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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kehitysyhteistyövaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. suhtautuu myönteisesti makroaluestrategioiden käsitteeseen, jolla nykyisistä 
makroalueista saatujen kokemusten perusteella voidaan kannustaa kehittämään synergioita 
ja koordinoituja toimia EU:n, asianomaisten jäsenvaltioiden, ehdokasvaltioiden ja 
kolmansien maiden sekä alue- ja paikallisviranomaisten välillä siten, että edistetään 
kestävää kehitystä, työpaikkojen luomista, turvallisuutta ja ympäristönsuojelua 
kehittämällä alueellisia yhteistyöhankkeita yhteisiä maantieteellisiä, historiallisia ja 
kulttuurisia piirteitä omaavilla alueilla, jotta ruohonjuuritasolta ylöspäin käynnistetyllä 
menettelyllä havaittuihin yhteisiin haasteisiin voidaan puuttua välttäen samalla toimien 
summittaisuus ja epäjohdonmukaisuus; vaatii lisäämään synergiavaikutuksia eri 
makroaluestrategioiden välillä;

2. pyytää lisäämään makroaluestrategioiden pitkäaikaisia rahoitusratkaisuja EU:n 
talousarvion puitteissa, jotta voidaan myöntää rahoitusta koheesiopolitiikkaan 
kuulumattomille toimille, kuten yhteistyöhön kolmansien maiden kanssa; toteaa, että 
kokemukset Itämeri-strategiasta osoittavat lisäksi, että alkupääomaa tarvitaan strategiaa 
tukevien hankkeiden suunnittelua ja valmistelua varten;

3. kehottaa komissiota ja neuvostoa ottamaan huomioon EU:n makroaluestrategiat, kun ne 
päättävät esimerkiksi koheesio- ja rakennerahastoille, tutkimukseen ja kehitykseen ja 
erityisesti alueelliseen yhteistyöhön myönnettävistä määrärahoista; kehottaa komissiota ja 
neuvostoa lisäksi arvioimaan, tarvitseeko makroaluestrategioille myöntää suoraa 
rahoitusta niiden onnistuneen täytäntöönpanon varmistamiseksi;

4. korostaa koko Välimeren aluetta koskevan makroalueen perustamisen etua niiden 
lukuisten samanlaisten, taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien haasteiden 
vuoksi, joita Välimeren kulttuuripiiriin vahvasti kuuluvat alueet joutuvat kohtaamaan, 
käsittipä tämä makroalue koko Välimeren tai Adrian ja Joonian meren alueen kaltaisen 
yhtenäisen osan, jotta voidaan puuttua niihin keskeisiin aloihin, joissa synergioita, 
kumppanuuksia ja alueellista yhteistyötä olisi lujitettava siten, että Välimeren alueelle 
voidaan saada aikaan kestävää kehitystä;

5. korostaa, että Adrian ja Joonian meren makroaluestrategia on tärkeä Länsi-Balkanin 
rauhaa vahvistava tekijä, joka voi myös auttaa näitä maita niiden EU-
jäsenyyspyrkimyksissä;

6. pitää Välimeren makroaluestrategian toteuttamisen kannalta tarpeellisena käyttää hyväksi 
nykyisten alueellisten elinten kokemuksia ja työtä sekä pyrkiä löytämään synergioita 
Välimeren unionin lisäksi erityisesti Euroopan investointipankin ja Euro–Välimeri-alueen 
alue- ja paikalliskokouksen (ARLEM) kanssa;

7. korostaa, että Välimeren makroalueella voitaisiin varmistaa Välimerta koskevien EU:n 
ohjelmien keskinäinen täydentävyys ja käytettävissä olevan rahoituksen mahdollisimman 
tehokas käyttö, saada aikaan todellista lisäarvoa Välimeren unionin konkreettisille 
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hankkeille, osallistaa asiaankuuluvia kolmansia maita ja alueita strategian määrittelyä 
koskevassa vaiheessa käyttämällä naapuruus- ja kumppanuusvälinettä tähän tarkoitukseen 
aina tiukasti oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti ja ihmisoikeuksia, perusvapauksia ja 
demokratian periaatteita kunnioittaen ja tarvittaessa "more for more" -periaatetta edistäen;

8. painottaa, että Välimeren makroalueen pääasiallisia toiminta-alueita olisi kohdistettava 
asianmukaisille aluetta alemmille tasoille ja yhteistyöhön erityishankkeissa, joihin 
kuuluvat energiaverkot, tiede- ja innovointiyhteistyö, kulttuuri- ja koulutusverkostot, 
matkailu, kauppa, ympäristönsuojelu, kestävä meriliikenne, meriturvallisuus ja 
meriympäristön suojelu pilaantumiselta, liikakalastukselta ja laittomalta kalastukselta 
perustamalla integroitu ilmoitus- ja valvontajärjestelmien verkko merialan toimintaa 
varten, sekä hyvän hallintotavan ja tehokkaan julkishallinnon lujittaminen, jotta voidaan 
luoda työpaikkoja;

9. pitää erityisesti arabimaiden kansannousujen jälkeen tärkeänä, että uuden makroalueen 
olisi edistettävä maahanmuuttovirtojen asianmukaista hallintaa ja lisääntyvän 
liikkuvuuden mukanaan tuomia keskinäisiä etuja koskevan uuden strategian kehittämistä 
lähestymällä aihetta kolmansien maiden kanssa köyhyyden torjumista sekä työllisyyden ja 
oikeudenmukaisen kaupan edistämistä koskevassa strategiassa ja edistää siten vakautta 
makroalueella;

10. vaatii, että kyseiseen strategian tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu etelän maiden välisen 
kaupan kehittäminen, paikallisten markkinoiden luominen sekä kaupan tariffien ja 
esteiden vähentäminen alueen valtioiden välillä.



AD\896467FI.doc 5/5 PE478.516v03-00

FI

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä) 12.3.2012

Lopullisen äänestyksen tulos +:
–:
0:

58
1
1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
jäsenet

Sir Robert Atkins, Bastiaan Belder, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Jerzy 
Buzek, Mário David, Michael Gahler, Marietta Giannakou, Ana Gomes, 
Andrzej Grzyb, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, 
Ioannis Kasoulides, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, 
Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Eduard 
Kukan, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Sabine Lösing, Ulrike 
Lunacek, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Francisco José Millán 
Mon, Alexander Mirsky, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-
Uyttebroeck, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Ria Oomen-Ruijten, 
Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Libor Rouček, Tokia 
Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, 
Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Werner Schulz, Adrian 
Severin, Charles Tannock, Inese Vaidere, Kristian Vigenin, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
varajäsenet

Laima Liucija Andrikienė, Véronique De Keyser, Barbara Lochbihler, 
Monica Luisa Macovei, Carmen Romero López, Marietje Schaake, 
Helmut Scholz, Hannes Swoboda, Indrek Tarand, Ivo Vajgl

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 
sijaiset (187 art. 2 kohta)

Philippe Boulland


