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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om udvikling af EU's makroregionale strategier: nuværende praksis og 
fremtidsperspektiver, især i Middelhavsområdet
(2011/2179(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det operationelle program for Middelhavet 2007-2013, som vedtoges af 
Kommissionen i december 2007;

– der henviser til ENPI-programmet "Mediterranean Sea Basin Programme" 2007-2013 
vedrørende grænseoverskridende samarbejde, som vedtoges af Kommissionen den 14. 
august 2008;

– der henviser til Latinerbuens strategiplan 2010-2015 "Une Méditerranée structurée et 
innovante" ("Et struktureret og innoverende Middelhavsområde");

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2010 om EU-strategien for Østersøområdet og 
makroregioners rolle i den fremtidige samhørighedspolitik1;

– der henviser til sin beslutning af 22. september 2010 om den europæiske strategi for den 
økonomiske og sociale udvikling af bjergområder, øer og områder med lav 
befolkningstæthed2;

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 9. november 2010 med titlen 
"Konklusionerne af den femte rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed: 
samhørighedspolitikkens fremtid" (KOM(2010)0642);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. december 2010 om EU's strategi for 
Donauområdet (KOM(2010)0715) og forslaget til handlingsplan, der ledsager strategien 
(SEK(2009)0712/2);

– der henviser til sin beslutning af 17. februar 2011 om gennemførelsen af EU-strategien for 
Donauområdet3;

– der henviser til ARLEM's rapport af 29. januar 2011 om den territoriale dimension af 
Middelhavsunionen – anbefalinger for fremtiden;

– der henviser til sin beslutning af 7. april 2011 om revision af den europæiske 
naboskabspolitik – den sydlige dimension4;

– der henviser til rapport fra Kommissionen af 22. juni 2011 til Europa-Parlamentet, Rådet, 
Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemførelsen 
af EU-strategien for Østersøområdet (KOM(2011)0381);

                                               
1 EUT C 351E af 2.12.2011, s. 1.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0341.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0065.
4 Vedtagne tekster, P7_TA (2011)0154.
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– der henviser til sin beslutning af 23. juni 2011 om mål 3: En udfordring for det territoriale 
samarbejde – fremtidig dagsorden for grænseoverskridende, transnationalt og 
interregionalt samarbejde1;

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 23.-24. juni 2011, hvori dette 
tilsluttede sig EU's strategi for Donauområdet og opfordrede medlemsstaterne til i 
samarbejde med Kommissionen at arbejde videre med eventuelle fremtidige 
makroregionale strategier, navnlig hvad angår Adriaterhavet og Det Joniske Hav;

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 6. oktober 2011 
om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til 
målet om europæisk territorialt samarbejde (KOM(2011)0611);

– der henviser til sluterklæringen fra formandskabet for det interninstitutionelle forum i 
Catania af 10. december 2011 om emnet "Anciens et nouveaux acteurs dans la 
Méditerranée qui change: le rôle des peuples, des régions et des sujets locaux, des 
gouvernements et des institutions supranationales, dans une stratégie intégrée pour le 
développement partagé" ("Gamle og nye aktører i et middelhavsområde i forandring: 
folkeslagenes, regionernes, de lokale befolkningers, regeringernes og de supranationale 
institutioners rolle i en integreret strategi for en fælles udvikling");

– der henviser til sin beslutning af 14. december 2011 om revision af den europæiske 
naboskabspolitik2;

– der henviser til sin erklæring af 19. januar 2012 om etablering af Ø-pagten som et officielt 
europæisk initiativ3 i medfør af artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde;

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen af 23. marts 2012 til Europa-Parlamentet, 
Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om EU-
strategien for Østersøområdet (KOM(2012)0128);

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra 
Udenrigsudvalget og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0000/2012);

A. der henviser til, at den makroregionale strategi for Østersøområdet godkendtes i 2009, og 
at Kommissionen (rapport af 22. juni 2011 – KOM(2011)0381) i denne forbindelse har 
understreget "værdien af denne nye måde at samarbejde på";

B. der henviser til den makroregionale strategi for Donauområdet, i forbindelse med hvilken 
Rådet den 13. april 20114 opfordrede Kommissionen til at "at spille en ledende rolle ved 
den strategiske koordinering";

