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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over konceptet med en makroregional strategi, som på basis af de erfaringer, 
der er opnået i eksisterende makroregioner, kan tilskynde til udvikling af synergier og 
samordnede politikker mellem EU, de berørte medlemsstater, ansøgerlande, ikke-EU-
lande, regioner og lokale myndigheder og dermed fremme bæredygtig vækst, jobskabelse, 
sikkerhed og miljøbeskyttelse gennem udviklingen af regionale samarbejdsprojekter i 
områder med fælles geografiske, historiske og kulturelle karakteristika for at løse fælles 
problemer gennem en "bottom-up"-proces, hvorved man undgår vilkårlighed og forhindrer 
inkohærens; opfordrer endvidere til flere synergieffekter mellem de forskellige 
makroregionale strategier;

2. anmoder om en mere langsigtet finansieringsløsning for de makroregionale strategier 
inden for rammerne af EU-budgettet med henblik på at finansiere aktioner, der ikke er 
omfattet af samhørighedspolitikken, dvs. samarbejdet med tredjelande; henviser til, at 
erfaringerne fra strategien for Østersøområdet viser et yderligere behov for "seed-kapital" 
til planlægning og forberedelse af projekter til underbyggelse af strategien;

3. opfordrer Kommissionen og Rådet til at tage højde for EU's makroregionale strategier, når 
de træffer beslutninger om budgetrammer for f.eks. samhørigheds- og strukturfondene, 
forskning og udvikling og især regionalt samarbejde; opfordrer derudover Kommissionen 
og Rådet til at vurdere, hvorvidt de makroregionale strategier har brug for direkte midler 
for at sikre en vellykket gennemførelse;

4. understreger på baggrund af de mange fælles økonomiske, sociale og miljømæssige 
problemer, om landene, der har Middelhavet som en væsentlig del af deres fælles arv, står 
over for, interessen i at skabe en Middelhavsmakroregion enten som et hele eller i form af 
sammenhængen underregioner som f.eks. det fremvoksende initiativ for Adriaterhavet og 
De Ioniske Hav, som skal tage sig af de centrale områder, hvor synergier, partnerskaber 
og regionalt samarbejde bør styrkes for at skabe bæredygtig vækst i Middelhavsområdet;

5. understreger, at strategien for makroregionen omkring Adriaterhavet og Det Ioniske Hav 
udgør en væsentlig faktor med henblik på at forsone områderne på det vestlige Balkan og 
således kan bidrage til disse landes integration i EU;

6. anser det for at iværksætte en makroregional strategi for Middelhavsområdet for 
nødvendigt at tage udgangspunkt i de eksisterende regionale institutioners erfaring og 
resultater og at søge mulige synergier med disse, som f.eks. – ud over Middelhavsunionen 
– især Den Europæiske Investeringsbank og ARLEM;

7. understreger, at en Middelhavsmakroregion kunne sikre, at EU's forskellige programmer 
for Middelhavsområdet supplerer hinanden, og at de eksisterende bevillinger anvendes så 
effektivt som muligt, og skabe en reel merværdi i forbindelse med EU's konkrete projekter 
for Middelhavsområdet og inddrage relevante tredjelande og -regioner allerede i 
forbindelse med fastlæggelsen af strategien, mener, at naboskabspolitikken bør anvendes i 
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den forbindelse, idet der skal sikres streng overholdelse af retsstatsprincipperne og respekt 
for menneskerettigheder, de grundlæggende rettigheder og demokratiet, og princippet om 
"mere for mere" bør finde anvendelse om nødvendigt; 

8. understreger, at de vigtigste indsatsområder i en Middelhavsmakroregion bør gennemføres 
på de relevante subregionale samarbejdsniveauer for bestemte projekter og omfatte 
energinetværk, videnskabeligt samarbejde og innovation, kultur-, undervisnings- og 
uddannelsesnetværk, turisme, handel, miljøbeskyttelse, bæredygtig søtransport, sikkerhed 
til søs, og beskyttelse af havmiljøet mod forurening, overfiskning og ulovligt fiskeri 
gennem et integreret netværk af indberetnings- og inspektionsordninger for aktiviteter til 
havs, styrkelse af god regeringsførelse, effektiv offentlig forvaltning og jobskabelse; 

9. anser det for at være af afgørende betydning navnlig efter begivenhederne under det 
arabiske forår, at den nye makroregion bidrager til definitionen sammen med 
tredjelandene af en ny strategi for en korrekt forvaltning af migrationsstrømmene og for 
udnyttelsen af de gensidige fordele ved øget mobilitet i form af en strategi sammen med 
tredjelandene for fattigdomsbekæmpelse, fremme beskæftigelsen og retfærdig handel, 
hvilket vil bidrage til at fremme stabiliteten i makroregionen;

10. opfordrer til, at en sådan strategi som en af sine væsentligste prioriteter skal omfatte 
udviklingen af syd-syd-handelen, oprettelsen af regionale markeder og reduktionen af 
handelstariffer og -barrierer mellem landene i regionen.
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