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IEROSINĀJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju savā rezolūcijas 
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē makroreģionālo stratēģiju koncepciju, kas, pamatojoties uz esošajos 
makroreģionos gūto pieredzi, var veicināt sinerģijas un saskaņotu politikas darbību 
izstrādi starp ES, attiecīgajām dalībvalstīm, ES kandidātvalstīm un trešām valstīm, 
reģioniem un vietējās pārvaldes iestādēm, lai veicinātu pastāvīgu izaugsmi, darbavietu 
radīšanu, drošību un vides aizsardzību, izstrādājot teritoriālās sadarbības projektus 
apgabalos, kuriem ir kopīgas ģeogrāfiskās, vēsturiskās un kultūras iezīmes, ar mērķi 
risināt kopīgās problēmas, kas konstatētas augšupējas pieejas procesā, izvairoties no 
nejaušas pieejas un novēršot neatbilstības; turklāt aicina nodrošināt lielāku sinerģiju starp 
dažādām makroreģionālajām stratēģijām;

2. pieprasa ES budžetā rast līdzekļus, lai ilgākā termiņā nodrošinātu finansējumu 
makroreģionālajām stratēģijām ar mērķi finansēt darbības, uz kurām neattiecas kohēzijas 
politika, piemēram, sadarbību ar trešām valstīm; norāda, ka Baltijas jūras reģiona 
stratēģijas īstenošanā gūtā pieredze liecina par to, ka stratēģiju veicinošo projektu 
plānošanai un izstrādei vēl arvien ir nepieciešams starta kapitāls;

3. aicina Komisiju un Padomi ņemt vērā ES makroreģionālās stratēģijas, pieņemot lēmumus 
par tādām budžeta pozīcijām kā Kohēzijas fonds un struktūrfondi, pētniecība un izstrāde 
un jo īpaši reģionālā sadarbība; turklāt aicina Komisiju un Padomi izvērtēt, vai 
makroreģionālajām stratēģijām ir nepieciešams tiešs finansējums, lai nodrošinātu to 
veiksmīgu īstenošanu;

4. ņemot vērā daudzās līdzīgās ekonomikas, sociālās un vides problēmas, ar kādām saskaras 
visi reģioni, kuru kopīgā mantojuma būtisks elements ir Vidusjūra, uzsver, ka, būtu 
jāizveido Vidusjūras makroreģions — vai nu kā vienots reģions, vai arī kā savstarpēji 
saistīti apakšreģioni, kā tas notiek saistībā ar Jonijas-Adrijas jūras iniciatīvām —, lai 
pievērstos tām būtiskajām jomām, kurās būtu jāstiprina sinerģijas saites, partnerības un 
reģionālā sadarbība ar mērķi Vidusjūras reģionā radīt pastāvīgu izaugsmi;

5. uzsver, ka Jonijas-Adrijas jūras makroreģionālā stratēģija ir svarīgs Rietumbalkānu 
teritoriju izlīguma nodrošināšanas faktors un tādējādi var palīdzēt šīm valstīm pievienoties 
ES;

6. uzskata, ka Vidusjūras reģiona makroreģionālās stratēģijas īstenošanai ir jāizmanto esošo 
reģionālo iestāžu pieredze un paveiktais un jāizpēta sinerģijas iespējas ar tām, jo īpaši ne 
tikai ar Savienību Vidusjūrai, bet arī ar Eiropas Investīciju banku un Eiropas un 
Vidusjūras reģiona valstu reģionālo un vietējo pašvaldību asambleju (ARLEM);

7. uzsver, ka Vidusjūras makroreģions varētu nodrošināt to, ka ES dažādās Vidusjūrai 
veltītās programmas papildina viena otru un esošais finansējums tiek izmantots pēc 
iespējas efektīvāk, un varētu radīt patiesu pievienoto vērtību konkrētiem Savienības 
Vidusjūrai projektiem un šīs stratēģijas izstrādes laikā iesaistīt attiecīgās trešās valstis un 
reģionus, šim nolūkam izmantojot Kaimiņattiecību un partnerības finanšu instrumentu, un 
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vienmēr stingri ievērojot tiesiskumu un pamatojoties uz cilvēktiesību pamatbrīvību un 
demokrātijas principiem, kā arī vajadzības gadījumā sekmējot principa „vairāk par vairāk” 
ievērošanu;

8. uzsver, ka Vidusjūras makroreģiona galvenajām darbības jomām varētu būt pielāgotām 
sadarbībai apakšreģionu līmenī attiecībā uz noteiktiem projektiem un aptvert enerģētikas 
tīklus, zinātnisko sadarbību un novatorismu, tīklus, kas veicina kultūru, izglītību un 
apmācību, tūrismu, tirdzniecību, vides aizsardzību, ilgtspējīgu jūras transportu, jūras 
drošību un drošumu un jūras vides aizsardzību pret piesārņošanu, pārzveju un nelegālu 
zveju, izveidojot integrētu jūrniecības darbību brīdināšanas un uzraudzības sistēmu tīklu, 
stiprinot labu pārvaldību un efektīvu valsts pārvaldi, lai tādējādi veicinātu jaunu darba 
vietu radīšanu; 

9. uzskata, ka ir ļoti svarīgi, jo īpaši pēc „arābu pavasara” notikumiem, lai jaunais 
makroreģions palīdzētu definēt jaunu stratēģiju attiecībām ar trešām valstīm imigrantu 
plūsmas pienācīgai pārvaldībai un gūt savstarpēju labumu no palielinātās mobilitātes, 
ņemot vērā stratēģiju attiecībā uz trešām valstīm tādās jomās kā nabadzības apkarošana, 
kā arī nodarbinātības un godīgas tirdzniecības veicināšana, tādējādi sekmējot 
makroreģiona stabilitāti;

10. aicina šādā stratēģijā kā vienu no galvenajām prioritātēm iekļaut dienvidu valstu 
tirdzniecības attīstību, reģionālo tirgu izveidi, kā arī tirdzniecības tarifu samazināšanu un 
šķēršļu novēršanu starp reģiona valstīm;
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