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0285.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0576.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0016.
4 8743/1/11 REV 1.
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C. der henviser til, at den makroregionale strategi skal bane ny vej for 
samhørighedspolitikken i Europa med henblik på at fremme en territoriebaseret udvikling;

D. der henviser til, at budgetposten "teknisk bistand til Østersøområdet", som vedtoges på 
Europa-Parlamentets initiativ ved vedtagelsen af EU's budget 2011, har vist, hvilken 
vigtig rolle sådanne bevillinger spiller for udviklingen af en makroregional strategi;

E. der henviser til, at Kommissionen foreslår, at den territoriale samarbejdspolitiks 
tværnationale aktionslinje styrkes til støtte for nye makroregionale politikker1;

F. der henviser til, at der er fremsat forslag til en række makroregionale projekter, og at 
Kommissionen i sin koordinerende rolle bør bistå med at indføre en bæredygtig styring og 
fastlægge fælles kriterier og målelige indikatorer, således at relevansen af disse projekter 
kan evalueres;

G. der henviser til Middelhavsområdets historiske rolle i Europa;

H. der henviser til, at en makroregional tilgang vil gøre det muligt at udforme et samlet 
projekt i dette område, der er så vigtigt for EU's fremtid, således at man kan overvinde den 
nuværende krise og opfylde forventningerne i hele naboskabsområdet, navnlig blandt 
folkeslagene på Middelhavets sydlige kyst;

I. der henviser til, at Middelhavsområdet kulturelt og miljømæssigt udgør et 
sammenhængende system med talrige fælles særtræk og prioriteringer i kraft af 
"middelhavsklimaet": samme landbrugsprodukter, vandknaphed, righoldige vedvarende 
energiressourcer, især solenergi, en blomstrende turistsektor, samme risiko for 
naturkatastrofer (brande, oversvømmelser og jordskælv) og samme risiko for 
menneskelige fejl, især havforurening;

J. der henviser til, at Middelhavsområdet har en udstrækning fra øst til vest på ikke mindre 
end knap 4.000 km med talrige øområder, og at der bør etableres et omfattende net af 
søruter, som gør det muligt at udvikle samhandelen og mindske dennes CO2-indvirkning;

K. der henviser til de fremskridt, der er gjort med hensyn til den makroregionale strategi for 
Adriaterhavet og Det Joniske Hav, som bygger på mange års samarbejde og solidaritet i et 
sammenhængende område omkring Adriaterhavet;

L. der henviser til de sonderinger, der er i forbindelse med udarbejdelsen af denne 
betænkning er gjort med en lang række berørte regioner, Middelhavsunionen og 
forskellige organer, som deltager i EU's territoriale samarbejdspolitik;

Vedrørende de makroregionale strategier i almindelighed

1. godkender den makroregionale tilgang i de territoriale samarbejdspolitikker mellem 
områder tilhørende et sammenhængende territorialt system: havområde, bjergområde 
eller flodbækken;

2. mener, at en sådan tilgang inden for det territoriale samarbejde især er begrundet i 
                                               
1 (KOM(2010)0642).
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tilfælde, hvor disse områder i løbet af historien er blevet gennemskåret af grænser med en 
ringe grad af samarbejde mellem naboområder til følge;

3. mener, at de territoriale samarbejdsprojekter og EGTS, ville få en merværdi i kraft af det 
overblik, som en makroregional strategi bibringer, og at samspillet med de store 
fællesskabsstrategier, såsom de transeuropæiske transportnet eller den integrerede 
havpolitik, således ville blive styrket; mener, at inddragelsen af de andre værktøjer under 
EU-politikken, såsom dem, der er foreslået af EIB, ligeledes ville blive fremmet herved;

4. anbefaler, at de makroregionale strategier baseres på en styring på flere niveauer, idet det 
påses, at det lokale og det regionale niveau inddrages;

5. mener, at den makroregionale strategi vil kunne danne en mere dynamisk ramme for EU's 
naboskabs- og/eller førtiltrædelsespolitik;

Vedrørende de igangværende makroregionale strategier

6. glæder sig over, at den makroregionale strategi for Østersøområdet har vist sin evne til at 
skabe en betydelig europæisk merværdi; der er under denne strategi, der støttes af 
Kommissionen og alle berørte nationale, regionale eller lokale partnere, udformet et 
handlingsprogram med klart afgrænsede prioriteringer;

