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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi makropiirkondlike strateegiate arengu, selle praeguste tavade ja 
tulevikuväljavaadete kohta, sealhulgas Vahemere piirkonnas
(2011/2179(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 2007. aasta detsembris vastu võetud koostööprogrammi MED 
2007–2013,

– võttes arvesse komisjoni 14. augustil 2008. aastal vastu võetud Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrumendi piiriülest koostööprogrammi „Vahemere piirkond 2007–2013”,

– võttes arvesse strateegiakava Arco Latino 2010–2015 „Struktureeritud ja innovaatiline 
Vahemeri”,

– võttes arvesse oma 6. juuli 2010. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu Läänemere piirkonna 
strateegia ja makropiirkondade osa kohta tulevases ühtekuuluvuspoliitikas1,

– võttes arvesse oma 22. septembri 2010. aasta resolutsiooni mägipiirkondade, saarte ja 
hõredalt asustatud alade majanduslikku ja sotsiaalset arengut käsitleva Euroopa strateegia 
kohta2,

– võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2010. aasta teatist „Majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande järeldused: ühtekuuluvuspoliitika 
tulevik” (COM(2010)0642),

– võttes arvesse komisjoni 8. detsembri 2010. aasta teatist ELi Doonau piirkonna strateegia 
kohta (COM(2010)0715) ja strateegiaga kaasnevat soovituslikku tegevuskava 
(SEC(2009)0712/2),

– võttes arvesse 17. veebruari 2011. aasta resolutsiooni ELi Doonau piirkonna strateegia 
elluviimise kohta3,

– võttes arvesse Euroopa ja Vahemere piirkonna kohaliku ja piirkondliku assamblee 
(ARLEM) 29. jaanuari 2011. aasta raportit teemal „Vahemere Liidu territoriaalne mõõde 
– soovitused tulevikuks”,

– võttes arvesse oma 7. aprilli 2011. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika 
lõunamõõtme läbivaatamise kohta4,

– võttes arvesse komisjoni 22. juuni 2011. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele, mis käsitleb ELi 
Läänemere piirkonna strateegia kohaldamist (COM(2011)0381),

                                               
1 ELT C 351E, 2.12.2011, lk. 1.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0341.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0065.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0154.
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– võttes arvesse oma 23. juuni 2011. aasta resolutsiooni kolmanda eesmärgi kohta: 
piiriülese, riikidevahelise ja piirkondadevahelise koostöö tulevane tegevuskava1,

– võttes arvesse nõukogu 23. ja 24. juuni 2011. aasta järeldusi, milles kiidetakse heaks ELi 
Doonau piirkonna strateegia ja kutsutakse liikmesriike üles jätkama koostöös komisjoniga 
tööd tulevaste makropiirkondlike strateegiatega, eelkõige Aadria ja Joonia mere piirkonda 
käsitlevate strateegiatega,

– võttes arvesse 6. oktoobri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus erisätete kohta, milles käsitletakse Euroopa Regionaalarengu Fondist 
toetuse andmist seoses eesmärgiga „Euroopa territoriaalne koostöö” (COM(2011)0611),

– võttes arvesse Catania institutsioonidevahelise foorumi eesistuja 10. detsembri 2011. aasta 
lõppdeklaratsiooni „Uued ja vanad Vahemere muutustes osalejad: rahvaste, piirkondade ja 
kohalike tegurite, valitsuste ja riigiüleste asutuste roll jagatud arengu integreeritud 
strateegias”,

– võttes arvesse oma 14. detsembri 2011. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika 
läbivaatamise kohta2,

– võttes arvesse 19. jaanuari 2012. aasta deklaratsiooni saarte pakti kui ELi toimimise 
lepingu artikli 174 kohast ELi ametliku algatuse elluviimist3,

