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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Unió makroregionális stratégiáinak alakulásáról: jelenlegi gyakorlatok és jövőbeli 
kilátások, különösen a földközi-tengeri térségben
(2011/2179(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Bizottság által 2007 decemberében elfogadott MED 2007–2013 
operatív programra,

– tekintettel az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszköz révén 
megvalósuló, az Európai Bizottság által 2008. augusztus 14-én elfogadott, „Földközi-
tengeri medence 2007–2013” elnevezésű, határokon átnyúló együttműködési programra,

– tekintettel az Arc Latin 2010–2015 közötti időszakra szóló, „A strukturált és innovatív 
földközi-tengeri térség” elnevezésű stratégiai tervére,

– tekintettel az Európai Unió balti-tengeri stratégiájáról és a jövőbeli kohéziós politikában a 
makrorégiók szerepéről szóló 2010. július 6-i állásfoglalására1,

– tekintettel a hegyvidéki régiók, szigetek és gyéren lakott területek gazdasági és társadalmi 
fejlődésére irányuló európai stratégiáról szóló, 2010. szeptember 22-i állásfoglalására2,

– tekintettel a Bizottságnak a „Következtetések a gazdasági, szociális és területi kohézió: a 
kohéziós politika jövője című ötödik jelentésről” című 2010. november 9-i közleményére 
(COM(2010)0642), 

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Unió Duna régióra vonatkozó stratégiájáról szóló, 
2010. december 8-i közleményére (COM(2010)0715) és a közleményt kísérő, iránymutató 
jellegű cselekvési tervre (SEC(2009)0712/2),

– tekintettel az Duna régióra vonatkozó európai uniós stratégia végrehajtásáról szóló, 2011. 
február 17-i állásfoglalására3,

– tekintettel az ARLEM-nek az Unió a Mediterrán Térségért területi dimenziójáról szóló – a 
jövőre vonatkozó ajánlásokat megfogalmazó –, 2011. január 29-i jelentésére,

– tekintettel az európai szomszédságpolitika déli dimenziójának felülvizsgálatáról szóló, 
2011. április 7-i állásfoglalására4,

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, az Európai Uniónak a balti-tengeri régió 
fejlesztésére irányuló stratégiájának bevezetéséről szóló, 2011. június 22-i bizottsági 
jelentésre (COM(2011)0381),

                                               
1 HL C 351E., 2011.12.2., 1. o.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0341.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0065.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0154.



PE488.006v01-00 4/12 PR\900677HU.doc

HU

– tekintettel „A 3. célkitűzésről: a területi együttműködés előtt álló kihívás: a határokon 
átnyúló, transznacionális és régiók közötti együttműködés jövőbeli menetrendje” című, 
2011. június 23-i állásfoglalására1,

– tekintettel az Európai Tanács 2011. június 23-i és 24-i következtetéseire, amelyekben 
jóváhagyta a Duna régióra vonatkozó európai stratégiát és felkérte a tagállamokat, hogy az 
Európai Bizottsággal együttműködve folytassák a lehetséges jövőbeli makroregionális 
stratégiákkal kapcsolatos munkát, különösen az adriai- és jón-tengeri régió tekintetében,

– tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alap által az európai területi együttműködési 
célkitűzésnek nyújtott támogatásra vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2011. 
október 6-i európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2011)611),

– tekintettel a cataniai intézményközi fórum elnökségének „A változó földközi-tengeri 
térség régi és új szereplői: a népek, régiók és a helyi ügyek, illetve a kormányok és a 
nemzetek feletti intézmények szerepe a közös fejlődésért megalkotott integrált 
stratégiában” témáról szóló, 2011. december 10-i zárónyilatkozatára,

– tekintettel az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról szóló, 2011. december 14-i 
állásfoglalására2,

– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 174. cikke értelmében a Szigetek 
Egyezményének hivatalos európai kezdeményezésként való létrehozásáról szóló, 2012. 
január 19-i nyilatkozatára3,

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, a balti-tengeri régióra vonatkozó európai 
uniós stratégiáról szóló, 2012. március 23-i bizottsági közleményre (COM(2012)0128),

