový makroregion 
přispěl ve spolupráci se třetími zeměmi k vymezení nové strategie účinného řízení 
imigračních toků v zájmu zajištění vzájemně výhodné zvýšené mobility, přičemž v zájmu 
posílení stability makroregionu by tato nová strategie měla vycházet ze strategie 
uplatňované spolu se třetími zeměmi, pokud jde o potírání chudoby a podporu 
zaměstnanosti a spravedlivý obchod;

10. žádá, aby mezi hlavní priority této strategie byl zařazen rozvoj obchodu mezi jižními 
zeměmi, vytváření regionálních trhů a snížení obchodních cel a překážek mezi zeměmi 
regionu.
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