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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o vývoji makroregionálních strategií EU: stávající praxi a výhledu do budoucna, 
zejména ve Středomoří
(2011/2179(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na operační program MED 2007-2013 schválený Komisí v prosinci 2007,

– s ohledem na program ENSP týkající se přeshraniční spolupráce „Středomořská mořská 
pánev“ 2007-2013 schválený Komisí dne 14. srpna 2008,

– s ohledem na strategický plán Arco Latino 2010-2015 „Strukturované a inovační 
Středomoří“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2010 o strategii Evropské unie pro region 
Baltského moře a roli makroregionů v budoucí politice soudržnosti1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 22. září 2010 k evropské strategii pro hospodářský a 
sociální rozvoj horských oblastí, ostrovů a řídce osídlených oblastí2,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 9. listopadu 2010 nazvané „Závěry páté zprávy 
o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnosti“ 
(COM(2010)0642),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 8. prosince 2010 o strategii Evropské unie pro 
Podunají (COM(2010)0715) a na orientační akční plán, který strategii doprovází 
(SEC(2009)0712/2).

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. února 2011 o strategii Unie pro Podunají3,

– s ohledem na zprávu ARLEM ze dne 29. ledna 2011 o územním rozměru Unie pro 
Středomoří – doporučení pro budoucnost,

– s ohledem na své usnesení ze dne 7. dubna 2011 o přezkumu evropské politiky sousedství 
– jižním rozměru4,

– s ohledem na zprávu Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 22. června 2011 o provádění strategie 
Evropské unie pro region Baltského moře (COM(2011)0381),

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. června 2011 o cíli 3: výzva k územní spolupráci: 
budoucí program přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráce5,

                                               
1 Úř. věst. C 351E, 2.12.2011, s. 1.
2 Přijaté texty, P7_TA(2010)0341.
3 Přijaté texty, P7_TA(2011)0065.
4 Přijaté texty, P7_TA(2011)0154.
5 Přijaté texty, P7_TA(2011)0285.
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– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 23. a 24. června 2011, kterými se schvaluje 
evropská strategie pro oblast Podunají a v nichž se vyzývají členské státy, aby ve 
spolupráci s Komisí pokračovaly v práci na případných budoucích makroregionálních 
strategiích, zejména co se týče jadranské a jónské oblasti,

– s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 6. října 2011 
o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj 
pro cíl Evropská územní spolupráce (COM(2011)0611),

– s ohledem na závěrečné prohlášení předsednictví interinstitucionálního fóra v Catanii ze 
dne 10. prosince 2011 k problematice „Staří a noví aktéři ve Středomoří, které se mění: 
úloha národů, regionů a místních subjektů, vlád a nadnárodních institucí v integrované 
strategii pro sdílený rozvoj“,

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. prosince 2011 o přezkumu evropské politiky 
sousedství1,

– s ohledem na své prohlášení ze dne 19. ledna 2012 o zřízení paktu ostrovů jakožto 
oficiální evropské iniciativy2 při uplatnění článku 174 Smlouvy o fungování Evropské 
unie,

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 23. března 2012 o strategii 
Evropské unie pro region Baltského moře (COM(2012)0128),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a na stanoviska Výboru pro zahraniční 
věci a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7-0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že makroregionální strategie pro Baltské moře byla potvrzena v roce 
2009 a že Komise (ve zprávě ze dne 22. června 2011 – COM(2011)0381) v této 
souvislosti zdůraznila „zájem na tomto novém způsobu spolupráce“,

B. vzhledem k makroregionální strategii pro Podunají, v souvislosti s níž Rada na zasedání 
dne 13. dubna 20113 vyzvala Komisi, „aby převzala vedoucí úlohu v oblasti strategické 
koordinace“,

C. vzhledem k tomu, že úlohou makroregionální strategie je otevřít nový prostor pro politiku 
soudržnosti v Evropě s cílem dosažení rozvoje na teritoriálním základě,

