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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl ES makroregioninių strategijų vystymo: šiuo metu taikoma praktika ir ateities 
perspektyvos, ypač Viduržemio jūros regione
(2011/2179(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio mėn. Komisijos priimtą 2007–2013 m. veiklos 
programą MED,

– atsižvelgdamas į 2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės (EKPP) 
tarptautinio bendradarbiavimo programą „Viduržemio jūros baseinas“, kurią Komisija 
priėmė 2008 m. rugpjūčio 14 d.,

– atsižvelgdamas į 2010–2015 m. organizacijos Arc Latin strateginį planą „Organizuotas ir 
naujoviškas Viduržemio jūros regionas“,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos Baltijos jūros 
regiono strategijos ir makroregionų vaidmens būsimoje sanglaudos politikoje1,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. rugsėjo 22 d. rezoliuciją dėl Europos kalnų regionų, salų ir 
retai gyvenamų vietovių ekonominio ir socialinio vystymo strategijos2,

– atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 9 d. Komisijos komunikatą „Penktosios ekonominės, 
socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitos išvados. Sanglaudos politikos ateitis.“ 
(COM(2010) 0642),

– atsižvelgdamas į 2010 m. gruodžio 8 d. Komisijos komunikatą „Europos Sąjungos 
strategija dėl Dunojaus regiono“ (COM(2010) 0715) ir į parengiamąjį veiksmų planą 
(SEC(2009) 0712/2), pridėtą prie strategijos,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. vasario 17 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos Dunojaus 
regiono strategijos įgyvendinimo3,

– atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 29 d. Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių 
regionų ir vietos asamblėjos (ARLEM) ataskaitą „Viduržemio jūros šalių sąjungos 
teritorinis aspektas. Rekomendacijos ateičiai“,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. balandžio 7 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės 
politikos peržiūros pietų aspekto4,

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 22 d. Komisijos ataskaitą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl ES 
Baltijos jūros regiono strategijos (ESBJRS) įgyvendinimo (COM(2011) 0381),

                                               
1 OL C 351E, 2011 12 2, p. 1.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2010)0341.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0065.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0154.
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– atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 23 d. rezoliuciją dėl 3 tikslo – teritorinio 
bendradarbiavimo uždavinio. Būsimosios pasienio regionų, tarpvalstybinio ir 
tarpregioninio bendradarbiavimo darbotvarkės1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 23–24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, kuriose 
patvirtinama Europos Sąjungos strategija dėl Dunojaus regiono ir valstybės narės 
raginamos bendradarbiaujant su Komisija toliau rengti galimas būsimas makroregionines 
strategijas, visų pirma Adrijos ir Jonijos jūrų regionų,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 6 d. pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl konkrečių Europos regioninės plėtros fondo paramos Europos teritorinio 
bendradarbiavimo tikslui nuostatų (COM(2011) 0611),

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 10 d. Katanijoje surengto tarpinstitucinio forumo 
pirmininko galutinį pareiškimą tema „Senieji ir naujieji dalyviai besikeičiančiame 
Viduržemio jūros regione: gyventojų, regionų, vietos subjektų, vyriausybių ir 
viršnacionalinių institucijų vaidmuo įgyvendinant integruotą bendro vystymosi strategiją“,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją dėl Europos kaimynystės 
politikos persvarstymo2,

– atsižvelgdamas į savo 2012 m. sausio 19 d. pareiškimą dėl Salų pakto, kaip oficialios 
Europos iniciatyvos, sudarymo3, taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 174 
straipsnį,

– atsižvelgdamas į 2012 m. kovo 23 d. Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, 
Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl 
Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (COM(2012) 0128),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto bei 
Kultūros ir švietimo komiteto nuomones (A7–0000/2012),

A. kadangi makroregioninė Baltijos jūros regiono strategija patvirtinta 2009 m. ir kadangi 
aptardama šią strategiją Komisija pabrėžė „tokio naujo bendradarbiavimo“ naudą 
(2011 m. birželio 22 d. ataskaita, COM(2011) 0381);