– tekintettel eljárási szabályzata 48. cikkére,

– tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére, valamint a Külügyi Bizottság és a 
Kulturális és Oktatási Bizottság véleményeire (A7-0000/2012),

A. mivel a balti-tengeri régió makroregionális stratégiáját 2009-ben jóváhagyták, és mivel az 
Európai Bizottság (2011. június 22-i jelentés – COM(2011)0381) hangsúlyozta ezen új 
együttműködési forma fontosságát;

B. mivel a Duna régió makroregionális stratégiájával kapcsolatban 2011. április 13-i ülésén4

a Tanács felkérte az Európai Bizottságot, hogy „vállaljon vezető szerepet a stratégia (…) 
koordinációjában”;

C. mivel a makroregionális stratégia feladata, hogy a területi alapú fejlesztés érdekében új 
teret nyisson az európai kohéziós politika előtt;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0285.
2 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0576.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0016.
4 8743/1/11 REV. 1.
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D. mivel a 2011. évre szóló uniós költségvetés elfogadásakor az Európai Parlament 
kezdeményezésére megszavazott, a balti-tengeri régiónak nyújtott technikai 
segítségnyújtást célzó költségvetési fejezet arról tanúskodott, hogy a makroregionális 
stratégiák jó működéséhez fontosak az ilyen hitelek;

E. mivel az Európai Bizottság az új makroregionális politikák támogatása érdekében a 
területi együttműködési politika transznacionális ágának megerősítését javasolja1;

F. mivel több makroregionális projektben előrelépés történt, és mivel az Európai 
Bizottságnak, összehangoló szerepéből következően segítenie kell a fenntartható irányítás 
kialakítását, valamint közös kritériumok és mérhető mutatók meghatározásával lehetővé 
kell tennie a projektek megfelelőségének értékelését;

G. mivel a földközi-tengeri térség Európában betöltött szerepe történelmi múltra tekint 
vissza;

H. mivel a makroregionális megközelítés lehetővé tenné, hogy az Unió jövője szempontjából 
létfontosságú térségben egy olyan átfogó projekt jöjjön létre, amelynek segítségével ki 
lehet lábalni a jelenlegi válságból és választ lehet adni az Unió szomszédságában, 
különösen a Földközi-tenger déli partján élő népek várakozásaira;

I. mivel a földközi-tengeri térség egy koherens egészet képez és egyetlen kulturális és 
környezeti egységet alkot, továbbá a „mediterrán éghajlat” folytán számos közös 
jellemzővel és prioritással rendelkezik: hasonló mezőgazdasági termékek, csekély 
vízkészletek, bőségesen rendelkezésre álló megújuló energiák (különösen napenergia), a 
turizmus jelentősége, valamint hasonló kockázatok a természeti katasztrófákat (tűzvész, 
árvizek, földrengések), illetve az emberi tevékenységet – nevezetesen a tengerek 
szennyezését – illetően;

J. mivel a földközi-tengeri térség egy hatalmas, kelet–nyugati irányban közel 4000 kilométer 
hosszan elterülő és számos szigetet magában foglaló övezet, és mivel célszerű lenne 
megteremteni e térségben a tengeri útvonalak kiterjedt hálózatát, amely a kereskedelem 
fejlődését és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését egyaránt lehetővé tenné;

K. mivel az adriai és jón-tengeri makroregionális stratégiában előrelépés történt, mely 
stratégia az Adriai-tenger körüli összefüggő területeken elterjedt együttműködés és 
szolidaritás régi gyakorlatára épül;

L. mivel az e jelentés kidolgozása során számos érintett régióval, az Unió a Mediterrán 
Térségért szervezettel és az Európai Unió területi együttműködési politikája iránt 
elkötelezett különböző szervezetekkel folytak egyeztetések;

A makroregionális stratégiákról általában

1. egyetért az egyazon földrajzi egységhez – tengeri térséghez, hegyvidékhez, 
folyómedencéhez – tartozó területek közötti területi együttműködési politikák 
makroregionális megközelítésével;

                                               
1 (COM(2010)0642 végleges).
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2. úgy véli, hogy az ilyen területi együttműködési gyakorlat különösen azokban a 
térségekben indokolt, ahol a határok a történelem folyamán szétszabdaltak, és a 
szomszédos területek közötti együttműködést alacsony szintre szorították;