D. vzhledem k tomu, že rozpočtová linie „technická pomoc ve prospěch Baltského moře“, 
která byla odhlasována z iniciativy Evropského parlamentu při přijímání rozpočtu Unie na 
rok 2011, prokázala, že tyto úvěry jsou prospěšné pro úspěšný rozvoj makroregionální 
strategie,

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2011)0576.
2 Přijaté texty, P7_TA(2012)0016.
3 8743/1/11 REV 1.
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E. vzhledem k tomu, že Komise navrhuje, aby nadnárodní část politiky územní spolupráce 
byla posílena s cílem podpořit nové makroregionální politiky1,

F. vzhledem k tomu, že řada projektů makroregionů je vyspělá a že Komise musí ve své 
úloze koordinátora napomáhat nastolení trvale udržitelné správy a definovat obecná 
kritéria a měřitelné ukazatele, aby bylo možno hodnotit jejich relevanci,

G. vzhledem k historické úloze Středomoří v Evropě,

H. vzhledem k tomu, že makroregionální přístup by umožnil definovat celkový projekt v této 
oblasti, jež je životně důležitá pro budoucnost Unie, aby tak mohla překonat stávající krizi 
a odpovědět na očekávání všech svých sousedů, zejména na očekávání národů na jižním 
pobřeží,

I. vzhledem k tomu, že středomořský prostor je soudržný celek, který tvoří jedinou kulturní 
a environmentální oblast a vzájemně sdílí řadu společných charakteristických a prioritních 
rysů „středomořského podnebí“: stejnou zemědělskou produkci, nedostatečné zdroje 
vody, bohaté zdroje obnovitelné energie, zejména solární energie, významný turistický 
ruch, stejná rizika tváří v tvář přírodním katastrofám (požáry, záplavy, zemětřesení) a 
stejná rizika tváří v tvář chybám lidského činitele, zejména znečištění moře,

J. vzhledem k tomu, že Středomoří je velmi rozsáhlá oblast, která se rozkládá od východu 
k západu na téměř 4 000 km zahrnujících mnoho ostrovních oblastí a v níž je vhodné 
podporovat širokou síť námořních tras, které umožňují rozvoj obchodu a zároveň snižují 
dopad CO2,

K. vzhledem k rozvoji projektu makroregionální jadransko-jónské strategie, která patří mezi 
dlouhodobé formy spolupráce a solidarity na soudržném území v okolí Jaderského moře,

L. vzhledem k vzájemným jednáním, která se vedou v rámci přípravy této zprávy v mnoha 
dotčených regionech, v Unii pro Středomoří a v různých organizacích zapojených do 
politiky územní spolupráce Evropské unie,

Obecně k makroregionálním strategiím

1. schvaluje makroregionální přístup politik územní spolupráce mezi územními oblastmi 
patřícími do jedné spádové oblasti: do stejné mořské oblasti, horského masivu, povodí;

2. domnívá se, že takový přístup k územní spolupráci je vhodný zejména v případě, kdy toto 
území bylo historicky rozděleno hranicemi a důsledkem byla slabá úroveň spolupráce 
mezi sousedními oblastmi;

3. má za to, že projekty územní spolupráce a nástroj ESÚS by měly větší přidanou hodnotu 
při celkovém pohledu, který přináší makroregionální strategie, a že by tak byla posílena 
součinnost s hlavními strategiemi Společenství, jako jsou transevropské dopravní sítě 
nebo integrovaná námořní politika; domnívá se, že by tak bylo usnadněno i zapojení 
dalších nástrojů evropské politiky, například nástrojů, které navrhuje EIB;

                                               
1 (COM(2010) 0642)
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4. doporučuje, aby se makroregionální strategie opíraly o víceúrovňovou správu a 
zajišťovaly zapojení místní a regionální úrovně;

5. domnívá se, že makroregionální strategie se může stát vhodným a dostatečně účinným 
rámcem pro politiky sousedství nebo předvstupní politiky Unie;

K probíhajícím makroregionálním strategiím

6. je potěšen, že makroregionální strategie pro Baltské moře prokázala svou schopnost 
přinášet důležitou evropskou přidanou hodnotu; byla schválena Radou, podporována 
Komisí a sdílena řadou celostátních, regionálních nebo místních dotčených partnerů, a 
stanovila tak akční program s jasně definovanými prioritami;

