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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EU:n makroaluestrategioiden kehityksestä: nykyiset käytännöt ja 
tulevaisuudennäkymät erityisesti Välimeren alueella
(2011/2179(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon MED 2007–2013 -toimenpideohjelman, jonka komissio hyväksyi 
joulukuussa 2007,

– ottaa huomioon komission 14. elokuuta 2008 hyväksymän rajat ylittävän yhteistyön 
ohjelman, jota toteutetaan Välimerellä eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden 
välineen (ENPI) kautta ("Bassin maritime Méditerranée"),

– ottaa huomioon Arco Latinon vuosiksi 2010–2015 laatiman strategisen suunnitelman 
"Jäsennelty ja innovatiivinen Välimeren alue",

– ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2010 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin 
Itämeri-strategiasta ja makroalueiden roolista tulevaisuuden koheesiopolitiikassa1,

– ottaa huomioon 22. syyskuuta 2010 antamansa päätöslauselman taloudellista ja sosiaalista 
kehitystä koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuoristo- ja saarialueilla sekä harvaan 
asutuilla alueilla2,

– ottaa huomioon komission 9. marraskuuta 2010 antaman tiedonannon "Taloudellista, 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän viidennen kertomuksen päätelmät: 
koheesiopolitiikan tulevaisuus" (COM(2010)0642),

– ottaa huomioon komission 8. joulukuuta 2010 antaman tiedonannon "Tonavan aluetta 
koskeva EU:n strategia" (COM(2010)0715) ja strategiaan liittyvän ohjeellisen 
toimintasuunnitelman (SEC(2009)0712/2),

– ottaa huomioon 17. helmikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Tonavan aluetta 
koskevan EU:n strategian täytäntöönpanosta3,

– ottaa huomioon Euro–Välimeri-alueen alue- ja paikallisedustajien kokouksen (ARLEM) 
29. tammikuuta 2011 esittelemän selvityksen Välimeren unionin alueellisesta 
ulottuvuudesta – suosituksia tulevaisuutta varten,

– ottaa huomioon 7. huhtikuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan 
naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta – eteläinen ulottuvuus4,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 22. kesäkuuta 2011 annetun komission 

                                               
1 EUVL C 351E, 2.12.2011, s. 1.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0341.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0065.
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0154.
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kertomuksen Itämeren aluetta varten laaditun EU:n strategian täytäntöönpanosta 
(COM(2011)0381),

– ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2011 antamansa päätöslauselman tavoitteesta 3: rajat 
ylittävän, valtioiden välisen ja alueiden välisen yhteistyön tuleva toimintaohjelma1,

– ottaa huomioon 23.–24. kesäkuuta 2011 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät, 
joissa Eurooppa-neuvosto hyväksyi Tonavan aluetta koskevan EU:n strategian ja pyysi 
jäsenvaltioita kehittämään yhteistyössä komission kanssa mahdollisia tulevia 
makroaluestrategioita, erityisesti Adrian- ja Joonianmeren aluetta varten,

– ottaa huomioon 6. lokakuuta 2011 annetun ehdotuksen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetukseksi erityissäännöksistä Euroopan alueellista yhteistyötä koskevan 
tavoitteen tukemiseksi Euroopan aluekehitysrahastosta (COM(2011)0611),

– ottaa huomioon Cataniassa 10. joulukuuta 2011 pidetyn toimielintenvälisen foorumin 
puheenjohtajan päätösjulistuksen, jonka aiheena oli "vanhat ja uudet toimijat muuttuvan 
Välimeren alueella – kansojen, alueiden, paikallisten toimijoiden, hallitusten ja 
ylikansallisten instituutioiden rooli yhdennetyssä strategiassa yhteisen kehityksen 
edistämiseksi",

– ottaa huomioon 14. joulukuuta 2011 antamansa päätöslauselman Euroopan 
naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta2,