– võttes arvesse komisjoni 23. märtsi 2012. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele, mis käsitleb ELi 
Läänemere piirkonna strateegiat (COM(2012)0128),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ja väliskomisjoni ning kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamusi (A7-0000/2012),

A. arvestades, et Läänemere piirkonna makropiirkondlik strateegia võeti vastu 2009. aastal ja 
komisjon (22. juuni 2011. aasta raportis – COM (2011)0381) rõhutas omalt poolt, et 
„selline uudne koostöömoodus on väga väärtuslik”;

B. arvestades ELi Doonau piirkonna strateegiat, mille strateegilise koordineerimise juhtrolli 
peaks nõukogu 13. aprilli 20114 üleskutse kohaselt täitma komisjon;

C. arvestades, et makropiirkondlik strateegia peab avama Euroopa ühtekuuluvuspoliitikale 
uue tegevusvälja, mille eesmärk on aidata kaasa territoriaalsele arengule;

D. arvestades, et parlamendi algatusel ELi 2011. aasta eelarve vastuvõtmisel hääletatud 
eelarverida „Tehniline abi Läänemere piirkonnale“ on näidanud, et sellised vahendid on 
makroregionaalsete strateegiate arengus kasulikud;

                                               
1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0285.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0576.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0016.
4 8743/1/11 REV 1.
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E. arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku tugevdada territoriaalse koostöö poliitika 
riikidevahelist haru, et toetada uusi makropiirkondlikke poliitikameetmeid1;

F. arvestades, et käimas on mitu makroregionaalset projekti ja komisjon peab 
koordineerijana aitama sisse seada jätkusuutliku haldamise ning selle asjakohasuse 
hindamiseks sõnastama ühised kriteeriumid ja mõõdetavad näitajad;

G. arvestades Vahemere piirkonna ajaloolist rolli Euroopas;

H. arvestades, et makroregionaalne lähenemisviis võimaldaks kindlaks määrata ELi 
tulevikule eluliselt olulises valdkonnas projektide tervikliku kogumi, et ületada praegune 
kriis ja vastata kõigi naabrite, eelkõige lõunakaldal elavate rahvaste ootustele;

I. arvestades, et Vahemere piirkond on ühtne tervik, mis moodustab ühe kultuuriruumi ja 
keskkonna ning jagab paljusid ühiseid Vahemere kliima omadusi ja eeliseid: samad 
põllumajandussaadused, veeressursside vähesus, energiaressursside olemasolu (eelkõige 
päikeseenergia), turismi tähtsus, samad looduskatastroofide ohud (põlengud, üleujutused, 
maavärinad), samad inimese põhjustatud katastroofide (eelkõige merereostuse) ohud;

J. arvestades, et Vahemeri on väga suur paljude saartega ala, mille ulatus idast läände on 
ligikaudu 4000 km, ja seal tuleb arendada mereühendusi, mis vähendaksid CO2 mõju 
keskkonnale;

K. arvestades Aadria ja Joonia mere makropiirkondliku strateegiaprogrammi edenemist, mis 
on osa Aadria mere äärse ühtse territooriumi pikaajalisest koostöö- ja 
solidaarsuspraktikast;

L. arvestades raporti koostamisel peetud konsultatsioone paljude asjaomaste piirkondade, 
Vahemere Liidu ja ELi territoriaalse koostöö poliitikasse kaasatud eri ühendustega;

Makropiirkondlikest strateegiatest üldiselt

1. kiidab heaks samasse elukeskkonda – merepiirkonda, mäemassiivi, vesikonda –
kuuluvate territooriumite vahelise territoriaalse koostöö poliitika makropiirkondliku 
lähenemisviisi;

2. leiab, et selline territoriaalne koostöö õigustab end eriti siis, kui ajalooliselt on riigipiirid 
neid piirkondi lõhestanud, mille tagajärjeks on väga madal naaberterritooriumitega 
tehtava koostöö tase;