7. anmoder om, at denne første reference underkastes en fuld evaluering på basis af 
objektive kriterier og målelige indikatorer for hvert af de prioriterede indsatsområder;

8. mener, at det er nødvendigt, at dette initiativ indgår i de kommende programmeringer 
2014-2020 for at sikre en bæredygtig understøttelse af styringsstrukturen og dermed en 
vellykket gennemførelse af initiativet;

9. anmoder Kommissionen og Rådet om til fulde at støtte initiativet vedrørende 
Donaubækkenet, der ligeledes bør underkastes en evaluering og en regelmæssig 
opfølgning og tilføres fyldestgørende økonomiske midler;

Vedrørende de kommende makroregionale strategier

10. foreslår, at Kommissionen koordinerer en udrednings- og samordningsproces for 
fremtidige makroregionale strategier; mener, at det gælder om at kortlægge prioriterede 
zoner, der er kendetegnet ved et manglende samarbejde mellem europæiske områder i 
forskellige medlemsstater, men tilhørende ét og samme territoriale system; mener, at 
denne samordning bør udmønte sig i udarbejdelsen af et "planlægningskort for 
europæiske makroregioner", som har en ikketvingende karakter og kan ændres løbende 
under hensyntagen til lokale dynamikker;

11. mener, at den makroregionale strategi hverken kræver nye økonomiske midler, et nyt 
institutionelt instrument eller et nyt regelsæt, men er af den opfattelse, at udbygningen af 
sådanne initiativer berettiger støtte fra de europæiske fonde i form af bevillinger til 
teknisk bistand;

12. mener, at midlerne under målsætningen om territorialt samarbejde bør kunne allokeres til 
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de makroregionale strategier i to faser: den første for at tillade indførelsen – en 
forberedelsesfase på ca. to år – den anden for at ledsage udviklingen – en 
konsolideringsfase af længere varighed;

Fremtidige perspektiver i Middelhavsområdet

13. støtter indførelsen af en makroregional strategi for Middelhavsområdet for at strukturere 
dette område, der er så vigtigt for Europas fremtid, og anmoder Rådet og Kommissionen 
om at fremme indførelsen af en sådan strategi;

14. mener, at en makroregional strategi, der inddrager EU, de nationale, regionale og lokale 
myndigheder, de regionale organisationer, de finansielle institutioner og ngo'erne i den 
europæiske del af Middelhavsområdet, og som er åben for deltagelse af 
naboskabslandene og/eller lande i førtiltrædelsesfasen, i høj grad vil kunne løfte det 
politiske og operationelle niveau for det territoriale samarbejde i dette område;

15. ønsker at den makroregionale strategi for Adriaterhavet og Det Joniske Hav snarest 
godkendes af Rådet, så der kan tages et første konkret skridt hen imod indførelsen af en 
makroregional strategi i Middelhavsområdet;

16. ønsker, at der også i det vestlige og i det østlige Middelhavsområde indføres 
makroregionale strategier, der omfatter en vigtig maritim aktionslinje og tager hensyn til 
øområdernes særlige karakteristika og nødvendigheden af, at disse øområder udvikles;

17. mener, at koordineringen af disse tre makroregionale strategier – det vestlige 
Middelhavsområde, Adriaterhavet og Det Joniske Hav og det østlige Middelhavsområde 
– vil gøre det muligt at føre en samlet politik for hele Middelhavsområdet i et samspil 
med de prioriteringer, der er fastlagt af de regionale og internationale organisationer;

18. anmoder de berørte medlemsstater om at understøtte den samarbejdsvilje, der er blevet 
lagt for dagen under udarbejdelsen af denne betænkning, og opfordrer det kommende 
cypriotiske EU-formandskab til at fremme et sådant projekt;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

1. Makroregionernes opståen

Makroregionen omkring Østersøen blev etableret i 2009 og omfatter en række 
sammenhængende områder, der ønsker at samarbejde om at løse de foreliggende økonomiske 
og miljømæssige problemer bedst muligt. Dette samarbejde har taget form af en 
"makroregional strategi", der skal samordne det allerede intense sektorsamarbejde, og som 
baserer sig på fire hovedindsatsområder – miljø, velstand, tilgængelighed og sikkerhed – og 
en handlingsplan med 15 prioriterede akser og 80 flagskibsprojekter.