B. kadangi rengiama makroregioninė Dunojaus regiono strategija, kurią aptardama 2011 m. 
balandžio 13 d. posėdžiavusi Taryba4 paragino Komisiją „vadovauti strateginiam <...> 
koordinavimui“;

C. kadangi makroregioninės strategijos tikslas – Europoje pradėti įgyvendinti naują 
sanglaudos politikos sritį, siekiant užtikrinti vystymąsi teritoriniu pagrindu;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0285.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0576.
3 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0016.
4 8743/1/11 REV 1.
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D. kadangi įgyvendinant biudžeto eilutę „techninė pagalba Baltijos jūros regionui“, kuriai 
Europos Parlamento iniciatyva pritarta priimant 2011 m. Sąjungos biudžetą, įrodyta, kad 
tokie asignavimai naudingi siekiant tinkamai vystyti makroregioninę strategiją;

E. kadangi Komisija siūlo didinti teritorinio bendradarbiavimo politikos tarpvalstybinį 
skirsnį, kad būtų remiama nauja makroregioninė politika1;

F. kadangi padaryta pažanga rengiant kelis makroregionų projektus, ir Komisija, kaip 
koordinatorė, turi padėti diegti tvarų valdymą ir nustatyti bendrus kriterijus bei 
išmatuojamus rodiklius, kad būtų galima įvertinti šių projektų tinkamumą;

G. kadangi Viduržemio jūros regiono vaidmuo Europoje yra istorinis;

H. kadangi taikant makroregioninių strategijų metodą būtų galima priimti sprendimą dėl 
bendro projekto šioje Sąjungos ateičiai labai svarbioje teritorijoje, siekiant įveikti 
dabartinę krizę ir patenkinti visų kaimynų, visų pirma pietinės pakrantės gyventojų, 
lūkesčius;

I. kadangi Viduržemio jūros regionas yra vientisas regionas – vienas baseinas kultūros ir 
aplinkos požiūriu, kuris dėl Viduržemio jūros regione vyraujančio klimato turi labai daug 
bendrų ypatumų ir prioritetų: jame tokie patys žemės ūkio produktai, mažai vandens 
išteklių, daug atsinaujinančiųjų energijos išteklių, visų pirma saulės energijos, svarbus 
turizmas, tokia pati gaivalinių nelaimių (gaisrų, potvynių, žemės drebėjimų) rizika ir tokia 
pati žmogaus klaidų, visų pirma jūrų taršos, rizika;

J. kadangi Viduržemio jūros regionas yra labai didelis – nuo rytų iki vakarų apima beveik 
4 000 km – ir jame daug salų; kadangi reikia tobulinti platų jūrų kelių tinklą, leidžiantį 
vystyti prekybą mažinant su ja susijusį CO2 poveikį;

K. kadangi padaryta pažanga įgyvendinant Adrijos ir Jonijos jūrų makroregioninės strategijos 
projektą, pagrįstą ilga bendradarbiavimo ir solidarumo praktika vientisoje teritorijoje 
aplink Adrijos jūrą;

L. kadangi rengiant šį pranešimą tartasi su daugeliu suinteresuotų regionų, Viduržemio jūros 
šalių sąjunga ir įvairiomis organizacijomis, dalyvaujančiomis įgyvendinant Europos 
Sąjungos teritorinio bendradarbiavimo politiką;

Makroregioninės strategijos bendrais bruožais

1. pritaria makroregioninių strategijų metodui, kuris įgyvendinant teritorinio 
bendradarbiavimo politiką taikomas tam pačiam gyvenamajam regionui priklausančioms 
teritorijoms: jūrų teritorijai, kalnų masyvui, upių baseinui;

2. mano, kad toks teritorinio bendradarbiavimo metodas labiausiai pateisinamas tuomet, kai 
bėgant amžiams šios teritorijos buvo padalytos nustatant sienas, todėl kaimyninių 
teritorijų bendradarbiavimas vykdomas nedideliu mastu;