3. leiab, et territoriaalse koostöö projektidel ja Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse 
vahendil oleks kõrgem lisaväärtus, kui need moodustaksid terviku, nagu seda näeb ette 
makropiirkondlik strateegia, ning sel viisil tugevneks ka sünergia suurte strateegiatega, 
näiteks kogu Euroopat hõlmavate transpordi- või integreeritud merenduspoliitika 
võrkudega; leiab, et kasuks tuleb ka muude Euroopa poliitika vahendite, näiteks EIP 
pakutavate vahendite kaasamine;

4. soovitab, et makropiirkondlikud strateegiad toetuksid mitmetasandilisele valitsemisele, 
                                               
1 COM(2010)0642 final
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tagades nii kohaliku ja piirkondliku tasandi kaasatuse;

5. leiab, et makropiirkondlik strateegia võib olla ELi naaberriikidele ja/või ühineda 
soovivatele riikidele tõhusamaks ja soodsamaks raamistikuks;

Praegustest makropiirkondlikest strateegiatest

6. rõõmustab, et Läänemere piirkonna strateegia on suutnud tekitada Euroopas olulise 
lisandväärtuse; nõukogu kinnitatud, komisjonilt toetuse pälvinud, riiklike, piirkondlike ja 
kohalike koostööpartnerite ühises strateegias defineeriti selgelt määratletud 
prioriteetidega tegevusprogramm;

7. palub, et nimetatud esimese viite kohta viidaks läbi täielik hindamine, mis toetuks kõigi 
prioriteetsete valdkondade objektiivsetele kriteeriumitele ja mõõdetavatele näitajatele; 

8. peab strateegia täieliku edu tagamise eesmärgil vajalikuks kestvalt toetada 
valitsusstruktuuri, võttes seda arvesse tulevaste programmide 2014–2020 raames;

9. palub komisjonil ja nõukogul toetada täielikult Doonau piirkonnas ettevõetut, mille kohta 
tuleks samuti teha hindamine, mida tuleks regulaarselt jälgida ja millele tagada 
adekvaatsed rahalised vahendid; 

Tuleviku makropiirkondlikest strateegiatest

10. soovitab komisjonil koordineerida tuleviku makropiirkondlike strateegiate analüüsi- ja 
konsulteerimisprotsesse; leiab, et tuleb määratleda prioriteetsed alad, kus puudub koostöö 
eri liikmesriikides asuvate, kuid samasse elukeskkonda kuuluvate territooriumite vahel; 
leiab, et konsultatsioonid peaksid algama õiguslikult mittesiduva ja kohalike muutustega 
kooskõlas areneva nn ELi makropiirkondade kavandatava kaardi koostamisest;

11. leiab, et makropiirkondlik strateegia ei vaja uusi rahastamisvahendeid, uusi 
institutsioonilisi vahendeid ega uut reguleerimist, vaid õigustatud on tehnilise abi krediidi 
vormis antav toetus ELi rahaliste vahenditest;

12. leiab, et territoriaalse koostöö rahalisi vahendeid tuleb anda makropiirkondlike 
strateegiate toetamiseks kahes faasis: esimene, mis võimaldab tegevust alustada ehk 
eelfaas, mis kestab ligikaudu kaks aastat, ja teine, mis aitab kaasa tõusule ehk toetusfaas, 
mis kestab pikemat aega;

Vahemere piirkonna väljavaated

13. toetab Vahemere piirkonnas makropiirkondliku strateegia elluviimist eesmärgiga 
struktureerida seda Euroopa tulevikule olulist ala ning palub nõukogul ja komisjonil 
aidata kaasa strateegia algatamisele;

