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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, naj v svoj 
predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja koncept makroregionalnih strategij, ki lahko glede na izkušnje, pridobljene v 
obstoječih makroregijah, spodbudijo razvoj sinergij in usklajenih politik med EU, 
zadevnimi državami članicami, državami kandidatkami in državami nečlanicami EU, 
regijami in lokalnimi oblastmi, da bi spodbudili trajnostno rast, ustvarjanje delovnih mest, 
varnost in varstvo okolja z razvojem projektov teritorialnega sodelovanja na območjih s 
skupnimi geografskimi, zgodovinskimi in kulturnimi značilnostmi za reševanje skupnih 
izzivov, ki se opredelijo v procesu „od spodaj navzgor“, s čimer bi se izognili, da bi bil 
pristop naključen in neusklajen; poziva tudi k močnejšim sinergijskim učinkom med 
različnimi makroregionalnimi strategijami;

2. poziva k oblikovanju dolgoročnejše rešitve za financiranje makroregionalnih strategij v 
okviru proračuna EU, da bi lahko financirali ukrepe, ki jih kohezijska politika ne 
vključuje, na primer sodelovanje s tretjimi državami; ugotavlja, da izkušnje strategije za 
Baltsko morje kažejo potrebo po „izhodiščnem kapitalu“ za načrtovanje in pripravo 
projektov, ki podpirajo strategijo;

3. poziva Komisijo in Svet, naj pri določanju proračunskih sredstev, npr. kohezijskih in 
strukturnih skladov, za raziskave in razvoj ter zlasti za regionalno sodelovanje, upoštevata 
makroregionalne strategije EU; poleg tega poziva Komisijo in Svet, naj ocenita, ali je za 
zagotovitev uspešnega izvajanja makroregionalnih strategij potrebno neposredno 
financiranje;

4. glede na številne podobne gospodarske, družbene in okoljske izzive, s katerimi se 
spopadajo vse regije, za katere je Sredozemsko morje pomemben del njihove dediščine, 
poudarja pomen, ki ga ima oblikovanje makroregije za Sredozemlje kot celoto ali v obliki 
povezanih podregij, kot so nastajajoče Jadransko-jonske pobude, za reševanje tistih 
pomembnih področij, kjer bi bilo treba okrepiti sinergije, partnerstva in regionalno 
sodelovanje, da bi v Sredozemlju zagotovili trajnostno rast;

5. poudarja, da je Jadransko-jonska makroregionalna strategija pomemben dejavnik sprave 
med območji na zahodnem Balkanu ter da lahko prispeva k vključevanju teh držav v EU;

6. meni, da se je treba za izvajanje makroregionalne strategije za Sredozemlje opreti na 
izkušnje in dosežke obstoječih regionalnih institucij ter si prizadevati za možne sinergije z 
njimi, in sicer – poleg Unije za Sredozemlje – zlasti z Evropsko investicijsko banko in 
Evro-sredozemsko skupščino lokalnih in regionalnih oblasti (ARLEM);

7. poudarja, da bi sredozemska makroregija lahko zagotovila, da bi se različni programi EU 
za Sredozemlje medsebojno dopolnjevali in da bi se obstoječa finančna sredstva uporabila 
čimbolj učinkovito, ter da bi konkretnim projektom Unije za Sredozemlje resnično 
prispevala dodano vrednost ter da bi že v fazi opredelitve strategije lahko vključevala 
ustrezne tretje države in regije z uporabo Evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta, vedno ob doslednem upoštevanju načel pravne države in na osnovi 
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spoštovanja človekovih pravic, temeljnih svoboščin in demokracije ter s spodbujanjem 
načela „več za več“, kjer je to potrebno;

8. poudarja, da bi morala biti glavna področja delovanja sredozemske makroregije usmerjena 
na primerne podregionalne ravni za sodelovanje pri konkretnih projektih in bi morala 
obsegati energetska omrežja, znanstveno sodelovanje in inovacije, oblikovanje omrežij za 
kulturo, izobraževanje in usposabljanje, turizem, trgovino, varstvo okolja, razvoj 
trajnostnega pomorskega prometa, pomorsko zaščito in pomorsko varnost ter varstvo 
morskega okolja pred onesnaževanjem, prelovom in nezakonitim ribolovom z 
vzpostavitvijo povezane mreže sistemov za nadzor pomorskih dejavnosti in poročanje o 
njih, krepitev dobrega upravljanja in učinkovite javne uprave, da bi spodbudili ustvarjanje 
delovnih mest; 

9. meni, da bi nova makroregija, še zlasti po dogodkih arabske pomladi, morala prispevati k 
opredelitvi nove strategije s tretjimi državami za ustrezno upravljanje tokov priseljevanja 
in skupnih koristi povečane mobilnosti, in sicer s pomočjo strategije s tretjimi državami za 
boj proti revščini in za zaposlovanje in pravično trgovino, kar bi prispevalo k stabilnosti v 
makroregiji;

10. poziva, naj glavne prednostne naloge te strategije vključujejo razvoj trgovine jug-jug, 
vzpostavitev regionalnih trgov ter zmanjšanje trgovinskih tarif in ovir med državami v 
regiji.
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