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PASIŪLYMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. palankiai vertina makroregioninių strategijų koncepciją, kuria, remiantis esamų 
makroregionų patirtimi, galima paskatinti ES, susijusių valstybių narių, šalių kandidačių ir 
ES nepriklausančių šalių, regionų ir vietos valdžios institucijų sinergijos ir suderintos 
politikos plėtojimą, kad būtų skatinamas tvarus augimas, darbo vietų kūrimas, saugumas ir 
aplinkos apsauga rengiant teritorinio bendradarbiavimo projektus vietovėse, turinčiose 
bendrų geografijos, istorijos ir kultūros ypatybių, ir taip būtų sprendžiami bendri 
klausimai, nustatyti vykdant procesą „iš apačios į viršų“, ir išvengta atsitiktinių metodų 
bei nenuoseklumo; taip pat ragina siekti didesnės įvairių makroregioninių strategijų 
sąveikos poveikio;

2. prašo rasti ilgesnio laikotarpio makroregioninių strategijų finansavimo sprendimą 
įgyvendinant ES biudžetą, kad būtų finansuojami į sanglaudos politiką neįtraukti 
veiksmai, pvz., bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis; pažymi, kad patirtis 
įgyvendinant Baltijos jūros regiono strategiją rodo, jog reikia užtikrinti pradines 
investicijas siekiant planuoti ir rengti projektus, kuriais būtų remiama ši strategija;

3. ragina Komisiją ir Tarybą atsižvelgti į ES makroregionines strategijas sprendžiant 
biudžeto paketų, pvz., sanglaudos ir struktūrinių fondų, mokslinių tyrimų ir plėtros ir, visų 
pirma, regionų bendradarbiavimo klausimus; be to, ragina Komisiją ir Tarybą įvertinti, ar 
norint užtikrinti sėkmingą makroregioninių strategijų įgyvendinimą reikia tiesiogiai jas 
finansuoti;

4. atsižvelgdamas į daugybę panašių ekonominių, socialinių ir aplinkos uždavinių, su kuriais 
susiduria visi Viduržemio jūros regionai kaip su didele savo paveldo dalimi, pabrėžia, kad 
svarbu sukurti Viduržemio jūros makroregioną (vieno bendro regiono ar susijusių 
subregionų, kaip pvz., Adrijos ir Jonijos jūrų iniciatyvos, forma) siekiant spręsti 
pagrindinių sričių, kuriose sinergija, partnerystės ir regioninis bendradarbiavimas turėtų 
būti stiprinami, klausimus siekiant užtikrinti tvarų augimą Viduržemio jūros regione;

5. pabrėžia, kad Adrijos ir Jonijos jūrų makroregioninė strategija yra svarbus Vakarų 
Balkanų teritorijų susitaikymo veiksnys ir ją įgyvendinant gali būti padedama šioms 
šalims siekti narystės ES;

6. mano, kad siekiant įgyvendinti Viduržemio jūros šalių makroregioninę strategiją būtina 
remtis esamų regioninių institucijų patirtimi ir veikla ir siekti galimos sąveikos su jomis, 
ne tik su Viduržemio jūros šalių sąjunga, bet ir ypač su Europos investicijų banku bei 
Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių vietos ir regionų valdžios institucijų 
asamblėja (ARLEM);

7. pabrėžia, kad sukūrus Viduržemio jūros šalių makroregioną galėtų būti užtikrinta, jog 
skirtingos ES programos dėl Viduržemio jūros regiono papildytų viena kitą ir kad esamas 
finansavimas būtų panaudojamas kuo veiksmingiau, taip pat galėtų būti sukurta reali 
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pridėtinė vertė konkretiems Sąjungos Viduržemio jūros regionui skirtiems projektams ir 
įtrauktos atitinkamos trečiosios šalys bei regionai strategijos nustatymo etapu, šiuo tikslu 
pasinaudojant kaimynystės ir partnerystės priemone, visada griežtai laikantis teisinės 
valstybės principo ir gerbiant žmogaus teises, pagrindines laisves ir demokratiją, 
skatinant, jeigu reikia, principą „parama pagal pažangą“;

8. pabrėžia, kad įgyvendinant pagrindinius Viduržemio jūros šalių makroregiono 
intervencijos klausimus dėmesys turėtų būti sutelktas į atitinkamus subregioninius 
bendradarbiavimo konkrečių projektų klausimais lygmenis ir turėtų būti atsižvelgiama į 
energijos tinklus, bendradarbiavimą mokslo srityje ir inovacijas, kultūrai skirtus tinklus, 
švietimą ir mokymą, turizmą, prekybą, aplinkosaugą, tvarų jūrų transportą, laivybos 
saugumą ir saugą, jūrų aplinkos apsaugą nuo taršos, peržvejojimą ir neteisėtą žvejybą 
sukuriant integruotą jūrinės veiklos duomenų teikimo ir stebėjimo sistemų tinklą, 
stiprinant gerą valdymą ir veiksmingą viešąjį administravimą, kad būtų skatinamas naujų 
darbo vietų kūrimas; 

9. mano, kad svarbu, ypač po Arabų pavasario įvykių, jog naujasis makroregionas prisidėtų 
prie naujos strategijos su trečiosiomis šalimis apibrėžimo siekiant tinkamai valdyti 
imigracijos srautus ir užtikrinti didesnio judumo teikiamą abipusę naudą, ir svarbu 
parengti strategiją, įgyvendinamą su trečiosiomis šalimis, kuria būtų kovojama su skurdu, 
skatinamas užimtumas ir sąžininga prekyba, taigi būtų prisidedama prie makroregiono 
stabilumo;

10. ragina, kad šios strategijos vienas iš pagrindinių prioritetų būtų pietinių regiono šalių 
tarpusavio prekybos plėtojimas, regiono rinkų kūrimas ir jo šalių prekybos tarifų ir kliūčių 
mažinimas;
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