– ottaa huomioon 19. tammikuuta 2012 esittämänsä kannanoton saarisopimukseen EU:n 
virallisena aloitteena3 Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 174 artiklan 
nojalla,

– ottaa huomioon komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja 
sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 23. maaliskuuta 2012 antaman tiedonannon 
Itämeren aluetta varten laaditusta Euroopan unionin strategiasta (COM(2012)0128),

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan,

– ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan ja 
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (A7-0000/2012),

A. ottaa huomioon, että Itämeren aluetta varten laadittu makroaluestrategia vahvistettiin 
vuonna 2009 ja että komissio korosti (22. kesäkuuta 2011 antamassaan kertomuksessa 
COM(2011)0381) uuden yhteistyömuodon tuomia etuja omasta näkökulmastaan;

B. ottaa huomioon Tonavan aluetta koskevan makroaluestrategian, jonka toteutusvaiheiden 
strategista koordinointia komissiota pyydettiin johtamaan 13. huhtikuuta 2011 pidetyssä 
neuvoston kokouksessa4;

                                               
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0285.
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2011)0576.
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0016.
4 8743/1/11 REV 1.
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C. ottaa huomioon, että makroaluestrategialla pyritään luomaan uusia mahdollisuuksia 
Euroopan unionin koheesiopolitiikan toteuttamiselle, jotta kehitys tapahtuisi alueelliselta 
pohjalta;

D. ottaa huomioon, että budjettikohdan "tekninen apu Euroopan unionin Itämeren aluetta 
koskevalle strategialle jne." sisällyttäminen unionin vuoden 2011 talousarvioon Euroopan 
parlamentin aloitteesta on osoittanut, että tällaisten määrärahojen myöntäminen edesauttaa 
makroaluestrategioiden laadintaa;

E. ottaa huomioon komission ehdotuksen, jonka mukaan alueellisen yhteistyön politiikassa 
olisi lisättävä rajat ylittävää toimintaa uuden makroaluepolitiikan tukemiseksi1;

F. ottaa huomioon, että monissa makroalueellisissa hankkeissa on edistytty ja että komission 
on koordinaattorina avustettava kestävän hallinnon perustamisessa sekä määritettävä 
yhteiset perusteet ja mitattavissa olevat tunnusluvut hankkeiden merkityksen 
arvioimiseksi;

G. ottaa huomioon Välimeren alueen merkityksen Euroopan historiassa;

H. ottaa huomioon, että makroalueellinen lähestymistapa mahdollistaisi kokonaisvaltaisen 
hankkeen laatimisen tälle unionin tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeälle alueelle, 
minkä avulla voitaisiin päästä eteenpäin vallitsevasta kriisistä ja vastata kaikkien alueella 
elävien ja erityisesti Välimeren eteläpuolella asuvien kansojen odotuksiin;

I. ottaa huomioon, että Välimeren alue muodostaa kulttuurin ja ympäristön näkökulmasta 
ehjän kokonaisuuden, johon kuuluvissa maissa vallitsee "Välimeren ilmasto" ja joilla on 
näin ollen myös lukuisia yhteisiä piirteitä ja painopisteitä: ne tuottavat samoja 
maataloustuotteita, kärsivät vesivarojen niukkuudesta, niiden saatavilla on runsaasti 
uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinkoenergiaa, matkailu on niille hyvin tärkeää ja niitä 
uhkaavat samat luonnonkatastrofit (tulipalot, tulvat ja maanjäristykset) sekä samat 
ihmisten virheisiin liittyvät riskit, kuten meren pilaantuminen;

J. ottaa huomioon, että Välimeren alue on hyvin suuri alue, jonka pituus itä–länsisuunnassa 
on lähes 4 000 kilometriä ja jolla sijaitsee useita saaristoalueita, ja että alueelle olisi 
kehitettävä laaja merireittien verkosto, mikä edistäisi kaupankäyntiä mutta vähentäisi 
samalla kaupankäynnin hiilidioksidipäästöjä;