14. leiab, et ELi, riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke asutusi, piirkondlikke organisatsioone, 
finantseerimisinstitutsioone ja ELi–Vahemere piirkonna ning naaber- ja/või 
ühinemiseelsetele riikidele avatud valitsusväliseid organisatsioone ühendav 
makroregionaalne strateegia tõstab märkimisväärselt poliitika ja territoriaalse koostöö 
elluviimise taset sellel alal;
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15. soovib, et nõukogu kiidaks Aadria ja Joonia mere makroregionaalse strateegia kiiremas 
korras heaks, et täpsustada Vahemere makropiirkonna strateegia elluviimise esimest 
sammu;

16. soovib, et Vahemere lääneosa ja idaosa algataksid samuti makropiirkondlikke 
strateegiaid, milles oleks oluline merendusalane osa, ning võtaksid arvesse saarte 
territoriaalseid iseärasusi ja nende vajadusi edukaks arenguks;

17. leiab, et kolme makropiirkondliku strateegia (Vahemere lääneosa, Aadria ja Joonia mere 
ning Vahemere idaosa) koordineerimine võimaldaks ellu viia kogu Vahemere piirkonnas 
ühtse poliitika, mis oleks sünergias piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonide 
määratletud prioriteetidega;

18. palub asjaomastel liikmesriikidel edendada koostööd, mis algab selle raporti 
koostamisega, ning palub tulevasel ELi eesistujariigil Küprosel seda projekti toetada;

19. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

1.  Makropiirkondade teke

Kõiki Läänemere-äärseid territooriume hõlmava, 2009. aastal algatatud Läänemere 
makropiirkonna missioon on teha koostööd, et paremini lahendada seal tekkivaid majandus-
ja keskkonnaprobleeme. Koostöö tulemusena tekkis „makropiirkonna strateegia”, mille 
eesmärk on koordineerida juba toimivat tugevat sektoritevahelist koostööd, mis on üles 
ehitatud neljale sambale – keskkond, heaolu, juurdepääsetavus ja turvalisus – ning mille 
tegevuskava käsitleb 15 prioriteetset valdkonda ja 80 juhtprojekti.

See kogemus on inspireerinud teisi projekte. Neist esimesena viiakse ellu Doonau 
makropiirkond. Teised makropiirkonnad on kavandamisel. Asjaomased institutsioonid, 
liikmesriigid, piirkonnad ja kohalikud omavalitsused teevad koostööd, et kindlaks määrata 
sarnased raamistikud Euroopa eri makropiirkondades, mis jagavad ühiseid jooni, nt sama 
merepiirkonda, sama mäemassiivi, sama vesikonda jne.

Makropiirkondade strateegiad avavad uusi võimalusi territoriaalse koostöö projektide jaoks, 
mida toetab ühtekuuluvuspoliitika. Need projektid võivad kaasneda selliste oluliste ELi 
strateegiatega nagu üleeuroopaline transpordivõrk või integreeritud merenduspoliitika. Nad 
võivad aidata paremini ühitada piirkondlikke programme ja Euroopa Parlamendi 2020. aasta 
strateegia eesmärke. 

2. Hetkeolukord ja esimene tagasiside

Makropiirkonna kontseptsioon on koondanud asjakohaseid huvigruppe ja tekitanud 
poolehoidu, mis näitab tõelisi ootusi seoses investeerimisega sellesse uude Euroopa avaliku 
poliitika valdkonda, eesmärgiga arendada seda territoriaalsetel alustel. Selleks on objektiivsed 
põhjused – sama naabruskonna piirkondade vaheline koostöö –, kuid samuti ajaloolised ja 
kultuurilised põhjused, kuna need haardealad on sajandite jooksul jaganud ühist ajalugu. Need 
ammused sidemed, mida tuleks tugevdada ja mõnikord ka taastada, loovad aluse ühiseks 
koostööks. Makropiirkondade kontseptsiooni püsimajäämine näitab ka Euroopa idee 
edusamme.