7. požaduje, aby tato první reference byla předmětem úplného hodnocení na základě 
objektivních kritérií a měřitelných ukazatelů pro každou z prioritních oblastí;

8. aby byl zajištěn plný úspěch tohoto postupu, považuje za nezbytné trvale podporovat 
strukturu jeho správy tím, že bude zohledněn v budoucích programových obdobích 2014-
2020;

9. žádá Komisi a Radu, aby plně podporovaly postup použitý pro Podunají, který se rovněž 
musí stát předmětem hodnocení a pravidelného sledování a musí se mu dostat 
odpovídajících finančních prostředků;

K budoucím makroregionálním strategiím

10. navrhuje Komisi, aby u budoucích makroregionálních strategií koordinovala proces 
reflexe a vzájemných jednání; domnívá se, že je třeba stanovit oblasti prioritní z hlediska 
nedostatečné spolupráce mezi evropskými oblastmi, které spadají do různých členských 
států, avšak patří do stejné spádové oblasti; domnívá se, že výsledkem těchto jednání 
musí být „předběžná mapa evropských makroregionů“, která bude nezávazná a bude se 
moci vyvíjet v závislosti na dynamice místních oblastí;

11. domnívá se, že makroregionální strategie nepotřebuje nové finanční prostředky, nový 
institucionální nástroj ani nové předpisy, ale má za to, že podpora těchto postupů 
opravňuje k podpoře evropských fondů ve formě úvěrů na technickou pomoc;

12. domnívá se, že finanční prostředky určené na územní spolupráci musí být možno na 
makroregionální strategie vyčlenit ve dvou fázích: první, která umožňuje její zrod –
předběžná fáze trvající přibližně dva roky, a druhá, která podporuje její rozmach – fáze 
konsolidace, která trvá déle;

Perspektivy ve Středomoří

13. podporuje uplatňování makroregionální strategie pro oblast Středomoří s cílem 
strukturovat tento prostor, který je důležitý pro budoucnost Evropy, a žádá Radu a 
Komisi, aby umožnily její zrod;

14. domnívá se, že makroregionální strategie, která spojuje Unii, celostátní, regionální a 
místní orgány, regionální organizace, finanční instituce a nevládní organizace z evropské 
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části Středomoří a která je otevřena sousedním zemím nebo zemím v předvstupní fázi, 
může významně pozdvihnout politickou a provozní úroveň teritoriální spolupráce v této 
oblasti;

15. přeje si, aby Rada rychle schválila jadransko-jónskou makroregionální strategii, a 
konkretizovala tak první krok k uskutečňování makroregionální strategie ve Středomoří;

16. přeje si, aby v západním a ve východním Středomoří rovněž vznikly makroregionální 
strategie, které by zahrnovaly důležitou námořní stránku a zohledňovaly by zvláštnosti 
ostrovních oblastí a potřeby jejich rozvoje;

17. domnívá se, že koordinace těchto tří makroregionálních strategií – západního Středomoří, 
jadransko-jónské a východního Středomoří – umožní vykonávat společnou politiku pro 
celou středomořskou oblast v součinnosti s prioritami stanovenými regionálními a 
mezinárodními organizacemi;

18. žádá dotčené členské státy, aby podněcovaly vůli ke spolupráci, která se objevila 
v průběhu přípravy této zprávy, a naléhavě žádá příští kyperské předsednictví Unie, aby 
tento projekt podpořilo;

19. pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1.  Vznik makroregionů

Makroregion Baltského moře vznikl v roce 2009 a spadá do něj souvislá řada území, jejichž 
cílem je spolupracovat, a tak lépe řešit vzniklé hospodářské a ekologické problémy. Tato 
spolupráce má podobu „makroregionální strategie“, jejímž cílem je koordinovat stávající 
odvětvovou spolupráci a která je založena na čtyřech pilířích – životní prostředí, prosperita, 
dostupnost a bezpečnost – a vychází z akčního plánu určujícího 15 prioritních os a 80 
stěžejních projektů.