3. mano, kad dėl bendro vaizdo, kurį galima susidaryti įgyvendinant makroregioninę 
                                               
1 (COM(2010) 0642 final).
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strategiją, teritorinio bendradarbiavimo projektų ir Europos teritorinio bendradarbiavimo 
grupės (ETBG) priemonės papildoma nauda būtų didesnė ir kad būtų didinama sąveika su 
pagrindinėmis Bendrijos strategijomis, pavyzdžiui, transeuropinių transporto tinklų ar 
integruotos jūrų politikos strategijomis; mano, kad dėl to taip pat būtų lengviau taikyti 
kitas Europos politikos priemones, pavyzdžiui, pasiūlytas EIB;

4. rekomenduoja makroregionines strategijas grįsti daugiapakopiu valdymu, užtikrinant 
vietos ir regionų atstovų dalyvavimą;

5. mano, kad makroregioninė strategija gali būti naudinga užtikrinant didesnį Sąjungos 
kaimynystės ir (arba) pasirengimo narystei politikos veiksmingumą;

Įgyvendinamos makroregioninės strategijos

6. palankiai vertina tai, kad, kaip įrodyta, makroregionine Baltijos jūros regiono strategija 
gali būti suteikta didelė papildoma nauda Europai; šioje strategijoje, kurią patvirtino 
Taryba, rėmė Komisija ir palaikė visi suinteresuoti nacionaliniai, regioniniai ar vietos 
partneriai, apibūdinta veiksmų programa ir aiškiai nustatyti prioritetai;

7. ragina šią pirmąją orientacinę makrostrategiją (kiekvieną prioritetinę sritį) išsamiai 
įvertinti remiantis objektyviais kriterijais ir išmatuojamais rodikliais;

8. mano, kad siekiant užtikrinti visišką šių veiksmų sėkmę būtina nuolat remti jų valdymo 
struktūrą, įtraukiant ją į būsimą 2014–2020 m. programavimą;

9. ragina Komisiją ir Tarybą visiškai remti veiksmus, kurių imtasi dėl Dunojaus baseino, –
šie veiksmai taip pat turi būti nuolat vertinami ir stebimi ir jiems turi būti skirtos 
tinkamos finansinės lėšos;

Būsimos makroregioninės strategijos

10. siūlo Komisijai koordinuoti diskusijas ir derybas dėl būsimų makroregioninių strategijų; 
mano, kad turi būti nustatyti prioritetiniai regionai, atsižvelgiant į nepakankamą įvairioms 
valstybėms narėms priklausančių, tačiau vienam gyvenamajam regionui priskiriamų 
Europos teritorijų bendradarbiavimą; mano, kad baigus šias derybas turi būti parengtas 
neprivalomas preliminarus Europos makroregionų žemėlapis, kurį galima keisti 
atsižvelgiant į vietos pokyčius;

11. mano, kad makroregioninėms strategijoms nereikia nei naujų finansinių lėšų, nei naujos 
institucinės priemonės, nei naujų teisės aktų, tačiau reiškia nuomonę, kad remiant tokias 
strategijas pagrįstai teikiama Europos fondų parama – techninei pagalbai skirti 
asignavimai;

12. mano, kad turi būti suteikta galimybė teritorinio bendradarbiavimo tikslo lėšas 
makroregioninėms strategijoms skirti dviem etapais: pirmuoju etapu, kad būtų galima jas 
kurti (apie dvejų metų trukmės pirminis etapas), ir antruoju etapu, kad būtų remiamas 
veiksmingas jų įgyvendinimas (įtvirtinimo etapas, kurio trukmė ilgesnė);

Perspektyvos Viduržemio jūros regione
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13. remia makroregioninės Viduržemio jūros baseino strategijos įgyvendinimą, kad būtų 
organizuojama šios Europos ateičiai labai svarbios teritorijos veikla, ir ragina Tarybą ir 
Komisiją remti šios strategijos kūrimą;