K. ottaa huomioon edistymisen Adrian- ja Joonianmeren makroaluestrategiaa koskevassa 
hankkeessa, joka jatkaa pitkäaikaista yhteistyön ja yhteisvastuullisuuden käytäntöä 
Adrianmerta ympäröivällä yhtenäisellä alueella;

L. ottaa huomioon, että tämän mietinnön laatimisen yhteydessä kuultiin useita asianomaisia 
alueita, Välimeren unionia sekä eri järjestöjä, jotka ovat mukana Euroopan unionin 
alueellisen yhteistyön politiikassa;

                                               
1 (COM(2010) 0642 lopullinen)
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Yleiskatsaus makroaluestrategioihin

1. tukee makroalueellista lähestymistapaa alueellisen yhteistyön politiikassa, kun on kyse 
yhteistyöstä samaan elinalueeseen kuuluvien alueiden välillä, kuten yhteisellä 
merialueella, vuoristoalueella tai jokilaaksossa;

2. katsoo, että tällaisen lähestymistavan omaksuminen alueellisessa yhteistyössä on erityisen 
järkevää silloin, kun alueet on pirstottu historian saatossa osiin valtioiden välisillä rajoilla 
ja naapurialueiden välinen yhteistyö on ollut sen takia vähäistä;

3. katsoo, että alueelliset yhteistyöhankkeet ja eurooppalaisten alueellisen yhteistyön 
yhtymien (EAYY) hyödyntäminen tuottaisivat enemmän lisäarvoa makroaluestrategian 
yhteydessä muodostuvan kokonaiskuvan ansiosta, mikä vahvistaisi synergiaa suurten 
yhteisöstrategioiden, kuten Euroopan laajuisia liikenneverkostoja ja yhdennettyä 
meripolitiikkaa koskevien strategioiden, kanssa; uskoo, että siten edistettäisiin myös 
muiden unionin poliittisten välineiden hyödyntämistä siten, kuin Euroopan 
investointipankki on ehdottanut;

4. suosittelee, että makroaluestrategioissa tukeudutaan monitasoiseen hallintoon, johon 
osallistuvat sekä paikalliset että alueelliset tahot;

5. uskoo, että makroaluestrategian avulla unionin naapuruuspolitiikalle ja/tai liittymistä 
valmistelevalle politiikalle voidaan luoda kehys sen/niiden tehostamiseksi;

Nykyisiä makroaluestrategioita

6. panee tyytyväisenä merkille, että Itämeren aluetta varten laadittu makroaluestrategia on 
osoittanut tuottavansa tärkeää eurooppalaista lisäarvoa; neuvosto on hyväksynyt 
strategian, komissio on tukenut sitä ja kaikki tärkeät kansalliset, alueelliset ja paikalliset 
kumppanit ovat osallistuneet siihen, minkä ansiosta sen yhteydessä on voitu laatia selkeät 
tavoitteet sisältävä toimintaohjelma;

7. pyytää, että kaikki mainitun ensimmäisen strategian painopistealueet arvioidaan 
kattavasti objektiivisten perusteiden ja mitattavissa olevien tunnuslukujen avulla;

8. katsoo, että hallintorakennetta on tuettava kestävästi siten, että se huomioidaan 
seuraavalla ohjelmakaudella 2014–2020 strategian, jotta strategian toteuttaminen 
onnistuisi mahdollisimman hyvin;

9. kehottaa komissiota ja neuvostoa tukemaan täysimääräisesti Tonavan alueella 
käynnistettyä hanketta, ja sitä olisi myös arvioitava ja seurattava säännöllisesti ja sen 
toteuttamiseen olisi varmistettava riittävät määrärahat;

