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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Zagranicznych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje koncepcję strategii makroregionalnych, które na podstawie 
doświadczenia zdobytego w istniejących makroregionach mogą pomóc w rozwoju 
synergii i skoordynowanej polityki między UE, odnośnymi państwami członkowskimi, 
krajami kandydującymi i innymi władzami regionalnymi i lokalnymi, wspierając trwały 
wzrost, tworzenie miejsc pracy, bezpieczeństwo i ochronę środowiska przez rozwój 
projektów współpracy terytorialnej na obszarach o wspólnych cechach geograficznych, 
historycznych i kulturowych, aby stawić czoła wspólnym wyzwaniom określonym w 
wyniku procesu „oddolnego”, unikając standardowego podejścia i zapobiegając 
niespójnościom; wzywa również do większej synergii pomiędzy różnymi strategiami 
makroregionalnymi;

2. domaga się bardziej długoterminowego rozwiązania finansowego dla strategii 
makroregionalnych w ramach budżetu UE, aby sfinansować działania nieobjęte polityką 
spójności, tj. współpracę z państwami trzecimi; doświadczenia strategii dla regionu Morza 
Bałtyckiego wskazuje ponadto na zapotrzebowanie na „kapitał początkowy” w związku z 
planowaniem i przygotowaniem przedsięwzięć wspierających tę strategię;

3. wzywa Komisję i Radę do uwzględnienia strategii makroregionalnych UE podczas 
podejmowania decyzji w sprawie przydziałów budżetowych, np. funduszy spójności i 
funduszy strukturalnych, badań i rozwoju, a zwłaszcza współpracy regionalnej; 
dodatkowo wzywa Komisję i Radę do przeprowadzenia oceny określającej, czy strategie 
makroregionalne wymagają bezpośredniego finansowania w celu zapewnienia 
skutecznego wdrożenia;

4. w świetle licznych podobnych wyzwań gospodarczych, społecznych i środowiskowych, 
przed którymi stoją wszystkie regiony basenu Morza Śródziemnego, jako głównego 
elementu ich dziedzictwa, podkreśla korzyść, jaką przyniosłoby utworzenie makroregionu 
basenu Morza Śródziemnego, jako całości bądź w formie spójnych subregionów, takich 
jak wyłaniające się inicjatywy jońsko-adriatyckie, aby zająć się tymi kluczowymi 
obszarami, gdzie synergia, partnerstwo i współpraca regionalna powinny zostać 
wzmocnione w celu stymulowania trwałego wzrostu w regionie Morza Śródziemnego;

5. podkreśla, że strategia makroregionu jońsko-adriatyckiego jest ważnym czynnikiem 
pojednania Bałkanów Zachodnich i może wspomóc te kraje w dążeniu do członkostwa w 
UE;

6. w celu wdrożenia strategii makroregionalnej dla regionu Morza Śródziemnego ocenia 
jako konieczne wykorzystanie doświadczeń i dokonań istniejących instytucji regionalnych 
– poza Unią dla Śródziemnomorza zwłaszcza Europejskiego Banku Inwestycyjnego i 
ARLEM-u – oraz poszukiwanie możliwości współdziałania z nimi;

7. podkreśla, że makroregion obejmujący basen Morza Śródziemnego mógłby 
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zagwarantować komplementarność programów UE na rzecz baseny Morza Śródziemnego 
i jak najwydajniejsze wykorzystanie istniejących środków finansowych oraz przynieść 
rzeczywistą wartość dodaną w ramach konkretnych projektów prowadzonych przez Unię 
dla Śródziemnomorza i włączyć zainteresowane regiony i kraje trzecie na etapie 
określania strategii, wykorzystując w tym celu Europejski Instrument Sąsiedztwa i 
Partnerstwa, zachowując pełną zgodność z zasadą państwa prawa i gwarantując 
poszanowanie praw człowieka, podstawowych wolności i demokracji, propagując w razie 
konieczności zasadę „więcej za więcej”;

8. podkreśla, że główne działania na rzecz rozwoju makroregionu Morza Śródziemnego 
powinny być dostosowane do odpowiedniego poziomu współpracy subregionalnej w 
zakresie konkretnych projektów i uwzględniać sieci energetyczne, współprace naukową i 
innowacje, sieć na rzecz kultury, edukacji i szkoleń, turystykę, handel, ochronę 
środowiska, zrównoważony transport morski, bezpieczeństwo na morzu oraz ochronę 
środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami, przełowieniem oraz nielegalnymi 
połowami, poprzez stworzenie zintegrowanej sieci systemów raportowania i nadzoru 
działalności morskiej, wzmocnienie dobrego zarządzania i skutecznej administracji 
publicznej, aby stymulować tworzenie miejsc pracy; 

9. uważa, że zwłaszcza w następstwie wydarzeń Arabskiej Wiosny, istotne jest, aby nowy 
makroregion przyczynił się do zdefiniowania z krajami trzecimi nowej strategii 
właściwego zarządzania napływem imigrantów i wzajemnych korzyści z większej 
mobilności, poczynając od strategii zwalczania ubóstwa, wspierania zatrudnienia i 
promowania uczciwego handlu realizowanej wraz z państwami trzecimi, co przyczyni się 
do stabilności makroregionu;

10. domaga się, aby wśród głównych priorytetów takiej strategii uwzględniono handel 
południe-południe, stworzenie regionalnych rynków oraz ograniczenie ceł i barier 
handlowych pomiędzy krajami w regionie;
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