Disse erfaringer har givet inspiration til andre projekter. For et af disse – makroregionen 
Donau – har man allerede taget det første skridt. Andre er planlagt. De deltagende 
institutioner, medlemsstater, regioner og lokale myndigheder er enige om at udstikke 
tilsvarende rammer for en række makroregioner i Europa med fælles træk: samme havområde, 
samme bjergområde, samme flodbækken osv.   

De makroregionale strategier åbner nye perspektiver for territoriale samarbejdsprojekter, der 
støttes under samhørighedspolitikken. De kan supplere de overordnede fællesskabsstrategier 
som f.eks. de transeuropæiske transportnet og den integrerede havpolitik. Samtidig kan de 
bidrage til en bedre sammenhæng mellem de regionale programmer og målene i Europa-
Parlamentets 2020-strategi. 

2. Status og første tilbagemeldinger

Begrebet makroregion har vundet indpas blandt de berørte aktører, og den begejstring, man 
kan iagttage, vidner om et reelt ønske om at udnytte dette nye politikudspil i Europa med det 
formål at fremme en territoriebaseret udvikling. Dette har sine objektive grunde – samspil 
mellem regioner i samme nabolag – men også historiske og kulturelle grunde, for disse 
territoriale systemer deler en fælles historie, der strækker sig over århundreder. Disse urgamle 
forbindelser skal plejes og undertiden genoprettes og kan danne grundlag for et fælles 
samarbejde. Tilslutningen til makroregionskonceptet bærer således vidnesbyrd om 
dynamikken i den europæiske integration.

Kommissionen har bidraget til gennemførelsen af strategien for Østersøområdet. I sine 
konklusioner af 13. april 2011 om makroregionen for Donau opfordrede Rådet på ny 
Kommissionen til at "at spille en ledende rolle ved den strategiske koordinering". Den 
praktiske styring af et sådant koordineringsarbejde er kompleks og kræver en betydelig grad 
af teknisk bistand. Generaldirektoratet for Regionalpolitik kan i øjeblikket ikke påtage sig 
flere opgaver af denne art.

Når nyhedens interesse er forsvundet, er der en reel risiko for, at makroregionskonceptet 
bliver en pengeslugende og ineffektiv "kolos på lerfødder". Man har derfor foreslået den 
såkaldte "regel om de tre nej'er": nej til nye økonomiske midler, nej til et nyt institutionelt 
instrument og nej til et nyt regelsæt. Dette krav er blevet ændret af Rådet, som den 13. april 
2011 slog til lyd for "reglen om de tre ja'er": ja til finansieringsmæssig komplementaritet, ja 
til koordinering af de institutionelle instrumenter og ja til udformning af nye projekter. 
Formålet med denne dialektik er rent faktisk at tilstræbe en balance, som skal fastlægges 



PR\900677DA.doc 9/11 PE488.006v01-00

DA

inden vedtagelsen af forordningerne for den kommende territoriale samhørighedspolitik 2014-
2020.

3. Merværdien ved den makroregionale strategi

Østersøeksemplet har vist, at gennemførelsen af makroregionale strategier åbner for talrige 
muligheder. Det gælder i første række om at udstikke en relevant samhørighedspolitisk 
referenceramme og styrke det tværsektorielle samarbejde inden for ét og samme territoriale 
system. Takket være denne ramme kan investeringerne i højere grad bidrage til at skabe større 
komplementaritet og påvirke de respektive prioriteringer i de regionale udviklingsplaner for 
én og samme europæiske makroregion, hvilket vil sikre et overblik og konkrete synergier 
gennem en integreret tilgang.

En anden fordel ved denne strategi er, at den giver mulighed for i højere grad at inddrage og 
sikre en bedre koordinering mellem de forskellige interventionsværktøjer, som EU råder over, 
ud over selve bevillingerne til samhørighedspolitikken. Det gælder især Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB). Strategien giver ligeledes mulighed for at mobilisere regionernes og 
de forskellige medlemsstaters ressourcer gennem styring på flere niveauer. Der er tale om en 
"win-win"-strategi for alle involverede parter.