Tulevista makroaluestrategioista

10. ehdottaa, että komissio ryhtyy koordinoimaan tulevia makroaluestrategioita koskevia 
keskusteluja ja neuvotteluja; pitää tarpeellisena määrittää ne ensisijaiset alueet, jotka 
muodostuvat eri jäsenvaltioissa sijaitsevista mutta samaan elinalueeseen kuuluvista 
alueista, joiden välillä ei juuri ole yhteistyötä; katsoo, että neuvottelujen tuloksena pitäisi 
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laatia "eurooppalaisten makroalueiden muodostumista koskeva ennuste", joka ei ole 
sitova ja joka voi muuttua paikallisen dynamiikan mukaisesti;

11. katsoo, ettei makroaluestrategiaa varten tarvita uusia rahoitusvälineitä, lisärahoitusta, 
uusia instituutioita tai uutta sääntelyä, mutta on sitä mieltä, että kyseisten toimien tueksi 
on perusteltua myöntää unionin varoja tekniseen tukeen kohdistettujen määrärahojen 
kautta;

12. katsoo, että alueellista yhteistyötä koskevaan tavoitteeseen varattuja määrärahoja on 
voitava osoittaa makroaluestrategioihin kahdessa vaiheessa: ensinnäkin strategian 
valmistumisen varmistamiseksi noin kaksi vuotta kestävässä suunnitteluvaiheessa ja 
toiseksi strategian vahvistamisvaiheessa, eli kauemmin kestävässä vakauttamisvaiheessa;

Välimeren alueen näkymät

13. kannattaa makroaluestrategian laatimista Välimeren alueelle, jotta toimintaa voitaisiin 
jäsentää tuolla unionin tulevaisuuden kannalta tärkeällä alueella, ja pyytää neuvostoa ja 
komissiota tukemaan strategian syntymistä;

14. katsoo, että makroaluestrategian laatiminen Euroopan unionin, kansallisten, alueellisten 
ja paikallisten viranomaisten, alueellisten järjestöjen, rahoituslaitosten sekä Välimeren 
alueella toimivien eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen yhteistyönä sekä strategian 
ulottaminen naapurimaihin ja/tai liittymistä valmisteleviin maihin voisi lisätä 
huomattavasti alueella tehtävää yhteistyötä niin poliittisesti kuin toiminnallisesti;

15. toivoo, että neuvosto hyväksyy pikaisesti Adrian- ja Joonianmerta koskevan 
makroaluestrategian, jotta Välimeren alueella voitaisiin ottaa ensimmäinen askel kohti 
todellista makroaluestrategiaa;

16. toivoo, että Välimeren alueen länsi- ja itäosia varten laaditaan myös sellaisia 
makroaluestrategioita, joissa kiinnitetään erityistä huomiota meripolitiikkaan sekä 
huomioidaan saaristoalueiden erityispiirteet ja kehitystarpeet;

17. katsoo, että mainittujen kolmen makroaluestrategian – läntistä Välimeren aluetta 
koskevan strategian, Adrian- ja Joonianmerta koskevan strategian sekä itäistä Välimeren 
aluetta koskevan strategian – yhteensovittaminen mahdollistaisi kokonaisvaltaisemman 
politiikan harjoittamisen koko Välimeren alueella alueellisten ja kansainvälisten 
organisaatioiden määrittämien painopistealueiden mukaisesti;

18. kehottaa asianomaisia jäsenvaltioita hyödyntämään sitä yhteistyöhalukkuutta, joka on 
ollut havaittavissa tätä mietintöä laadittaessa, ja pyytää tulevaa unionin 
puheenjohtajavaltiota Kyprosta edistämään kyseistä hanketta;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.
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PERUSTELUT

1. Makroalueiden nousu

Vuonna 2009 perustettu Itämeren makroalue muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, johon 
kuuluvien alueiden tavoitteena on tehdä yhteistyötä alueen kohtaamien taloudellisten 
ongelmien ja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi nykyistä paremmin. Yhteistyö toteutetaan 
makroaluestrategian muodossa, ja sen avulla on tarkoitus koordinoida jo ennestään tiivistä 
yhteistyötä eri aloilla. Makroaluestrategia jakautuu neljään osaan – ympäristö, vauraus, 
saavutettavuus ja turvallisuus – ja siihen kuuluu toimintasuunnitelma, jossa puolestaan on 
15 toimintalinjaa ja 80 lippulaivahanketta.

