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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja a Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, 
hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. üdvözli a makroregionális stratégiák koncepcióját, amely a meglévő makrorégiókban 
szerzett tapasztalatok alapján ösztönözheti az Unió, az érintett tagállamok, a tagjelölt és 
nem uniós országok, a régiók és helyi hatóságok közötti szinergiákat és összehangolt 
politikákat, elősegítve a fenntartható növekedést, a munkahelyteremtést, a biztonságot és a 
környezetvédelmet a közös földrajzi, történelmi és kulturális jegyekkel rendelkező 
térségekben területi együttműködési projektek kidolgozásával annak érdekében, hogy 
kezeljék az alulról felfelé irányuló folyamat során meghatározott közös kihívásokat, 
elkerülve a véletlenszerű megközelítést és megelőzve a következetlenségeket; felhív 
továbbá a különböző makroregionális stratégiák közötti szinergiahatások fokozására;

2. az uniós költségvetés keretében hosszabb távú finanszírozási megoldást kér a 
makroregionális stratégiák számára a kohéziós politika hatálya alá nem tartozó politikák, 
például a harmadik országokkal megvalósuló együttműködés finanszírozása érdekében; 
megjegyzi, hogy a balti-tengeri stratégiával kapcsolatos tapasztalatok továbbá azt jelzik, 
hogy „kezdőpénzre” van szükség a stratégiát támogató projektek megtervezésére és 
előkészítésére;

3. felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, vegyék figyelembe az EU makroregionális 
stratégiáit, amikor olyan költségvetési keretösszegekről döntenek, mint a kohéziós és a 
strukturális alapok, a kutatás és fejlesztés és különösen a regionális együttműködés; ezen 
túlmenően felszólítja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy értékeljék, szükség van-e a 
makroregionális stratégiák közvetlen finanszírozására a sikeres végrehajtás 
garantálásához;

4. tekintettel azokra a gazdasági, társadalmi és környezeti kihívásokra, amelyekkel a 
Földközi-tenger – mint örökségük jelentős tényezője – körül elhelyezkedő régiók 
mindegyike szembesül, hangsúlyozza a földközi-tengeri térség makrorégiójának 
létrehozatalához fűződő érdeket, legyen e régió egyetlen egység vagy álljon olyan 
koherens alrégiókból, mint a kialakulóban lévő adriai-jón kezdeményezések, mindezt 
abból a célból, hogy foglalkozzanak azokkal a kulcsfontosságú területekkel, ahol a 
mediterrán régió fenntartható növekedése érdekében erősíteni kell a szinergiákat, a 
partnerségeket és a regionális együttműködést

5. hangsúlyozza, hogy az adriai-jón makroregionális stratégia jelentős tényező a nyugat-
balkáni területek közötti megbékélés folyamatában, és segítheti ezeket az országokat az 
EU-hoz történő csatlakozás érdekében tett erőfeszítéseikben;

6. úgy véli, hogy a földközi-tengeri makroregionális stratégia végrehajtása érdekében 
szükséges a meglévő regionális intézmények, különösen – az Unió a Mediterrán Térségért 
mellett – az Európai Beruházási Bank és az ARLEM tapasztalatára és munkájára 
támaszkodni, valamint a velük megvalósítható lehetséges szinergiákat keresni;

7. hangsúlyozza, hogy a földközi-tengeri makrorégió biztosíthatná, hogy a földközi-tengeri 
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térségre vonatkozó különböző uniós programok kiegészítsék egymást, valamint hogy a 
lehető leghatékonyabban használják fel a finanszírozást, továbbá valódi értéket adhatna 
hozzá az Unió a Mediterrán Térségért konkrét projektjeihez, és a stratégia kidolgozásakor 
bevonhatná a megfelelő harmadik országokat és régiókat, felhasználva erre a célra a 
szomszédsági és partnerségi eszközt, mindig szigorúan tiszteletben tartva a jogállamiságot 
és az emberi jogokat, az alapvető szabadságjogokat és a demokráciát, előmozdítva, ahol 
szükséges, a „többet többért” elvét;

8. hangsúlyozza, hogy a földközi-tengeri makrorégió főbb területeit a megfelelő 
szubregionális szintek felé kell irányítani konkrét együttműködési projektek céljából, és 
be kell vonni az energiahálózatokat, a tudományos együttműködést és innovációt, a 
kulturális hálózatokat, az oktatást és képzést, az idegenforgalmat, a kereskedelmet, a 
környezetvédelmet, a fenntartható tengeri szállítást, a tengeri biztonságot és a tengeri 
környezet szennyezéssel, túlhalászással és illegális halászattal szembeni védelmét a 
tengerészeti tevékenységekre vonatkozó jelentési és felügyeleti rendszerek integrált 
hálózatának létrehozásával, a jó kormányzás és a hatékony közigazgatás erősítését a 
munkahelyteremtés elősegítése érdekében; 

9. különösen az arab tavasz eseményei után fontosnak tekinti, hogy az új makrorégió 
hozzájáruljon a bevándorlási áramlások megfelelő kezelését szolgáló és a fokozott 
mobilitás kölcsönös előnyeit biztosító új stratégia harmadik országokkal történő 
meghatározásához, amelyet a szegénység leküzdésére, a munkahelyteremtésre és a 
méltányos kereskedelem támogatására irányuló harmadik országokkal kidolgozott 
stratégiából közelítenek meg, hozzájárulva ezáltal a makrorégió stabilitásához;

10. felhív arra, hogy e stratégia egyik legfőbb célja a déli területek közötti kereskedelem, a 
regionális piacok megteremtése és a régió országai közötti kereskedelemi tarifák és 
akadályok csökkentése legyen;
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