Endelig skaber den makroregionale strategi en hensigtsmæssig ramme for fornyet dialog og 
frugtbare, konkrete forbindelser inden for EU's naboskabspolitik. 

4. Udfordringer, der bør løses

De enkelte makroregionale strategier har en dobbelt dimension, nemlig territorial i kraft af 
fastlæggelsen af det relevante gennemførelsesområde, og funktionel gennem fastsættelsen af 
prioriteringer. Det er vigtigt at inddrage de berørte lokalsamfund, når et sådant initiativ 
lanceres. Det vil på den baggrund være hensigtsmæssigt med en forberedelsesfase på mellem 
et og to år, inden en makroregion rent faktisk kan se dagens lys.

Makroregionerne bør styringsmæssigt undgå den fælde, der hedder "mellemstatslig styring", 
selv om deres tværnationale karakter forudsætter, at de berørte medlemsstater inddrages. Det 
er alene styring på flere niveauer, hvor navnlig det regionale niveau inddrages, som vil kunne 
sikre sådanne projekters europæiske dimension og skabe komplementaritet med EU's 
regionaludviklingspolitik.

Det vil ikke være fremtidssikret, hvis fremtidige makroregioner opstår ved "spontan genese". 
Dette ville skabe et element af tilfældighed, som ville vanskeliggøre en konsekvent tilgang. 
Etableringen af makroregionerne bør imidlertid ske ved en ikkehierarkisk proces, der tager 
udgangspunkt i aktørernes reelle bevæggrunde. 

Det er nødvendigt at inddrage naboregionerne for at kunne udnytte de mange projekter, der 
understøttes af de makroregionale strategier. Denne inddragelse skal være baseret på 
territoriale politikker og ikke den udenrigspolitiske dimension.

5. Nødvendige foranstaltninger
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Udviklingen af makroregionale strategier skal udspringe af et overordnet udredningsarbejde, 
hvor man kortlægger problemerne i marken og dermed undgår løse projekter eller projekter, 
der er udelukkende er begrundet i umiddelbare politiske hensyn. Der skal udarbejdes et 
"planlægningskort for europæiske makroregioner", som dog ikke må være bindende, og som 
kan ændres løbende under hensyntagen til den lokale dynamik.

Hver enkelt makroregion skal gennemgå en "forberedelsesfase", hvor man gennemfører 
høringer af de berørte partnere, og hvor man skitserer de første strategiske akser og fastlægger 
grundlaget for den fremtidige styring: enten udpegning af en ledende instans, oprettelse af en 
EGTS eller indsættelse af et kollektivt organ med vel afgrænsede ansvarsområder og med 
deltagelse af forskellige lande eller forskellige regioner eller enhver anden form. I henhold til 
Rådets beslutning er Kommissionen den naturlige styringsinstans i denne forberedelsesfase. 
Kommissionen skal derfor afsætte de nødvendige menneskelige og økonomiske ressourcer til 
en sådan investering.

De økonomiske midler til støtte for de makroregionale samarbejdsstrategier skal frigives 
inden for samhørighedspolitikkens aktionslinje "territorialt samarbejde". Dette er i 
overensstemmelse med viljen til at øge budgetmidlerne betydeligt, således som Europa-
Parlamentet allerede har udtrykt ønske om for programmeringsperioden 2014-2020, et ønske 
som Kommissionen også har støttet, bl.a. i den femte rapport om samhørighedspolitikken, 
hvori der anbefales en "styrket transnational støttetype".

Denne økonomiske støtte kunne ydes i form af bevillinger til teknisk bistand, både i 
forberedelsesfasen internt i Kommissionen og i gennemførelsesfasen ved den styringsinstans, 
der indsættes ved udgangen af forberedelsesfasen. 

For de prioriterede projekter kan man – således som dette er sket i forbindelse med 
Østersøstrategien – sikre komplementaritet i finansieringerne ved at sammenkoble 
udvælgelseskriterierne med de makroregionale strategiske prioriteringer ved 
forslagsindkaldelserne under de operationelle samhørighedspolitiske programmer.

6. Betydningen af en makroregional strategi i Middelhavsområdet

Middelhavsområdet er på alle kyster kendetegnet ved et fælles miljø og en fælles historie og 
kultur. Det sydlige Europa rummer et stort potentiale, som kun kan udnyttes gennem den 
koordinering og det overblik, som opnås ved at fastlægge en makroregional strategi.

