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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale 
ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. juicht het concept toe van een macroregionale strategie, die op basis van de ervaring die is 
opgedaan met bestaande macroregio's (het Oostzee- en het Donaugebied) de ontwikkeling 
van synergieën en beleidscoördinatie tussen de EU, de betrokken lidstaten, kandidaat-
lidstaten en derde landen, regionale en lokale bestuursinstanties kan stimuleren, waarmee 
duurzame groei,de werkgelegenheid, veiligheid en milieubescherming worden bevorderd 
door de ontwikkeling van gezamenlijke projecten in regio's met gemeenschappelijke 
geografische, historische en culturele kenmerken, voor een aanpak van voor de gehele 
regio geldende problemen die via een proces 'van onderop' in kaart zijn gebracht, die een 
onsystematische, onsamenhangende benadering voorkomen; pleit tevens voor grotere 
synergie tussen de verschillende macroregionale strategieën;

2. verzoekt om een financieringsoplossing op langere termijn, in het kader van de EU-
begroting, voor de macroregionale strategieën, om acties die niet onder het cohesiebeleid 
vallen, zoals samenwerking met derde landen, te financieren; merkt op dat uit de ervaring 
met de strategie voor de Oostzee het belang van startkapitaal voor de planning en 
voorbereiding van projecten ten behoeve van de strategie gebleken;

3. verzoekt de Commissie en de Raad met de macroregionale strategieën van de EU rekening 
te houden wanneer zij beslissingen nemen over de begrotingstoewijzingen, zoals de 
Structuurfondsen en het Cohesiefonds, onderzoek en ontwikkeling en met name regionale 
samenwerking; verzoekt de Commissie en de Raad tevens om te bezien of voor de 
macroregionale strategieën directe financiering nodig is ten behoeve van een succesvolle 
implementatie;

4. onderstreept, gezien de talloze overeenkomstige economische, sociale en ecologische 
uitdagingen waarmee alle Middellandse Zeeregio's die de Middellandse Zee als een 
belangrijk element van hun erfgoed delen, worden geconfronteerd, het belang van de 
vorming van een macroregio voor het Middellandse Zeegebied, als geheel of in de vorm 
van samenhangende subregio's, zoals de jonge Adriatisch-Ionische initiatieven, om die 
specifieke terreinen aan te pakken waarop synergieën, partnerschappen en regionale 
samenwerking versterkt zouden moeten worden om duurzame groei in de Middellandse 
Zeeregio te scheppen;

5. benadrukt dat de Ionisch-Adriatische macroregionale strategie een belangrijk element van 
verzoening tussen de westelijke Balkangebieden vormt en daardoor aan de integratie van 
deze landen in de EU kan bijdragen;

6. acht het voor de uitvoering van een macroregionale strategie voor het Middellandse 
Zeegebied noodzakelijk om gebruik te maken van de ervaring en het werk van bestaande 
regionale instellingen en mogelijke synergieën hiermee na te streven, in het bijzonder met, 
naast de Unie voor het Middellandse Zeegebied, de Europese Investeringsbank en de 
ARLEM;
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7. benadrukt dat een mediterrane macroregio ervoor kan zorgen dat de verschillende EU-
programma's voor het Middellandse Zeegebied elkaar aanvullen en dat bestaande 
financiering zo efficiënt mogelijk wordt gebruikt, en een duidelijke meerwaarde kan 
opleveren voor concrete projecten van de Unie voor het Middellandse Zeegebied, en 
relevante derde landen en regio's kan betrekken bij de fase van ontwikkeling van 
strategieën, met gebruikmaking van het financiële nabuurschaps- en 
partnerschapsinstrument, en altijd met strikte inachtneming van de rechtsstaat en op basis 
van eerbied voor de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en de democratie, waarbij 
zo nodig het "meer voor meer"-beginsel wordt bevorderd;

8. benadrukt dat belangrijke steunmaatregelen voor een mediterrane macroregio gericht 
moeten zijn op de geëigende subregionale niveaus voor samenwerking aan specifieke 
projecten en energienetwerken, wetenschappelijke samenwerking en innovatie, netwerken
voor cultuur, onderwijs en opleiding, toerisme, handel, milieubescherming, duurzaam 
zeevervoer, maritieme veiligheid, maritieme beveiliging en bescherming van de 
Middellandse Zee tegen vervuiling, overbevissing en illegale visserij door middel van een 
geïntegreerd netwerk van meldings- en toezichtsystemen voor maritieme activiteiten, 
versterking van goed bestuur en een efficiënt openbaar bestuursapparaat, om de 
werkgelegenheid te bevorderen; 

9. acht het van belang, in het bijzonder na de gebeurtenissen van de Arabische Lente, dat de 
nieuwe macroregio bijdraagt aan het definiëren van een nieuwe strategie met derde landen 
voor een behoorlijk beheer van migratiestromen en wederzijdse voordelen van een 
toegenomen mobiliteit, door middel van een strategie met derde landen ter bestrijding van 
de armoede en ter bevordering van de werkgelegenheid en billijke handel, waardoor aan 
de stabiliteit in de macroregio wordt bijgedragen;

10. dringt erop aan dat de ontwikkeling van de zuid-zuid-handel, de vorming van regionale 
markten en de vermindering van douanerechten en handelsbarrières tussen de landen van 
de regio de belangrijkste prioriteiten van een dergelijke strategie vormen.
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