Tämä kokemus on innoittanut muita hankkeita. Yksi niistä, Tonavan makroalue, on juuri 
alkanut edetä. Muitakin hankkeita on suunnitteilla. Asianomaiset toimielimet, jäsenvaltiot, 
alueet ja paikallisviranomaiset neuvottelevat keskenään luodakseen samankaltaisia järjestelyjä 
muille Euroopan eri makroalueille, joilla on yhteisiä piirteitä. Kyseessä voi olla vaikkapa 
yhteinen merialue, yhteinen vuoristoalue tai yhteinen jokilaakso.   

Makroaluestrategiat avaavat uusia näkymiä koheesiopolitiikan mukaisille alueellisille 
yhteistyöhankkeille. Ne voivat täydentää suuria yhteisöstrategioita, kuten Euroopan laajuisia 
liikenneverkkoja tai yhdennettyä meripolitiikkaa. Makroaluestrategioiden avulla alueelliset 
ohjelmat ja Euroopan parlamentin asettamat Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet voidaan 
sovittaa yhteen nykyistä paremmin. 

2. Tämänhetkinen tilanne ja ensimmäiset kokemukset

Makroalueen käsite on saanut asianomaiset toimijat liikkeelle. Asian synnyttämä innostus 
myös osoittaa, että toimijat todella odottavat investointeja tähän Euroopan unionin uuteen 
politiikanalaan, jonka tavoitteena on taata kehitys alueellisesti. Tähän liittyy objektiivisia syitä 
– samaan alueeseen kuuluvien alueiden välinen vuorovaikutus – mutta myös historiallisia ja 
kulttuurisia syitä, koska kyseisten elinalueiden yhteinen historia ulottuu vuosisatojen taakse. 
Näiden ikimuistoisten yhteyksien pohjalta määritetään yhteistyön perusta, vaikkakin niitä on 
vahvistettava tai toisinaan jopa uudistettava. Makroaluekäsitteen omaksuminen ilmentää näin 
ollen Eurooppa-aatteen edistymistä.

Komissio osallistuu Itämeren alueen strategian täytäntöönpanoon. Neuvosto kehotti jälleen 
13. huhtikuuta 2011 Tonavan makroalueesta antamissaan päätelmissä komissiota 
omaksumaan johtavan roolin strategisessa koordinoinnissa. Käytännössä tällaisen strategian 
hallinta on monimutkaista, ja sen johtamisessa tarvitaan merkittävää teknistä apua. Komission 
aluepolitiikan pääosasto ei tällä hetkellä pysty tarjoamaan enempää teknistä apua.

Kun ennakkovaikutus on hälvennyt, strategiasta on vaarassa tulla paljon varoja nielevä ja 
täysin tehoton kokonaisuus. Myös niin kutsuttua "kolmen ei-vastauksen sääntöä" on esitetty: 
ei uusille rahoitusvälineille, ei uudelle institutionaaliselle välineelle, ei uudelle sääntelylle. 
Neuvosto mukautti tätä vaatimusta ja esitteli 13. huhtikuuta "kolmen kyllä-vastauksen 
säännön": kyllä täydentävälle rahoitukselle, kyllä institutionaalisten välineiden 
koordinoinnille, kyllä uusien hankkeiden määrittelemiselle. Asettamalla nämä ajatukset 



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

FI

vastakkain pyritään saavuttamaan tasapaino, joka on myös määritettävä ennen kuin päätetään 
alueellisen koheesiopolitiikan säännöistä vuosiksi 2014–2020.