Tato zkušenost inspirovala další projekty. Jedním z nich je makroregion Podunají, v němž již 
došlo k prvním pokrokům. A předpokládají se další. Příslušné instituce, členské státy, regiony 
a místní orgány se společně domlouvají na stanovení obdobných rámců pro různé 
makroregiony Evropy, které mají určité společné rysy: stejnou mořskou oblast, stejný horský 
masiv, stejné povodí atd. 

Makroregionální strategie otevírají nové možnosti projektů územní spolupráce, které přijímají 
podporu z politiky soudržnosti. Mohou doplnit rozsáhlé strategie Společenství, jako je 
transevropská dopravní síť nebo integrovaná námořní politika. Mohou přispět k lepšímu 
sladění regionálních programů a cílů strategie 2020 Evropského parlamentu. 

2. Současná situace a první zkušenosti

Koncepce makroregionu podnítila zúčastněné strany a očividně vzbudila nadšení, které 
potvrzuje existenci reálného očekávání, že se tato nová oblast veřejné politiky v Evropě bude 
dále rozšiřovat a podporovat rozvoj na územním základě. Tuto skutečnost lze zdůvodnit 
objektivně - jako interakci mezi regiony ve stejné oblasti, ale rovněž pomocí historických a 
kulturních vazeb, které se v těchto spádových oblastech utvářely v průběhu staletí v rámci 
společných dějin. Tyto pradávné vztahy je nutné posílit a v některých případech dokonce 
obnovit, neboť tvoří společný základ spolupráce. Uplatňování koncepce makroregionu tudíž 
svědčí o dalším šíření evropské myšlenky.

Komise se podílí na uplatňování strategie pro region Baltského moře. Rada ve svých závěrech 
ze dne 13. dubna 2011 o makroregionu Podunají opět vyzvala Komisi, aby „převzala vedoucí 
úlohu v oblasti strategické koordinace“. Konkrétně se jedná o to, že správa takového systému 
je náročná a k jeho udržení je třeba značné technické podpory. GŘ REGIO již v současné 
době není schopné na sebe vzít další povinnosti.

Jakmile pomine počáteční nadšení, existuje reálné riziko, že se z této „velké myšlenky“ stane 
rozpočtově náročná a neúčinná záležitost. Dále bylo zdůrazněno „pravidlo tří ne“: ne novým 
finančním prostředkům, ne novému institucionálnímu nástroji, ne novému nařízení. Tyto 
zásady byly upraveny Radou, která letos 13. dubna vyslovila „pravidlo tří ano“: ano 
doplňkovosti finančních prostředků, ano koordinaci institucionálních nástrojů, ano tvorbě 
nových projektů. Skutečným cílem této polemiky je nalézt rovnováhu, a to dříve, než budou 
přijata nařízení pro politiku územní soudržnosti na následující období let 2014 – 2020.
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3. Největší přínosy makroregionální strategie

Z příkladu regionu Baltského moře lze vyvodit, že z uplatňování makroregionálních strategií 
vyplývá několik možností. Především se jedná o zajištění náležitého referenčního rámce pro 
politiky soudržnosti a o podporu mezioborové spolupráce v téže spádové oblasti. Tento rámec 
může napomoci tomu, že se investice budou ve větší míře doplňovat, může ovlivnit priority 
jednotlivých rozvojových plánů v regionech patřících k témuž evropskému makroregionu a 
dát vznik společnému pohledu na věc, fungující součinnosti a integrovanému přístupu.

Další výhodou této strategie je skutečnost, že kromě pouhého poskytování prostředků na 
politiku soudržnosti umožňuje širší využití různých intervenčních nástrojů Evropské unie a 
jejich lepší spolupráci. To platí především pro Evropskou investiční banku (EIB). 
Prostřednictvím víceúrovňové správy rovněž umožňuje spojit prostředky z jednotlivých 
regionů a členských států. Je to strategie, v níž je každá zúčastněná strana vítězem.

Makroregionální strategie rovněž politikám sousedství Evropské unie poskytuje příznivý 
rámec pro obnovení dialogu a pro budování produktivních a pevných vztahů. 

