
AD\896467RO.doc PE478.516v03-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri externe

2011/2179(INI)

19.3.2012

AVIZ
al Comisiei pentru afaceri externe

destinat Comisiei pentru dezvoltare regională

referitor la evoluția strategiilor macroregionale ale UE: practica actuală și 
perspectivele, în special în Mediterana
(2011/2179(INI))

Raportor pentru aviz: Nikolaos Salavrakos



PE478.516v03-00 2/5 AD\896467RO.doc

RO

PA_NonLeg



AD\896467RO.doc 3/5 PE478.516v03-00

RO

SUGESTII

Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă 
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. salută conceptul unei strategii macroregionale, care, pe baza experienței obținute în 
macroregiunile existente, poate încuraja dezvoltarea de sinergii și de politici coordonate 
între UE, statele membre în cauză, țări candidate și țări terțe, regiuni și autorități locale, 
pentru promovarea creșterii durabile, a creării de locuri de muncă, securității și protecției 
mediului prin dezvoltarea de proiecte de cooperare teritorială în zone cu caracteristici 
geografice, istorice și culturale comune, pentru a aborda provocările comune identificate 
cu ajutorul unui proces „de jos în sus”, cu evitarea eforturilor aleatorii și prevenirea 
incoerenței;  solicită, de asemenea, mai multe efecte ale sinergiei între diferite strategii 
macroregionale;

2. solicită o soluție de finanțare pe termen mai lung pentru strategiile macroregionale, în 
cadrul bugetului UE, pentru a finanța acțiunile neacoperite de politica de coeziune, i.e. 
cooperarea cu țări terțe; constată că experiențele acumulate din strategia Marea Baltică 
indică în plus necesitatea  unui „capital de pornire” („seed money”) pentru planificarea și 
pregătirea proiectelor de susținere a strategiei;

3. solicită Comisiei și Consiliului să ia în considerare strategiile macroregionale ale UE 
atunci când decid în legătură cu pachetele bugetare precum fondurile structurale și de 
coeziune, cercetare și dezvoltare și, în special, cooperarea regională; în plus, solicită 
Comisiei și Consiliului să evalueze dacă strategiile macroregionale necesită finanțare 
directă pentru a garanta o implementare de succes;

4. subliniază, din perspectiva numeroaselor provocări economice, sociale și de mediu 
similare cu care se confruntă toate regiunile de la Marea Mediterană ca un element major 
al patrimoniului lor, avantajele în a crea o macroregiune pentru Mediterana, ca un tot sau 
sub forma unor subregiuni coerente, cum ar fi viitoarele inițiative adriatico-ioniene de 
abordare a acestor domenii-cheie în care ar trebui consolidate sinergiile, parteneriatul și 
cooperarea regională, în vederea creării unei creșteri durabile în regiunea mediteraneeană;

5. subliniază că strategia macroregională adriatico-ionică constituie un factor semnificativ de 
reconciliere între teritoriile Balcanilor de Vest, putând astfel contribui la integrarea acestor 
țări în UE;

6. consideră că este necesar ca punerea în aplicare a unei strategii macroregionale pentru 
Mediterana să se bazeze pe experiența și pe realizările instituțiilor regionale existente și să 
caute să realizeze sinergii posibile cu acestea, în special, pe lângă Uniunea pentru 
Mediterana (UPM), cu Banca Europeană de Investiții și cu Adunarea autorităților locale și 
regionale din zona euromediteraneeană (ARLEM);

7. subliniază că o macroregiune mediteraneeană ar putea asigura faptul că diferitele 
programe ale UE privind Mediterana se completează și că finanțarea existentă este folosită 
cât mai eficient, putând aduce o reală valoare adăugată proiectelor concrete ale Uniunii 
pentru Mediterana și implicând țările terțe și regiunile relevante la elaborarea strategiei 
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folosind, în acest scop, Instrumentul de vecinătate și parteneriat și respectând în 
permanență și pe deplin statul de drept și drepturile omului, libertățile fundamentale și 
democrația și promovând, atunci când este necesar, principiul „mai mult pentru mai 
mult”;

8. subliniază că domeniile majore de intervenție pentru o macroregiune mediteraneeană ar 
putea fi orientate spre nivelurile subregionale corespunzătoare pentru cooperarea în cadrul 
unor proiecte specifice și include rețelele de energie, cooperarea științifică și inovarea, 
rețelele culturale, educația și formarea, turismul, comerțul, protecția mediului, transportul 
maritim durabil, securitatea și siguranța maritime și protecția mediului marin împotriva 
poluării, pescuitului excesiv și pescuitului ilegal, prin crearea unei rețele integrate de 
sisteme de raportare și supraveghere ale activităților maritime, consolidarea bunei 
guvernanțe și o administrație publică eficientă pentru promovarea creării de locuri de 
muncă;  

9. consideră că este important, în special după evenimentele Primăverii arabe, ca noua 
macroregiune să contribuie la definirea unei noi strategii cu țările terțe pentru 
administrarea corectă a fluxurilor de imigrație și avantajele reciproce ale unei mai bune 
mobilități, în contextul unei strategii cu țările terțe de combatere a sărăciei și de 
promovare a ocupării forței de muncă și a comerțului echitabil, contribuind în acest fel la 
stabilitatea macroregiunii;

10. recomandă ca o astfel de strategie să includă ca una dintre prioritățile principale 
dezvoltarea unui comerț sud-sud, crearea de piețe regionale și reducerea tarifelor 
comerciale și a barierelor între țările din regiune.
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