3. úgy véli, hogy a makroregionális stratégiákra jellemző átfogó szemléletnek köszönhetően 
a területi együttműködési projektek és az európai területi együttműködési csoportosulás 
eszköze nagyobb többletértéket jelenthetnének, és hogy ily módon felerősödnének a nagy 
közösségi stratégiákkal – mint a transzeurópai közlekedési hálózat vagy az integrált 
tengerpolitika – fennálló szinergiák; úgy véli, hogy mindezek az európai politika egyéb 
eszközeinek, például az EBB által biztosított eszközöknek a bevonását is 
megkönnyítenék;

4. azt ajánlja, hogy a makroregionális stratégiák a helyi és regionális szint részvételét 
biztosító többszintű irányításra támaszkodjanak;

5. úgy véli, hogy a makroregionális stratégia alkalmas és hatékonyabb keretet biztosíthat az 
Unió szomszédsági és/vagy előcsatlakozási politikája számára;

A folyamatban lévő makroregionális stratégiákról

6. üdvözli, hogy a balti-tengeri makroregionális stratégia megmutatta, hogy jelentős európai 
többletértéket képes létrehozni; a Tanács által jóváhagyott és az Európai Bizottság által 
támogatott stratégia, amelyben valamennyi érintett nemzeti, regionális és helyi partner 
osztozott, egy pontosan meghatározott prioritásokkal rendelkező cselekvési programot 
határozott meg;

7. kéri, hogy végezzék el ezen első, példaként szolgáló stratégia teljes körű értékelését, 
amely objektív kritériumok és mérhető mutatók alapján minden egyes kiemelt területre 
kiterjed;

8. e gyakorlat teljes sikere érdekében szükségesnek tartja, hogy irányítási szerkezete hosszú 
távon fennmaradjon, és a 2014–2020 közötti programozási időszakban is érvényesüljön;

9. kéri az Európai Bizottságot és a Tanácsot, hogy biztosítsák teljes támogatásukról a Duna 
régióval kapcsolatban megkezdett programot, amelyet szintén értékelni és rendszeresen 
ellenőrizni kell, továbbá megfelelő pénzügyi eszközökkel kell ellátni;

A jövőbeli makroregionális stratégiákról

10. javasolja az Európai Bizottságnak, hogy a jövőbeli makroregionális stratégiákkal 
kapcsolatos együttgondolkodás és egyeztetés érdekében hangoljon össze egy folyamatot; 
úgy véli, hogy ennek célja a különböző tagállamokhoz, de azonos földrajzi egységhez 
tartozó európai területek közötti alacsony szintű együttműködésre vonatkozóan a kiemelt 
területek meghatározása;úgy véli, hogy az egyeztetésnek egy nem kötelező jellegű és a 
helyi viszonyok változásainak függvényében módosítható „európai makrorégiók előzetes 
térképe” kidolgozását kell eredményeznie;

11. úgy véli, hogy a makroregionális stratégiákhoz nincs szükség sem új pénzügyi, sem új 
intézményi eszközökre, sem pedig új jogszabályokra, azonban véleménye szerint e 
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stratégiák technikai segítségnyújtási hitelek formájában az európai alapok támogatását 
igénylik;

12. úgy véli, hogy a területi együttműködési célkitűzéseket segítő forrásokat két fázisban kell 
a makroregionális stratégiákhoz rendelni: az első, mintegy kétéves előzetes szakasz 
lehetővé teszi a stratégia kibontakozását, míg a második, hosszabb végrehajtási szakasz a 
stratégia megerősödését segíti elő;

A földközi-tengeri térség kilátásai

13. támogatja, hogy az Európa jövője szempontjából igen jelentős földközi-tengeri medence 
strukturálása érdekében a térségben lépjen életbe egy makroregionális stratégia, és kéri a 
Tanácsot és az Európai Bizottságot, hogy támogassák annak kibontakozását;