Komisjon on kaasatud Läänemere strateegia väljatöötamisse. Nõukogu 13. aprilli 2011. aasta 
järeldustes ELi Doonau piirkonna strateegia kohta paluti komisjoni taas „mängida 
strateegilises koordineerimises juhtrolli”. Tegelikult on sellise süsteemi juhtimine keeruline 
ning selleks on vaja ulatuslikku tehnilist abi. Regionaalpoliitika peadirektoraat (DG Regio) ei 
saa praegusel hetkel rohkem enda peale võtta.

Pärast teate mõju möödumist valitseb reaalne oht, et tekib ebatõhus laristava eelarvega „suur 
masin”. Samuti rõhutati „kolme ei” põhimõtet: ei uutele rahastamisvahenditele, ei uuele 
institutsionaalsele vahendile, ei uutele õigusnormidele. Seda piirangut muutis nõukogu, kes 
esitas 13. aprillil 2011. aastal „kolme jahi” põhimõtte: jah rahastamise täiendavusele, jah 
institutsionaalsete vahendite koordineerimisele, jah uute projektide määratlemisele. Sellise 
dialektika eesmärk on otsida tasakaalu, mis tuleks kindlaks määrata enne järgmise, 2014.–
2020. aasta territoriaalse ühtekuuluvuse poliitikaga seotud määruste vastuvõtmist.
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3. Makropiirkonna strateegia lisandväärtused

Tänu makropiirkondlike strateegiate rakendamisele tekib rohkem võimalusi (Läänemere 
näitel). Nendeks on peamiselt ühtekuuluvuspoliitika asjakohase võrdlusraamistiku loomine ja 
sektoritevahelise koostöö soodustamine samas haardealas. See raamistik võib suunata 
investeeringud ELi sama makropiirkonna iga regionaalse arengukava vastastikusele 
täiendavusele ja mõjutada nende vastavaid prioriteete, mis annab tervikliku ülevaate ja 
tegeliku sünergia integreeritud lähenemisviisi raamistikus.

Sellel strateegial on veel üks eelis: see võimaldab suuremat kaasatust ja paremat koostööd 
Euroopa Liidu erinevate sekkumisvahendite vahel, mitte üksnes ühtekuuluvuspoliitikale 
eraldatud vahendite vahel. See kehtib eelkõige Euroopa Investeerimispanga (EIP) kohta. 
Strateegia aitab mitmetasandilise juhtimise kaudu ühtlustada ka piirkondade ja eri 
liikmesriikide ressursse. See strateegia on kasulik kõikidele sidusrühmadele.

Lisaks loob makropiirkonna strateegia Euroopa Liidu naabruspoliitikale soodsa keskkonna 
uuendatud dialoogiks ning viljakateks ja konkreetseteks suheteks. 

4. Probleemid, mida tuleb ületada

Igal makropiirkonna strateegial on kahekordne mõõde: territoriaalne – rakendamiseks 
asjakohase territooriumi kindlaksmääramise kaudu – ning funktsionaalne – prioriteetide 
kindlaksmääramise kaudu. Kõnealused omavalitsused peaksid olema liitunud sellise 
lähenemisviisi algatamise hetkel. Kõik see viib ühe- kuni kaheaastase ettevalmistava etapi 
kavandamiseni, mis eelneks makropiirkonna toimima hakkamisele.

Makropiirkondade töös tuleb vältida valitsustevahelise juhtimise lõksu, kuigi 
makropiirkondade piiriülene olemus nõuab asjaomaste liikmesriikide osalemist. Kohaldatakse 
üksnes mitmetasandilist juhtimist, sealhulgas piirkondlikul tasandil, et tagada nende 
lähenemisviiside Euroopa kutsumus ja tagada Euroopa Liidu piirkondliku arengupoliitika 
täiendavus.

Tulevaste makropiirkondade loomine tühjale kohale ei tohiks olla plaan tulevikuks. See toob 
kaasa juhuslikkuse, mis kahjustab ühtsete lähenemisviiside arengut. Eelduseks on see, et iga 
makropiirkonna loomisel lähtutakse „alt-üles” protsessist, mis saab alguse rohujuuretasandi 
tegelikust motivatsioonist. 