Middelhavsområdet er meget stort, og man bør derfor vælge, hvilket makroregionalt 
instrument man vil prioritere. I det centrale Middelhav samles aktørerne omkring et 
makroregionalt projekt for Adriaterhavet og Det Joniske Hav. De sonderinger, der er gjort i 
forbindelse med affattelsen af denne betænkning, peger i retning af en model med tre 
forskellige makroregioner: én i det vestlige Middelhavsområde, en anden i det centrale 
Middelhavsområde – også benævnt Adriaterhavet og Det Joniske Hav – og en tredje i det 
østlige Middelhavsområde med et fælles koordinerende organ. Middelhavsregionerne har i 
kraft af deres klima – "middelhavsklimaet" – ensartede økotyper. Landbrugsprodukterne i 
Middelhavsområdet er ensartede i nord, syd, øst og vest og udgør i al deres mangfoldighed et 
fælles produktsortiment. Miljøproblemerne (f.eks. skovbrande) er de samme overalt. 
Middelhavsområdet er verdens førende turistdestination, og Middelhavslandene har derfor 
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interesse i at samarbejde for at videreføre og forbedre udsigterne for denne erhvervssektor, 
som har stor økonomisk betydning for de fleste af landene.

Hvad angår udviklingsmulighederne, er der behov for, at man i transportstrategien prioriterer 
skibstrafikken, navnlig med gods, i hele området. En lang række forskelligartede søveje bør 
åbnes. Udviklingen af vedvarende energikilder og navnlig solenergi har optimale betingelser i 
Middelhavsområdet. Den makroregionale strategi kan bidrage med hensigtsmæssige svar, når 
det gælder opfyldelsen af disse mål, og inddrage partnere såsom EIB.

Biodiversiteten i Middelhavsområdet er overordentlig righoldig, men er samtidig truet. 
Overfiskeri udgør en trussel mod fiskeressourcerne. Middelhavet er et indhav med meget tæt
skibstrafik, og på kysterne opleves en særdeles kraftig befolkningstilvækst, som forstærkes 
yderligere af de mange turister. Kyst- og havmiljøet giver derfor anledning til stor bekymring 
i hele området. En koordineret politik for rensning af det spildevand, der udledes til havet, og 
en udvidelse af Nord-Syd-samarbejdet mellem lokale myndigheder bør fremmes og 
understøttes af naboskabspolitikkerne. 

Frem mod 2020 og derefter er Middelhavet Europas vigtigste "nærhedshorisont" i kraft af 
områdets 500 mio. indbyggere, heraf knap en tredjedel inden for EU. En dynamisk udvikling 
omkring Middelhavet vil kunne virke som lokomotiv for hele den europæiske økonomi.

Middelhavsområdet er ikke tilstrækkeligt struktureret inden for EU. Der er tale om en meget 
beskeden grad af samarbejde og sammenkobling. De udfordringer, som de politiske 
myndigheder i Middelhavsområdet står over for, vil kunne løses langt mere hensigtsmæssigt 
gennem et fælles udredningsarbejde og en helhedsplan. 

Uden for EU er levestandarden hos befolkningerne på Middelhavets kyster særdeles lav på 
alle planer: økonomisk, socialt, miljømæssigt og politisk. Udviklingen af disse samfund er en 
nødvendighed for landene selv og en chance, som EU bør gribe. EU ville nyde godt af øget 
sikkerhed, en mere "bæredygtig" kontrol med indvandringen og direkte deltagelse i et 
vækstområde, som ville indvirke positivt på EU's egen økonomi. Derfor giver begivenhederne 
under det arabiske forår i 2011 på Middelhavets sydlige kyst kraftig anledning til at udvikle 
nye og aktive naboskabspolitikker. Hvis disse – i det mindste delvist – sammenkobles med en 
makroregional strategi, vil de kunne antage en konkret territorial dimension og skabe en større 
dynamik.

De europæiske stater og regioner i Middelhavsområdet bør tage initiativ til et tættere 
samarbejde og åbne dette initiativ for alle partnere i dette område, der er så vigtigt for Europas 
fremtid. Den makroregionale strategi udgør et privilegeret middel i denne sammenhæng.