3. Makroaluestrategian lisäarvo

Itämeren alueen tapaus osoittaa, että makroaluestrategioiden täytäntöönpano luo monia uusia 
mahdollisuuksia. Kyse on pääasiassa siitä, että koheesiopolitiikalle tarjotaan asiaankuuluva 
viitekehys ja suositaan alojen välistä yhteistyötä samalla elinalueella. Näissä puitteissa 
investoinneista voidaan tehdä aiempaa täydentävämpiä. Lisäksi voidaan vaikuttaa kaikkien 
samalla Euroopan makroalueella laadittavien alueellisten kehityssuunnitelmien 
painopisteisiin. Näin lähestymistapa on yhtenäinen, mikä auttaa muodostamaan 
kokonaiskuvan ja tuo todellisia synergiaetuja.

Tämän strategian toinen etu on se, että se antaa mahdollisuuden käyttää –
koheesiopolitiikkaan osoitettujen määrärahojen lisäksi – Euroopan unionin erilaisia 
interventiovälineitä nykyistä enemmän sekä tarjoaa mahdollisuuden parempaan yhteistyöhön 
niiden välillä. Tämä pätee erityisesti Euroopan investointipankkiin (EIP). Strategia 
mahdollistaa myös sen, että eri alueiden ja eri jäsenvaltioiden resursseja lähennetään toisiinsa 
monitasoisen hallinnon kautta. Strategia tuo näin etuja kummallekin osapuolelle.

Lisäksi makroaluestrategia tarjoaa unionin naapuruuspolitiikalle otolliset puitteet uudistaa 
vuoropuhelua sekä luoda antoisia ja konkreettisia suhteita. 

4. Edessä olevat vaikeudet

Makroaluestrategia käsittää aina kaksi ulottuvuutta: kunkin alueen perusteella määritetyn 
alueellisen ulottuvuuden sekä painopistealueiden mukaan määritetyn toiminnallisen 
ulottuvuuden. Asianomaisten yhteisöjen osallistuminen on varmistettava ennen strategian 
käynnistämistä. Näin ollen on varauduttava vuodesta kahteen vuoteen kestävään 
suunnitteluvaiheeseen ennen kuin makroalue voi tosiasiassa syntyä.

Makroalueiden toiminnassa on vältettävä tilanne, jossa hallitukset alkavat yhdessä hallinnoida 
hanketta, vaikka toiminnan ylikansallinen luonne edellyttääkin asianomaisten jäsenvaltioiden 
osallistumista. Monitasoinen hallinto, jossa erityisesti aluehallinto on mukana, on ainut sopiva 
vaihtoehto. Siten voidaan nimittäin taata, että kyseiset toimenpiteet ovat Euroopan laajuisia ja 
täydentävät Euroopan unionin aluekehityspolitiikkaa.

Tulevaisuuden suunnitelmana ei voi olla se, että uusien makroalueiden odotetaan syntyvän 
itsestään. Se aiheuttaisi sattumanvaraisuutta, joka estäisi johdonmukaisten toimenpiteiden 
toteuttamisen. Jokaisen makroalueen muodostamisessa on kuitenkin edettävä alhaalta 
ylöspäin niin, että prosessi saa alkunsa paikallisten toimijoiden aidosta motivaatiosta. 

Naapurialueet on ehdottomasti otettava mukaan, jotta lukuisille makroaluestrategioihin 
liittyville hankkeille saataisiin hyväksyntä. Naapurialueiden mukaan ottamisella pitää 
kuitenkin tehdä aluepolitiikkaa sen sijaan, että edistetään ulkopoliittisia tavoitteita.
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5. Suunniteltavat toimenpiteet

Makroaluestrategioiden laadinnassa on käytettävä globaalia lähestymistapaa, jotta voidaan 
tunnistaa alueelliset ongelmat ja välttää ponnettomat hankkeet tai hankkeet, joihin liittyy 
pelkästään välittömiä poliittisia näkökohtia. On laadittava eurooppalaisten makroalueiden 
muodostumista koskeva ennuste, joka ei kuitenkaan olisi sitova ja voisi muuttua paikallisen 
dynamiikan mukaisesti.