14. úgy véli, hogy a makroregionális stratégia végrehajtási eljárása, amely stratégia 
összefogja az Uniót, a nemzeti, regionális és helyi hatóságokat, a regionális 
szervezeteket, a pénzügyi intézményeket és a földközi-tengeri medence európai részének 
nem kormányzati szervezeteit, továbbá nyitott a szomszédos és az előcsatlakozási 
szakaszban lévő országok felé, alkalmas arra, hogy mind politikai, mind operatív 
szempontból jelentősen javítsa a térségben folyó területi együttműködést;

15. óhajtja, hogy a Tanács rövid időn belül hagyja jóvá az adriai és jón-tengeri 
makroregionális stratégiát, és ezzel tegye meg az első lépést a földközi-tengeri régió 
makroregionális stratégiájának megteremtése felé;

16. óhajtja, hogy a földközi-tengeri régió nyugati és keleti területein is lépjenek életbe 
makroregionális stratégiák, amelyek jelentős fejezetet szánnak a tengeri övezeteknek és 
figyelembe veszik a szigeti területek sajátosságait és a fejlődésükhöz szükséges 
feltételeket;

17. úgy véli, hogy a három makroregionális stratégia – a nyugat-mediterrán, az adriai és jón-
tengeri, illetve a kelet-mediterrán – összehangolása révén az egész földközi-tengeri 
medencére érvényes egységes politika folytatható, amely szinergiában áll a regionális és 
nemzetközi szervezetek által meghatározott prioritásokkal;

18. kéri az érintett tagállamokat, hogy ösztönözzék a jelen jelentés kidolgozása során 
kibontakozott együttműködési szándékot, és felkéri a jövőbeli ciprusi uniós elnökséget, 
hogy támogassa e projektet;

19. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.
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INDOKOLÁS

1. A makrorégiók kialakulása

A 2009-ben kialakított balti-tengeri makrorégió egységes jellemzőkkel bíró területeket fog 
össze, és célja, hogy együttműködést hozzon létre az ott felmerülő gazdasági és 
környezetvédelmi problémák jobb megoldása érdekében. Ez az együttműködés egy 
makroregionális stratégia formáját öltötte, amely a már meglévő szoros ágazati 
együttműködések koordinálására hivatott, és négy pillér – környezetvédelem, jólét, 
megközelíthetőség és biztonság –, valamint egy cselekvési terv köré épül fel; ez utóbbi 15 
kiemelt irányvonalat és 80 vezérprojektet határoz meg.

Az e régióban nyert tapasztalat ösztönzőleg hatott más projektek kialakítására. E projektek 
egyike – a dunai makrorégió – esetében értük el az első előrelépést. Más projektek is 
kilátásban vannak. Az érintett intézmények, tagállamok, régiók és helyi hatóságok együtt 
lépnek fel annak érdekében, hogy hasonló együttműködési kereteket állapítsanak meg a közös 
jellemzőkkel – így azonos tengeri térséggel, azonos hegységgel, azonos vízgyűjtő területtel 
stb. – rendelkező egyes európai makrorégiókban.

A makroregionális stratégiák új távlatokat nyitnak a kohéziós politika keretében támogatott 
területi együttműködési projektek előtt. E stratégiák olyan fontos közösségi stratégiák kísérői 
lehetnek, mint a transzeurópai közlekedési hálózatok vagy az integrált tengerpolitika. Emellett 
segíthetnek abban, hogy a regionális programok és az Európai Parlament Európa 2020 
stratégiájának célkitűzései jobban megfeleljenek egymásnak. 

2. A jelenlegi helyzet és az első tapasztalati visszajelzések

A makrorégiók koncepciója felkeltette az érintett szereplők érdeklődését, és a tapasztalható 
lelkesedés is azt mutatja, hogy valódi várakozás előzi meg ezen új, a területi alapú fejlesztést 
célzó európai közpolitikai terület kiaknázását. E mögött objektív – a szomszédos régiók 
közötti kölcsönhatás –, ugyanakkor történelmi és kulturális indokok is állnak, mivel ezeknek 
az élettereknek századokon át közös volt a történelmük. E múltbeli szálak megerősítése, sőt 
olykor helyreállítása adja a közös együttműködés alapját. A makroregionális szemlélet 
melletti elkötelezettség így az európai eszme térhódításáról tanúskodik.