4. Obtíže, které bude třeba překonat

Každá makroregionální strategie má dvojí rozměr: územní, vymezený příslušným územím, na 
němž se uplatňuje, a funkční, stanovený pomocí priorit. Ve chvíli zahájení tohoto přístupu je 
nutné mít zaručenou účast dotčených společenství. Před reálným vytvořením makroregionu je 
tedy nutné nejdříve uskutečnit předběžnou fázi o délce jednoho až dvou let.

Fungování makroregionů se nesmí nechat zlákat do pasti mezivládní správy, přestože je ze 
své podstaty nadnárodní a předpokládá zapojení dotčených členských států. Pouze 
víceúrovňová správa, která probíhá především na regionální úrovni, může zajistit evropské 
zaměření uplatňovaných postupů a doplňkovost s politikou Evropské unie pro regionální 
rozvoj.

V budoucnu nesmíme dopustit „samovolné utváření“ makroregionů. Jeho důsledkem by byla 
nahodilost, která stojí v cestě zavádění jednotných přístupů. Nicméně je nutné zachovat 
vzestupný charakter utváření makroregionů (zdola nahoru), který vychází ze skutečné 
motivace místních zúčastněných stran. 

Pro povolení řady projektů zahrnutých do makroregionálních strategií je nutné zapojit 
sousední regiony. Toto zapojení musí vycházet z územních politik, nikoli z rozměru 
zahraniční politiky.

5. Plánovaná opatření

Rozvoj makroregionálních strategií by měl být zasazen do uceleného kontextu úvah, v jejichž 
rámci bude možné poukázat na místní problémy a vyhnout se realizaci projektů, které vychází 
z okamžitých nebo zjednodušených politických nápadů. Je třeba vytvořit „předběžnou mapu 
evropských makroregionů“, ačkoli nebude závazná a bude se dále vyvíjet podle místní 
dynamiky.
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V každém makroregionu musí proběhnout „předběžná fáze“, během níž si zapojení partneři 
vymění názory, navrhnou se první strategické osy a budou položeny základy budoucí správy: 
stanovení hlavního správního celku, nebo vytvoření ESÚS, nebo kolegiální správy s jasně 
stanovenými povinnostmi rozdělenými mezi různé státy nebo různé regiony, nebo jakýkoli 
jiný způsob. Podle rozhodnutí Rady je Komise v tomto ohledu nejpřirozenější instancí, která 
by se měla vedení této předběžné fáze ujmout. K tomu musí uvolnit dostatečné finanční 
prostředky a lidské zdroje.

Finanční prostředky na podporu činností v rámci makroregionální spolupráce budou uvolněny 
z části týkající se územní spolupráce politiky soudržnosti. Odpovídá to záměru výrazně v této 
oblasti navýšit rozpočet, o což Evropský parlament žádal pro programovací období 2014-
2020, tedy přání, které podpořila i Komise, zejména v páté zprávě o politice soudržnosti, která 
podporuje „posílení mezinárodního rozměru“. 

Tato podpora by mohla probíhat prostřednictvím úvěrů na technickou pomoc, a to pod 
záštitou Komise v předběžné fázi a ve fázi realizace pod kontrolou správního orgánu, který 
naváže na předchozí období. 

U prioritních projektů lze doplňkovosti finančních prostředků dosáhnout tím, že u výzev k 
předkládání návrhů projektů v rámci operačních programů politiky soudržnosti budou 
propojena kritéria pro výběr s prioritami makroregionální strategie, jak tomu bylo u strategie 
pro Baltské moře.

6. Význam makroregionální strategie ve Středomoří

Země v oblasti Středozemního moře sdílí stejné životní prostředí a jejich pobřeží jsou spojena 
společnou historickou a kulturní realitou. Rozsáhlé možnosti na jihu Evropy nebude možné 
řádně využít bez koordinace a uceleného pohledu, jichž lze dosáhnout pouze prostřednictvím 
definované makroregionální strategie.