Naabruses asuvate piirkondade kaasamine on vajalik selleks, et kehtestada mitmeid 
makropiirkondade strateegiate poolt toetatud projekte. Selline kaasamine peab esile tõstma 
territoriaalse poliitika ja mitte välispoliitilise mõõtme.

5. Kavandatavad meetmed

Makropiirkondade strateegiate väljatöötamine peaks olema osa üldisest kajastusest, mis oleks 
võimeline tuvastama maaga seotud probleemid, et vältida ebapüsivaid projekte ja projekte, 
mis on seotud lihtsate ja vahetute poliitiliste kaalutlustega. „Euroopa makropiirkondade 
esialgse kaardi” eesmärk on määratleda makropiirkonnad, kuid see jääb mittesiduvaks ning 
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nende arenemine põhineb kohalikul dünaamikal.

Iga makropiirkonna loomiseks on vaja „ettevalmistavat etappi”, mille raames korraldatakse 
asjaomaste partnerite ümarlaud, visandatakse esimesed strateegilised suunad ning samuti 
määratakse kindlaks tulevase juhtimise alused: juhtivpartnerite kogukonna määratlemine, 
ETKRi loomine, kollegiaalne valitsemine konkreetselt sõnastatud ja erinevate riikide või 
piirkondade vahel jagatud vastutusega või mis tahes muud vahendid. Nõukogu otsuse 
kohaselt on komisjon sellise ettevalmistava lähenemisviisi loomulik juhtimisasutus. 
Komisjonil peavad olema selliste investeeringute tegemiseks vajalikud inim- ja rahalised 
ressursid.

Makropiirkondliku koostöö lähenemisviisi rahalised toetusvahendid on selgelt välja toodud 
ühtekuuluvuspoliitika koostööharus. See on kooskõlas eelarve suurendamise sooviga, mida 
parlament avaldas programmi perioodiks 2014–2020 ja mida komisjon toetas eelkõige 
viiendas aruandes ühtekuuluvuspoliitika kohta, milles soovitatakse luua „tugevdatud 
piiriülene haru“. 

See rahaline toetus võiks olla tehnilise abi eraldiste vormis, nii ettevalmistava etapi jaoks 
komisjonile esitamiseks kui ka pärast ettevalmistavat etappi rakendamisetapi jaoks 
juhtorganile esitamiseks. 

Prioriteetsete projektide puhul, nagu seda tehti Läänemere strateegia raamistikus, saab 
rahastamise täiendavuse põhimõtet saavutada, sidudes makropiirkonna strateegia prioriteetide 
valikukriteeriumid ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavade raames läbiviidavate 
projektikonkurssidega.

6. Vahemere makropiirkonna strateegia tähtsus

Vahemere piirkond jagab sama looduskeskkonda ning sama ajalooline ja kultuuriline 
tegelikkus ühendab Vahemere mõlemat kallast. Lõuna-Euroopal on tugevat potentsiaali, mida 
ei saa hinnata ilma makropiirkonna strateegia määratlemiseks vajaliku koordineerimise ja 
ülevaateta.

Vahemere piirkond on väga suur, mis tõstatab küsimusi seoses makropiirkonna mehhanismi 
eelistamisega. Vahemere keskosas koonduvad osapooled Aadria mere – Joonia mere 
makropiirkonna projekti ümber. Selle raporti koostamise raames peetud konsultatsioonid 
viivad kolme makropiirkonna eristamiseni: üks Vahemere läänepiirkonnas, teine Vahemere 
keskosas, mida nimetatakse ka Aadria ja Joonia mere piirkonnaks, ning kolmas Vahemere 
idapiirkonnas, nende vahel on struktureeritud koordineerimissüsteem.
Vahemere piirkonnad jagavad oma kliima – lähistroopiline vahemereline kliima – tõttu 
sarnaseid ökotüüpe. Põllumajandustooted on oma olemuselt sarnased põhjast lõunasse ja idast 
läände, ning mitmekesisuse osas on Vahemere piirkonnas samasugune toodete valik. 
Keskkonnaprobleemid (nt tulekahjud) on igal pool samad. Olles kõige populaarsem 
turismisihtkoht maailmas, on Vahemere territooriumid huvitatud koostööst, et säilitada ja 
parandada selle sektori väljavaateid, mis on enamiku jaoks majanduslikus mõttes kõige 
olulisem.