Suunnitteluvaihe on välttämätön kullekin makroaluestrategialle, sillä sen aikana järjestetään 
neuvottelukierros asianomaisten kumppanien kesken, luonnostellaan ensimmäiset strategiset 
suuntaviivat sekä määritetään tulevan hallinnon perusta: on esimerkiksi mahdollista nimetä 
johtava yhteisö, perustaa eurooppalainen alueellisen yhteistyön yhtymä (EAYY) tai päättää 
yhteishallinnosta, jossa vastuu on tarkasti määritetty ja sen jakavat eri valtiot tai alueet, tai
sitten voidaan päättää soveltaa jotain aivan muuta hallintomuotoa. Neuvoston päätöksen 
mukaisesti komissio on luonnollinen elin ohjaamaan kyseisiä suunnitteluvaiheen 
toimenpiteitä. Komission on kuitenkin varmistettava, että sillä on kyseistä tehtävää varten 
tarvittavat resurssit niin henkilöstön kuin määrärahojenkin osalta.

Makroalueellisiin yhteistyötoimiin on varattava tukimäärärahoja koheesiopolitiikan alueellista 
yhteistyötä koskevasta osiosta. Tämä vastaisi halua kasvattaa tuntuvasti alan määrärahoja
ohjelmakaudella 2014–2020, kuten parlamentti on toivonut. Komissio on myös ilmaissut 
tukevansa tätä toivetta esimerkiksi taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta 
käsittelevässä viidennessä kertomuksessa, jossa kannatetaan ylikansallisen yhteistyön 
vahvistamista.

Rahoitustukea voitaisiin antaa teknisenä tukena sekä suunnitteluvaiheessa komission taholta 
että täytäntöönpanovaiheessa sen hallintoelimen taholta, joka suunnitteluvaiheessa on 
vahvistettu. 

Ensisijaisiin hankkeisiin voidaan saada lisärahoitusta liittämällä valintaperusteet 
makroaluestrategian painopistealueisiin niiden hankepyyntöjen aikana, jotka toteutetaan 
koheesiopolitiikan toimenpideohjelmien puitteissa. Näin on jo toimittu Itämeren alueen 
strategiassa.

6. Makroaluestrategian merkitys Välimeren alueella

Välimeren alueen kaikilla rannoilla on samanlainen luonnonympäristö ja sama historiallinen 
ja kulttuurinen todellisuus. Etelä-Euroopassa on suuria mahdollisuuksia, joita ei voida 
hyödyntää ilman koordinointia eikä ilman makroaluestrategian mahdollistamaa 
kokonaiskuvaa.

Välimeren alue on hyvin laaja, mikä saa pohtimaan, mikä makroaluemekanismi olisi 
asetettava etusijalle. Keski-Välimeren alueella työstetään Adrian- ja Joonianmeren 
makroaluehanketta. Tätä mietintöä laadittaessa käytiin neuvotteluja, joiden perusteella 
vaihtoehdoksi olisi valittava kolmen erillisen makroalueen määrittäminen: yksi läntisen 
Välimeren alueelle, yksi Keski-Välimeren alueelle – jota kutsutaan myös Adrian- ja 
Joonianmeren alueeksi – ja yksi itäisen Välimeren alueelle. Näiden alueiden toiminta 
sovitettaisiin jäsennellysti yhteen.
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Välimeren ympäristössä olevilla alueilla vallitsee samankaltaisten ekotyyppien muodostama 
ilmasto, Välimeren ilmasto. Maataloustuotteet ovat samankaltaisia pohjoisessa ja etelässä, 
lännessä ja idässä, ja ne muodostavat monipuolisen mutta yhteen tuoteryhmään kuuluvien 
tuotteiden valikoiman. Ympäristöongelmat (esimerkiksi tulipalot) ovat samoja kaikkialla. 
Välimeri on yksi maailman suosituimmista matkailukohteista. Näin ollen sen eri alueiden 
kannattaa tehdä yhteistyötä, jotta useimpien niiden kannalta hyvin merkittävän matkailualan 
tulevaisuudennäkymät säilyisivät ja paranisivat.