Středomořská oblast má velkou rozlohu, což vyvolává otázky ohledně toho, jakou 
makroregionální soustavu zvolit. Ve středním Středomoří se zúčastněné strany soustředí na 
projekt jadransko-jónského makroregionu. Vzájemná jednání, která se vedou v rámci přípravy 
této zprávy, vedou k možnosti zachovat tři rozdílné makroregiony: jeden v západním 
Středomoří, další ve středním Středomoří, zvaný rovněž jadransko-jónský, a třetí ve 
východním Středomoří se strukturovaným mechanismem vzájemné koordinace.
Regiony ve Středomoří mají stejné klima – „středomořské podnebí“ – a tudíž i podobné 
ekotypy. Zemědělské produkty jsou stejného rázu od severu k jihu a od východu k západu a 
tvoří jeden sortiment rozmanitých produktů. Stejně tak se všude objevují stejné problémy 
v oblasti životního prostředí (např. požáry). Středomořské země jsou nejvyhledávanější 
turistickou destinací na světě, a tudíž je v jejich zájmu spolupracovat na tom, aby se vyhlídky 
tohoto hospodářského odvětví, které má pro většinu z nich klíčový význam, zachovaly a 
zlepšily.

Z různých možností je třeba zmínit nutnost zavést v celé oblasti dopravní strategii, jejímž 
ústředním prvkem bude námořní doprava, především pro přepravu zboží. Je třeba otevřít řadu 
různých cest po moři. Ve Středomoří jsou rovněž optimální podmínky pro rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů, především solární energie. U těchto cílů může makroregionální 
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strategie přinést odpovídající řešení a umožnit zapojení partnerů, jako je například Evropská 
investiční banka.

Tato oblast se vyznačuje značnou biologickou rozmanitostí, která je rovněž velmi ohrožena. 
Nadměrný rybolov představuje hrozbu pro rybolovné zdroje. Středozemní moře je uzavřené 
prostředí, v němž panuje rušná námořní doprava a jehož břehy obývá rychle rostoucí počet 
obyvatel, přičemž tento demografický růst patří k nejintenzivnějším a je značně podporován 
cestovním ruchem. Ústředním zájmem této oblasti je tedy pobřežní a mořské prostředí. Je 
třeba prosazovat koordinovaná řešení výmětů a v tomto ohledu rozšířit spolupráci mezi 
místními orgány „severu a jihu“ za pomoci politiky sousedství. 

Od roku 2020 dále bude oblast Středomoří představovat hlavní „blízký obzor“ Evropy, neboť 
ji obývá přibližně 500 milionů lidí a pouze téměř třetina z nich patří do Evropské unie. 
Dynamický rozvoj oblasti Středozemního moře se může stát hnací silou celého evropského 
hospodářství.

V rámci EU je středomořský prostor nedostatečně strukturován. Velmi málo zde dochází ke 
spolupráci a k propojování. Potíže, s nimiž se potýkají politické orgány oblasti Středozemního 
moře, by bylo mnohem jednodušší vyřešit v rámci společných úvah a plánů. 

Obyvatelé, kteří nejsou členy EU a žijí v oblasti Středozemního moře, mají mnohem nižší 
životní úroveň, a to ve všech oblastech: ekonomické, sociální, ekologické a politické. Další 
rozvoj těchto společností je pro ně samotné nezbytností a pro Evropu to představuje 
příležitost. Evropě by napomohl k větší bezpečnosti, „udržitelnější“ kontrole migračních toků 
a k přímému zapojení do rozvoje a růstu, což bude mít pozitivní dopad na výkonnost jejího 
hospodářství. Rovněž události, k nimž došlo loni na jaře na jižním pobřeží Středozemního 
moře, jsou silným podnětem k rozvoji nových aktivních politik sousedství. Svým propojením, 
alespoň částečným, pomocí makroregionální strategie, mohou získat skutečný územní rozměr, 
který je zárukou vyšší účinnosti.

Státy a evropské regiony v oblasti Středozemního moře musí zaujmout přístup, který bude 
více zaměřený na spolupráci a otevřený vůči všem partnerům v této oblasti, jež má zásadní 
význam pro budoucnost Evropy. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je 
makroregionální strategie. 