A Bizottság szerepet vállalt a balti-tengeri stratégia végrehajtásában. 2011. április 13-i 
következtetéseiben a Tanács a dunai makrorégió kapcsán ismételten felszólította a 
Bizottságot, hogy „vállaljon vezető szerepet a stratégia (…) koordinációjában”. Egy ilyen 
eszköz irányítása a gyakorlatban igen összetett, és kézben tartása jelentős technikai 
támogatást igényel. A Regionális Politikai Főigazgatóság jelenleg nem vállalhat nagyobb 
részt e feladatból.

Amint elmúlik a „bejelentés hatása”, felmerül annak kockázata, hogy a makrorégiók egy 
költségvetési forrásokat elszívó, hatékonyságot nélkülöző „gépezetté” válnak. Egy másik 
szabály, az ún. „három nem szabálya” is felvetődött: nem az új pénzügyi eszközökre, nem az 
új intézményi eszközre, nem az új szabályozásra. A Tanács kiigazította ezt a kötöttséget, 
amikor 2011. április 13-án a „három igen szabályát” támogatta: igen a finanszírozások 
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egymást kiegészítő jellegére, igen az intézményi eszközök koordinálására, igen az új 
projektek meghatározására. E dialektika valójában az egyensúlykeresést célozza: az 
egyensúlyi helyzetet még azelőtt meg kell határozni, hogy meghoznák a következő, 2014–
2020 közötti időszakra vonatkozó területi kohéziós politikára vonatkozó rendeleteket.

3. A makroregionális stratégia nyeresége

A Balti-tenger példáján keresztül számos lehetőség bontakozik ki a makroregionális stratégiák 
végrehajtásának köszönhetően. Elsősorban megfelelő referenciakeretet kell biztosítani a 
kohéziós politikák számára, továbbá az azonos életterekben elő kell segíteni az ágazatközi 
együttműködést. E keret sokkal inkább a befektetések kiegészítő jellegére fektetheti a 
hangsúlyt, és befolyással lehet az egyes európai makrorégiók regionális fejlesztési terveiben 
megállapított prioritásokra, ami az integrált megközelítés keretében átfogó látásmódot és 
valódi szinergiákat eredményezhet.

E stratégia másik előnye, hogy segítségével a kohéziós politikára vonatkozó előirányzatokon 
felül nagyobb mértékben felhasználhatóvá válnak az Európai Unió rendelkezésére álló 
különböző beavatkozási eszközök, és azok között jobb együttműködés érhető el. Ez 
különösen így van az Európai Beruházási Bank (EBB) esetében. Emellett a stratégiának 
köszönhetően a többszintű kormányzás útján egy irányba terelhetők a régiók és a különböző 
tagállamok erőforrásai. A stratégiában részt vevő valamennyi fél jól jár.

A makroregionális stratégia végül olyan keretet ad az Unió szomszédságpolitikái számára, 
amely kedvez a megújított párbeszéd, valamint a gyümölcsöző és gyakorlati kapcsolatok 
kialakulásának. 

4. A leküzdendő nehézségek

Valamennyi makroregionális stratégia két dimenziót foglal magában: egyrészt egy területi 
dimenziót a stratégia alkalmazásának helyszínéül kijelölt területtel összefüggésben, másrészt 
egy funkcionális dimenziót a prioritások meghatározása révén. El kell érni, hogy az érintett 
közösségek már a makrorégiók kialakítására irányuló eljárás megindításának pillanatában 
csatlakozzanak. Mindehhez egy körülbelül egy-két év időtartamú előzetes szakaszt kell 
előirányozni a makrorégió tényleges kialakítása előtt.

A makrorégiók működése során el kell kerülni a kormányközi irányítás csapdáját, még akkor 
is, ha a régiók transznacionális jellege az érintett tagállamok bevonását feltételezi. Kizárólag 
egy többszintű – többek között a regionális szintet is felölelő – irányítás alkalmas ezen 
eljárások európai küldetésének teljesítésére, valamint az Európai Unió regionális fejlesztési 
politikájával való komplementaritás biztosítására.

