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NÁVRHY

Výbor pre zahraničné veci vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta koncepciu makroregionálnej stratégie, ktorá na základe skúseností získaných 
v existujúcich makroregiónoch môže podnietiť rozvoj synergií a koordinovaných politík 
medzi EÚ, dotknutými členskými štátmi, kandidátskymi a nečlenskými krajinami, 
regiónmi a miestnymi orgánmi, a tým podporiť udržateľný rast, tvorbu pracovných miest, 
bezpečnosť a ochranu životného prostredia v oblastiach so spoločnými geografickými, 
historickými a kultúrnymi vlastnosťami vypracovaním projektov územnej spolupráce v 
oblastiach so spoločnými geografickými, historickými a kultúrnymi vlastnosťami na 
riešenie spoločných otázok stanovených v procese zdola nahor, čo zabráni náhodnému 
prístupu a nekoherentnosti; vyzýva tiež na podporu väčšej súčinnosti medzi rozličnými 
makroregionálnymi stratégiami;

2. požaduje dlhodobejšie riešenie financovania makroregionálnych stratégií v rámci rozpočtu 
EÚ, a to s cieľom financovať činnosti, ktoré nie sú súčasťou politiky súdržnosti, napr. 
spoluprácu s tretími krajinami; konštatuje, že skúsenosti získané zo stratégie pre región 
Baltského mora ukazujú význam štartovacieho kapitálu pre naplánovanie a prípravu 
projektov podporujúcich stratégiu;

3. vyzýva Komisiu a Radu, aby pri prijímaní rozhodnutí o rozpočtových balíkoch, ako sú 
štrukturálne fondy a Kohézny fond, prostriedky na výskum a vývoj a najmä prostriedky na 
regionálnu spoluprácu, zohľadňovali makroregionálne stratégie EÚ; okrem toho žiada 
Komisiu a Radu, aby posúdili, či si makroregionálne stratégie vyžadujú priame 
financovanie v záujme ich úspešnej realizácie;

4. zdôrazňuje, že vzhľadom na mnohé podobné, hospodárske, sociálne a ekologické 
problémy, ktorým čelia všetky regióny, ktoré majú Stredozemné more ako významný 
prvok svojho dedičstva, či už ako celok alebo v podobe koherentných podregiónov ako 
napríklad vznikajúcej Jadransko-iónskej iniciatívy, je potrebné zamerať sa na tie kľúčové 
oblasti, kde by sa mali posilniť synergie, partnerstvá a regionálna spolupráca v záujme 
udržateľného rastu v oblasti Stredozemného mora;

5. zdôrazňuje, že jadransko-iónska makroregionálna stratégia je výrazným faktorom 
zmierenia medzi územiami západného Balkánu a môže tak prispieť k začleneniu týchto 
krajín do EÚ;

6. domnieva sa, že v záujme realizácie makroregionálnej stratégie pre Stredozemie je 
potrebné vychádzať zo skúseností a výsledkov existujúcich regionálnych inštitúcií 
a snažiť sa o možné synergie s nimi, a to – okrem Únie pre Stredozemie – najmä 
s Európskou investičnou bankou a zhromaždením ARLEM;

7. zdôrazňuje že stredozemský makroregión by mohol zabezpečiť, že by sa rôzne programy 
EÚ týkajúce sa Stredozemia vzájomne dopĺňali, a že by sa existujúce financovanie 
využívalo čo najúčinnejšie, mohol by priniesť skutočnú pridanú hodnotu konkrétnym 
projektom Únie pre stredozemie a zapojiť príslušné tretie krajiny a regióny v čase 
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definovania stratégie, s využitím nástroja partnerstva a stability na tento účel, vždy však 
v úplnom súlade so zásadami právneho štátu a na základe dodržiavania ľudských práv, 
základných slobôd a demokracie a v prípade potreby ;

8. zdôrazňuje, že medzi významné oblasti intervencie v stredozemskom makroregióne by 
mali byť optimalizované na príslušné podregionálne úrovne pre spoluprácu na 
konkrétnych projektoch a mali by zahŕňať energetické siete, vedeckú spolupráca a 
inovácie, siete pre kultúru, vzdelávanie a odbornú prípravu, cestovný ruch, obchod, 
ochranu životného prostredia, udržateľnú námornú dopravu, námornú bezpečnosť a 
ochranu a ochranu morského prostredia pred znečistením, nadmerný rybolov a nezákonný 
rybolov prostredníctvom vytvorenia integrovanej siete systémov podávania správ a 
kontroly pre námorné činnosti, posilňovania dobrej správy a účinnej verejnej správy, s
cieľom podporiť tvorbu pracovných miest;

9. považuje najmä po udalostiach Arabskej jari za dôležité, aby nový makroregión prispel 
k vymedzeniu novej spoločnej stratégie s tretími krajinami  pre primerané riadenie 
imigračných tokov a vzájomné prínosy zo spoločnej mobility, k čomu by sa prispelo 
stratégiou s tretími krajinami v oblasti boja proti chudobe a podporu zamestnanosti 
a spravodlivého obchodu, ktorá by prispela k stabilite v makroregióne;

10.  žiada, aby medzi priority takejto stratégie patrili rozvoj obchodu medzi južnými štátmi, 
vytváranie regionálnych trhov a znižovanie ciel a prekážok brániacich obchodu medzi 
krajinami tohto regiónu;
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