Võimaluste hulgas on ka vajadus paigutada mereliiklus (eelkõige kaupade puhul) kogu 
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Vahemere ala transpordistrateegias kesksele kohale. Arvukad ja mitmekesised mereteed tuleb 
avada. Taastuvenergia ja eelkõige päikeseenergia arendamine vastab Vahemere piirkonna 
optimaalsetele tingimustele. Selliste eesmärkide täitmiseks võib makropiirkonna strateegia 
anda asjakohaseid lahendusi ning aidata kaasata selliseid partnereid nagu EIP.

Vahemere piirkonna bioloogiline mitmekesisus on eriti rikkalik ning samuti väga ohustatud. 
Ülepüük ohustab kalavarusid. Vahemeri on suletud meri, kus on väga tihe mereliiklus ning 
selle kaldad on koduks ühele kõige kiiremini kasvavale elanikkonnale – nähtus, mis on 
tingitud üha sagedasematest turistide külastustest. Samuti on rannikualade ja merekeskkond 
üks selle piirkonna peamisi muresid. Meres olevate jäätmete käitlemise koordineeritud 
poliitikat koos põhja-lõunasuunalise koostöö üldistamisega kohalike kogukondade vahel tuleb 
soodustada naabruspoliitika toetusel. 

Vahemere piirkond on 2020. aastaks ja sealt edasi Euroopa jaoks peamine „läheduses asuv 
horisont”, kuna sealsest 500 miljonist elanikust elab vaevalt kolmandik Euroopa Liidus. 
Vahemere piirkonnas toimuvast dünaamilisest arengust võib saada liikumapanev jõud kogu 
Euroopa majanduse jaoks.

Euroopa Liidus on Vahemere piirkond liiga vähe struktureeritud. Selles piirkonnas on näha 
väga madalat tulemuslikkust seoses koostöö ja sidususega. Probleeme, millega seisavad 
silmitsi Vahemere piirkonna poliitilised organid, saab paremini mõista kogu kava käsitlemise 
kaudu. 

Väljaspool Euroopa Liitu elavad Vahemere piirkonna elanikud puutuvad kokku väga viletsate 
elustandarditega ning seda nii majanduslikus, sotsiaalses, ökoloogilises kui ka poliitilises 
plaanis. Nende ühiskondade areng on vajalik neile endile ning see on võimalus Euroopa jaoks. 
See võimaldab lõigata kasu suuremast turvalisusest, tagada jätkusuutlikku kontrolli 
rändevoogude üle ning otseselt osaleda kasvavas piirkonnas, mis mõjutab positiivselt Euroopa 
enda majanduse suutlikkust. Samuti soodustavad eelmise kevade sündmused Vahemere 
lõunakaldal uue aktiivse naabruspoliitika arendamist. Kaasates neid riike vähemalt osaliselt 
makropiirkonna strateegiasse, võivad nad moodustada konkreetse territoriaalse mõõtme, 
tagades sellega suurema tõhususe.

Vahemere piirkonna riigid ja piirkonnad peaksid omaks võtma tugevdatud koostöö 
lähenemisviisi ning avama ennast kõikidele selle piirkonna partneritele, kes on olulised 
Euroopa tuleviku jaoks. Makropiirkonna strateegia on vahend selle soodustamiseks. 


