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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που 
είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 
προτάσεις:

1. χαιρετίζει την έννοια των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, η οποία, με βάση την πείρα 
που αποκτήθηκε από τις υπάρχουσες μακροπεριφέρειες, είναι δυνατό να ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη συνεργειών και συντονισμένων πολιτικών ανάμεσα στην ΕΕ, τα ενδιαφερόμενα 
κράτη μέλη, τις υποψήφιες και μη μέλη της ΕΕ χώρες, τις περιφέρειες και τις τοπικές 
αρχές, που προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την 
ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος με την ανάπτυξη έργων εδαφικής 
συνεργασίας σε περιοχές με κοινά γεωγραφικά, ιστορικά και πολιτισμικά στοιχεία προς 
αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων που εντοπίζονται με διαδικασία «εκ των κάτω προς τα 
άνω», αποφεύγοντας μια τυχαία προσέγγιση και προλαμβάνοντας την έλλειψη συνοχής· 
ζητεί, επίσης, μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ των διαφορετικών μακροπεριφερειακών 
στρατηγικών·

2. ζητεί μια πιο μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική λύση για τις μακροπεριφερειακές 
στρατηγικές, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν 
ενέργειες οι οποίες δεν καλύπτονται από την πολιτική συνοχής, δηλαδή  συνεργασία με 
τρίτες χώρες· σημειώνει ότι η εμπειρία από τη στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα 
καταδεικνύει περαιτέρω την ανάγκη «κεφαλαίων εκκίνησης» για τον σχεδιασμό και την 
προετοιμασία έργων στήριξης της στρατηγικής·

3. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν υπόψη μακροπεριφερειακές στρατηγικές 
της ΕΕ κατά τη λήψη αποφάσεων επί δημοσιονομικών χαρτοφυλακίων όπως τα ταμεία 
συνοχής και τα διαρθρωτικά ταμεία, η έρευνα και ανάπτυξη και, ιδίως, η περιφερειακή 
συνεργασία· επιπλέον, καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αξιολογήσουν εάν οι 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές χρήζουν άμεσης χρηματοδότησης προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η επιτυχής εφαρμογή τους·

4. υπογραμμίζει, βάσει των πολυάριθμων οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει το σύνολο των μεσογειακών περιφερειών, το ενδιαφέρον 
που παρουσιάζει η δημιουργία μιας μακροπεριφέρειας για τη Μεσόγειο, είτε ως σύνολο 
είτε με τη μορφή συνεκτικών επί μέρους περιφερειών όπως οι αναδυόμενες πρωτοβουλίες 
Αδριατικής-Ιονίου προς αντιμετώπιση εκείνων των βασικών τομέων όπου πρέπει να 
ενισχυθούν οι συνέργιες, οι εταιρικές σχέσεις και η περιφερειακή συνεργασία 
προκειμένου να δημιουργηθεί βιώσιμη ανάπτυξη στην περιφέρεια της Μεσογείου·

5. υπογραμμίζει ότι η μακροπεριφερειακή στρατηγική για την περιοχή Αδριατικής-Ιονίου 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα συμφιλίωσης μεταξύ των περιοχών των Δυτικών 
Βαλκανίων και μπορεί επίσης να συμβάλει στην ένταξη των εν λόγω χωρών στην ΕΕ·

6. θεωρεί απαραίτητο, με σκοπό την εφαρμογή μιας μακροπεριφερειακής στρατηγικής για 
τη Μεσόγειο, να αξιοποιηθούν η πείρα και τα επιτεύγματα των υφιστάμενων 
περιφερειακών οργάνων και να επιδιωχθούν πιθανές συνέργειες με αυτά, και 
συγκεκριμένα - πέρα από την ΕγΜ - την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την 
ARLEM·
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7. τονίζει πως μια μεσογειακή μακροπεριφέρεια θα μπορούσε να εξασφαλίσει ότι τα 
διάφορα προγράμματα της ΕΕ σχετικά με τη Μεσόγειο συμπληρώνονται μεταξύ τους και 
ότι η υφιστάμενη χρηματοδότηση χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν καλύτερα, και 
μπορούν να προσφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία στα συγκεκριμένα προγράμματα 
της Ένωσης για τη Μεσόγειο, μπορούν δε να συμμετάσχουν οι σχετικές τρίτες χώρες και 
περιφέρειες τη στιγμή της χάραξης της στρατηγικής χρησιμοποιώντας προς τούτο το 
Χρηματοδοτικό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης, πάντα με πλήρη συμμόρφωση 
προς το κράτος δικαίου και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών 
ελευθεριών και της δημοκρατίας, και προωθώντας όπου κρίνεται σκόπιμο την αρχή των 
«αναλογικών κερδών»·

8. τονίζει πως οι κύριοι τομείς παρέμβασης μια μεσογειακής μακροπεριφέρειας πρέπει να 
καθοδηγούνται προς τα ενδεδειγμένα υποπεριφερειακά επίπεδα συνεργασίας για 
συγκεκριμένα έργα και να περιλαμβάνουν δίκτυα ενέργειας, επιστημονικής συνεργασίας 
και καινοτομίας, δίκτυα πολιτισμού, εκπαίδευσης και κατάρτισης, τουρισμού, εμπορίου, 
περιβαλλοντικής προστασίας, βιώσιμων θαλάσσιων μεταφορών, ασφάλειας στη θάλασσα, 
ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος έναντι της 
ρύπανσης, υπεραλίευσης και παράνομης αλιείας με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
δικτύου συστημάτων αναφοράς και επιτήρησης των θαλάσσιων δραστηριοτήτων, την 
ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, 
προκειμένου να προωθηθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης· 

9. κρίνει σημαντικό, ειδικά μετά τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης, ότι η νέα 
μακροπεριφέρεια συμβάλλει στον καθορισμό μιας νέας στρατηγικής με τρίτες χώρες για 
την ορθή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και αμοιβαίου όφελους από την αύξηση 
της κινητικότητας, προσεγγίζοντάς την μέσω μιας στρατηγικής με τρίτες χώρες για την 
καταπολέμηση της φτώχειας κα με την προώθηση της απασχόλησης και των δίκαιων 
εμπορικών συναλλαγών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στη σταθερότητα της 
μακροπεριφέρειας·

10. ζητεί μια τέτοια στρατηγική να συμπεριλάβει στις βασικές προτεραιότητές της την 
ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών Νότου-Νότου, τη δημιουργία περιφερειακών 
αγορών και τη μείωση των εμπορικών δασμών και φραγμών μεταξύ των χωρών της 
περιοχής·
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