A jövőbeli rendszer nem alapulhat a majdani makrorégiók „spontán módon” történő 
kialakításán. Ettől a régiók véletlenszerűek lennének, ami ártana az egységes eljárások 
kialakításának. A régiók létrehozatalának ugyanakkor alulról felfelé építkező folyamatnak 
kell lennie, amely a helyi szereplők valódi elhivatottságán alapul. 

A makroregionális stratégiákban foglalt számos projekt érvényesítéséhez be kell vonni a 
szomszédos régiókat. E részvételnek a területi politikák, nem pedig a külpolitikai dimenzió 
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keretében kell történnie.

5. Meghozandó intézkedések

A makroregionális stratégiák kialakításának olyan átfogó koncepcióba kell illeszkednie, 
amely alkalmas a helyi problémák oly módon való feltérképezésére, amellyel kiiktathatók a 
bizonytalan vagy csupán az aktuális politikai megfontolásokhoz kapcsolódó projektek. El kell 
készíteni az „európai makrorégiók előzetes térképét”, még ha az továbbra sem lesz kötelező 
erejű és a helyi dinamikák függvényében alakulhat.

Valamennyi makrorégió esetében szükség van egy „előzetes szakaszra”, amelynek során 
kerekasztal-beszélgetéseket szerveznek az érintett partnerek között, felvázolják az első 
stratégiai irányvonalakat és meghatározzák a jövőbeli irányítás alapjait is: lehet ez egy vezető 
közösség kijelölése, egy európai területi együttműködési csoportosulás létrehozása, közös 
irányítás pontosan meghatározott és a különböző államok és régiók között megosztott 
felelősségi körökkel, vagy valamilyen egyéb módozat. A Tanács határozatának megfelelően a 
Bizottság az a természetes módon adódó kísérleti fórum, amely egy ilyen előzetes eljárást 
elvégezne. A Bizottságnak kell rendelkezésre bocsátania a befektetéshez szükséges emberi és 
pénzügyi forrásokat.

A makroregionális együttműködési folyamat pénzügyi támogatási eszközeit a kohéziós 
politika területi együttműködési fejezetén belül kell elkülöníteni. Ez egybevág a költségvetési 
összegek érezhető növelésére irányuló szándékkal, összhangban az Európai Parlament által a 
2014–2020 közötti programozási időszak tekintetében kifejezett óhajjal, amelyet az Európai 
Bizottság a kohéziós politikáról szóló, „transznacionális dimenzióval megerősített 
eszközöket” javasló ötödik jelentésében szintén támogatott.

E pénzügyi támogatás – a Bizottság által vezetett előzetes szakaszban, illetve az előzetes 
szakasz végén kiválasztott irányító hatóság által felügyelt végrehajtási szakaszban egyaránt –
technikai segítségnyújtási előirányzatok formáját ölthetné. 

A kiemelt projektek esetében – amint az a balti-tengeri stratégia keretében is történt – azáltal 
érhető el a finanszírozások egymást kiegészítő jellege, hogy a kohéziós politika operatív 
programjai keretében zajló projektfelhívások során hozzáigazítják a kiválasztási kritériumokat 
a makroregionális prioritásokhoz.

6. A földközi-tengeri makroregionális stratégia jelentősége

A Földközi-tenger medencéje egységes természeti környezetnek ad otthont, és annak 
valamennyi parti részét azonos történelmi és kulturális realitás köti össze. Az Európa déli 
térségében rejlő hatalmas lehetőségek nem aknázhatók ki a makroregionális stratégia 
meghatározása által lehetővé tett koordináció és átfogó látásmód nélkül.

Mivel a földközi-tengeri térség rendkívül kiterjedt, felvetődik a kérdés: mely makroregionális 
eszközöket részesítsük előnyben? A földközi-tengeri térség középső részén a szereplők az 
adriai- és jón-tengeri makroregionális projekt köré csoportosulnak. E jelentés kidolgozása 
keretében folytatott egyeztetések eredményeképpen három különböző makrorégiót 
különböztethetünk meg: a nyugat-mediterrán, a közép-mediterrán, más néven adriai és jón-
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tengeri, valamint a kelet-mediterrán makrorégiót, amelyeket egy strukturált együttműködési 
eszköz köt össze.
A földközi-tengeri régiók éghajlatukból – a „mediterrán éghajlatból” – fakadóan hasonló 
ökotípusoknak adnak otthont. A mezőgazdasági termékek északon és délen, nyugaton és 
keleten egyaránt azonos jellegűek, és különbözőségük ellenére is ugyanazt a 
termékválasztékot nyújtják. A környezetvédelmi problémák (például a tűzesetek) az egész 
térségben megegyeznek. A világ első számú turisztikai célpontját képező mediterrán 
területeknek érdekükben áll, hogy együttműködjenek e többségük számára kiemelkedő 
gazdasági ágazat fenntartása és kilátásainak javítása érdekében.

