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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar idén om en makroregional strategi, som på grundval av den 
erfarenhet som vunnits i befintliga makroregioner kan främja utvecklingen av synergier 
och samordnade strategier mellan EU, berörda medlemsstater, kandidatländer och 
tredjeländer, regioner och lokala myndigheter, och därmed främja hållbar tillväxt, 
sysselsättning, säkerhet och miljöskydd genom att utveckla projekt för territoriellt 
samarbete i områden med gemensamma geografiska, historiska och kulturella särdrag, för 
att hantera gemensamma utmaningar med hjälp av en gräsrotsbaserad strategi och därmed 
undvika planlösa insatser och bristande samstämmighet. Parlamentet efterlyser även fler 
synergieffekter mellan olika makroregionala strategier.

2. Europaparlamentet efterfrågar en mer långsiktig finansieringslösning för de 
makroregionala strategierna inom ramen för EU:s budget, för att finansiera åtgärder som 
inte omfattas av sammanhållningspolitiken, dvs. samarbetet med tredjeländer. 
Erfarenheter från Östersjöstrategin visar dessutom att det finns ett behov av ”startkapital”
för planeringen och utarbetandet av projekt till stöd för strategin.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att beakta EU:s makroregionala 
strategier när man fattar beslut om budgetanslag, såsom sammanhållnings- och 
strukturfonderna, forskning och utveckling och framför allt regionalt samarbete. 
Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen och rådet att undersöka om de 
makroregionala strategierna behöver direkt finansiering för att kunna genomföras med 
framgång.

4. Med hänsyn till de många likartade ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar 
som samtliga regioner där Medelhavet ingår som en viktig del av kulturarvet står inför, 
betonar Europaparlamentet fördelarna med att upprätta en makroregion för hela 
Medelhavsområdet, antingen som en helhet eller i form av sammankopplad subregioner, 
som i det pågående adriatisk-joniska initiativet, för att ta sig an dessa nyckelområden 
inom vilka synergier, partnerskap och regionalt samarbete bör stärkas för att skapa hållbar 
tillväxt i Medelhavsområdet.

5. Europaparlamentet betonar att den adriatisk-joniska makroregionala strategin utgör en 
betydelsefull faktor för försoning mellan områdena på västra Balkan och därmed kan 
hjälpa dessa länder på vägen mot EU-medlemskap.

6. Europaparlamentet anser att det för att en makroregional strategi för Medelhavsområdet 
ska kunna genomföras är nödvändigt att utgå från erfarenheterna och arbetet i befintliga 
regionala institutioner. Dessutom bör möjliga samarbeten eftersträvas med de befintliga 
institutionerna och i synnerhet med – utöver unionen för Medelhavsområdet – Europeiska 
investeringsbanken och Arlem.

7. Europaparlamentet understryker att makroregionen kring Medelhavet skulle kunna säkra 
att EU:s olika program för Medelhavsområdet kompletterar varandra och att befintlig 
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finansiering används så effektivt som möjligt. Ett verkligt mervärde skulle också kunna 
tillföras unionens konkreta projekt för Medelhavsområdet, och relevanta tredjeländer och 
regioner skulle kunna involveras inom ramen för grannskaps- och 
partnerskapsinstrumentet när strategin ska utarbetas, i strikt överensstämmelse med de 
rättsstatliga principerna och på grundval av respekten för mänskliga rättigheter, 
grundläggande friheter och demokratiska principer. Vid behov skulle principen ”mer för 
mer” kunna främjas. 

8. Europaparlamentet betonar att viktiga insatsområden i makroregionen kring Medelhavet 
bör föras till lämplig subregional nivå för samarbete inom ramen för specifika projekt. 
Insatsområdena bör omfatta energinät, vetenskapligt samarbete och innovation, kulturella 
nätverk, utbildning och fortbildning, turism, handel, miljöskydd, hållbar sjöfart, 
sjöfartskydd och sjösäkerhet samt skydd av den marina miljön mot föroreningar, överfiske 
och olagligt fiske, genom inrättandet av ett integrerat nätverk av rapporterings- och 
övervakningssystem för sjöfartsverksamhet, stärkning av goda styrelseformer och effektiv 
offentlig förvaltning för att främja sysselsättningen.

9. Europaparlamentet anser att det är viktigt, särskilt efter händelserna under den arabiska 
våren, att den nya makroregionen bidrar till utarbetandet av en ny strategi med 
tredjeländer för korrekt hantering av de immigrationsflöden och ömsesidiga fördelar som 
den ökade rörligheten innebär, baserad på insatser tillsammans med tredjeländer för att 
bekämpa fattigdom, främja sysselsättning och rättvis handel, och därmed bidra till 
stabiliteten i makroregionen.

10. Europaparlamentet anser att en av de huvudsakliga prioriteringarna i en sådan strategi bör 
vara att utveckla syd–syd-handeln, skapa regionala marknader samt minska tullavgifterna 
och handelshindren mellan länderna i regionen.
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