Mahdollisuuksiin liittyy tarve nostaa meriliikenne keskeiseen asemaan koko alueen 
liikennestrategiassa erityisesti tavarakuljetusten osalta. On avattava lukuisia uusia ja 
monipuolisia merireittejä. Uusiutuvien energialähteiden, etenkin aurinkoenergian, 
kehittämiseen on Välimeren alueella optimaaliset olosuhteet. Makroaluestrategia voi antaa 
näihin tavoitteisiin mukautettuja vastauksia, ja sen avulla voidaan myös saada mukaan 
Euroopan investointipankin kaltaisia kumppaneita.

Välimeren alueen luonto on erityisen monimuotoinen; toisaalta se on myös hyvin 
uhanalainen. Liikakalastus on uhka kalavaroille. Välimeri on suljettu meri, jonka meriliikenne 
on hyvin vilkasta ja jolla rannikkoalueiden väestönkasvu on erittäin voimakasta. Ilmiö 
korostuu runsaan matkailun vuoksi. Lisäksi rannikko- ja meriympäristö aiheuttavat 
merkittävää huolta koko Välimeren alueella. On suosittava koordinoitua politiikkaa 
suhtautumisessa kalojen poisheittämiseen ja lisättävä yhteistyötä pohjoisten ja eteläisten 
paikallisyhteisöjen välillä naapuruuspolitiikan tuella. 

Välimeren alue on Euroopan unionille vuotta 2020 ja sen jälkeisiä näkymiä ajatellen 
ensisijainen lähialue, koska alueella asuu 500 miljoonaa ihmistä, joista vain noin kolmasosa 
elää Euroopan unionin rajojen sisäpuolella. Välimeren ympäristössä tapahtuva dynaaminen 
kehitys voi lisätä koko Euroopan unionin talouden vetovoimaa.

Välimeren alueen rakenne on EU:n kannalta liian hatara. Yhteistyötoimet ja alueiden väliset 
liitokset ovat hyvin heikkoja. Haasteet, joita Välimeren alueen viranomaiset kohtaavat, 
voitaisiin ottaa paremmin vastaan yhdessä keskustellen ja suunnitellen. 

Euroopan unionin ulkopuolisella Välimeren alueella asuvien väestöjen elintaso on hyvin 
alhainen kaikista näkökulmista katsottuna: taloudellisesti, yhteiskunnallisesti, ekologisesti ja 
poliittisesti. Näiden yhteiskuntien kehitys on välttämätöntä niille itselleen, mutta samalla se 
tarjoaa mahdollisuuden myös Euroopalle: Euroopan unionista tulisi turvallisempi, se voisi 
hallita maahanmuuttovirtoja "kestävämmin" ja se voisi myös osallistua suoraan kyseisen 
kasvualueen toimintaan ja parantaa siten oman taloutensa suorituskykyä. Välimeren 
eteläpuolisten maiden viimekeväiset tapahtumat rohkaisevat myös luomaan aktiivista 
naapuruuspolitiikkaa. Jos naapuruuspolitiikka yhdistettäisiin ainakin osittain 
makroaluestrategiaan, naapuruuspolitiikan alueellinen ulottuvuus toteutuisi myös käytännössä 
ja sen tehokkuutta voitaisiin lisätä.

Välimeren alueella sijaitsevien Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja alueiden on tehostettava 
yhteistyötään ja otettava mukaan kaikki halukkaat kumppanit, jotka toimivat tällä Euroopan 
tulevaisuuden kannalta olennaisen tärkeällä alueella. Makroaluestrategia on ensisijainen 
väline tätä tavoitetta varten. 