A lehetőségek sorában szerepel annak szükségessége, hogy a tengeri közlekedést – főként az 
áruszállítást – a térség egészében a közlekedési stratégia középpontjába helyezzék. 
Nagyszámú és változatos tengeri útvonalat kell kialakítani. A Földközi-tenger térségében 
optimálisak a feltételek a megújuló energiák, és különösen a napenergia fejlesztéséhez. A 
makroregionális stratégia megfelelő válaszokat adhat az ilyen célkitűzésekre, és segítségével 
olyan partnerek is bevonhatók, mint az EBB.

Biológiai sokféleségét tekintve a Földközi-tenger térsége különösen gazdag, ugyanakkor 
fokozottan veszélyeztetett is. A túlhalászás nagy veszélyt jelent a térség halállományára. A 
Földközi-tenger zárt tenger, amely nagy tengeri forgalom színtere, és amelynek partjai az 
egyik legdinamikusabban növekvő népességnek adnak otthont; ezt a jelenséget 
nagymértékben kiemeli idegenforgalmi látogatottsága. A tengerparti és tengeri környezet 
szintén különös aggodalom tárgyát képezi az egész térségben. A helyi közösségek közötti 
„észak–dél” együttműködések általánossá válásával párhuzamosan elő kell mozdítani – a 
szomszédságpolitikák segítségével – a tengerbe öntött hulladékok kezelésére vonatkozó 
összehangolt politikát. 

Az itt élő 500 millió embernek köszönhetően – akiknek alig egyharmada esik az Európai Unió 
területére – 2020-ig és az azt követő időszakban is a Földközi-tenger térsége képezi Európa 
számára a legfontosabb „közeli látóhatárt”. A Földközi-tenger térségének fejlődési dinamikája 
az európai gazdaság egésze számára mozgatóerőt jelenthet.

A földközi-tengeri térség Unión belüli része igen kis mértékben strukturált. Az 
együttműködés és a kölcsönös kapcsolatok terén itt igen gyenge eredmények figyelhetők meg. 
A terület egészét átfogó gondolkodás és terv keretében sokkal jobban kezelhetők lennének 
azok a kihívások, amelyekkel a Földközi-tenger térségében működő politikai hatóságoknak 
szembe kell nézniük. 

A Földközi-tenger Unión kívüli peremterületein élő lakosság minden szempontból – így 
gazdasági, társadalmi, ökológiai és politikai téren is – igen alacsony életszínvonalon él. E 
társadalmak fejlődése saját maguk számára is elengedhetetlenül szükséges, Európa számára 
pedig lehetőséget jelent. Ez utóbbi olyan előnyökre tehetne szert az együttműködés útján, 
mint a nagyobb biztonság és a migrációs áramlatok fenntarthatóbb kezelése; ezenfelül 
közvetlenül részt vehetne egy olyan növekedési övezetben, amely a saját gazdasági
teljesítményére is pozitív hatást gyakorolna. A Földközi-tenger déli partján tavasszal 
végigsöprő események erőteljes lökést adtak egy új, aktív szomszédságpolitika kialakításához. 
Ha ezeket – legalább részben – összekötjük a makroregionális stratégiával, akkor valódi 
területi dimenzióval ruháznánk fel az említett politikát, ami a nagyobb hatékonyság záloga.
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A mediterrán térség európai államainak és régióinak el kell kötelezniük magukat az 
együttműködés megerősítésének folyamata mellett, és azt ennek az Európa jövője 
szempontjából alapvető jelentőségű térség valamennyi partnere előtt meg kell nyitni. Ennek 
megvalósítása során előnyben kell részesíteni a makroregionális stratégiát. 