14. mano, kad makroregionine strategija, kurią įgyvendinant dalyvauja Sąjunga, 
nacionalinės, regionų ir vietos valdžios institucijos, regioninės organizacijos, finansų 
įstaigos bei Viduržemio jūros baseino europinėje dalyje veikiančios NVO ir gali 
dalyvauti kaimyninės šalys ir (arba) narystei besirengiančios šalys, gali būti labai 
sustiprintas šiame regione vykdomo teritorinio bendradarbiavimo politinis ir veiklos 
aspektas;

15. pageidauja, kad Taryba greitai pritartų makroregioninei Adrijos ir Jonijos jūrų strategijai, 
kad būtų konkrečiai imtasi pirmųjų veiksmų siekiant parengti makroregioninę 
Viduržemio jūros regiono strategiją;

16. pageidauja, kad Viduržemio jūros regiono vakarinėje ir rytinėje dalyse taip pat būtų 
sukurtos makroregioninės strategijos, į kurias būtų įtrauktas svarbus jūrų aspektas ir 
kuriose būtų atsižvelgiama į salų ypatumus bei būtinybę jas vystyti;

17. mano, kad koordinuojant šias tris makroregionines strategijas – Viduržemio jūros regiono 
vakarinės dalies, Adrijos ir Jonijos jūrų regiono ir Viduržemio jūros regiono rytinės 
dalies – bus galima vykdyti bendrą viso Viduržemio jūros baseino politiką, derinant su 
regioninių ir tarptautinių organizacijų nustatytais prioritetais;

18. ragina atitinkamas valstybes nares remti bendradarbiavimo iniciatyvas, pradėtas 
įgyvendinti rengiant šį pranešimą, ir prašo Sąjungai pirmininkausiantį Kiprą remti tokį 
projektą;

19. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1.  Makroregionų kūrimas

2009 m. sukurtas Baltijos jūros makroregionas apima vientisą regioną, kurio tikslas –
bendradarbiauti siekiant geriau išspręsti jame kylančias ekonomines ir aplinkos problemas. 
Šis bendradarbiavimas vykdomas pagal makroregioninę strategiją, skirtą jau vykdomam 
plataus masto sektorių bendradarbiavimui koordinuoti ir pagrįstą keturiais ramsčiais 
(aplinkos, gerovės, prieigos suteikimo bei saugumo) ir veiksmų planu, kuriame pateikiama 
penkiolika prioritetinių krypčių ir 80 pavyzdinių projektų.

Remiantis šia patirtimi numatyta vykdyti kitus projektus. Dėl vieno jų – Dunojaus 
makroregiono projekto – imtasi pirmųjų veiksmų. Kiti projektai planuojami. Atitinkamos 
institucijos, valstybės narės, regionai ir vietos institucijos panašias schemas tariasi parengti 
įvairiuose Europos makroregionuose, kurie yra panašūs: jiems priklauso bendra jūros erdvė, 
vienas kalnų masyvas, vienas upės baseinas ir pan.

Makroregioninės strategijos suteikia naujas galimybes įgyvendinti teritorinio 
bendradarbiavimo projektus, remiamus vykdant sanglaudos politiką. Šiomis strategijomis gali 
būti papildytos pagrindinės Bendrijos strategijos, pavyzdžiui, transeuropinių transporto tinklų 
arba integruotos jūrų politikos. Įgyvendinant jas galima geriau derinti regionines programas ir 
Europos Parlamento tikslus, nurodytus strategijoje „Europa 2020“. 

2. Esama padėtis ir pirmasis keitimasis patirtimi

Makroregiono sąvoka atitinkamus dalyvius paskatino imtis veiksmų; pastebimas entuziazmas 
rodo, jog iš tikrųjų yra vilčių, kad ši nauja Europos viešosios politikos sritis bus įgyvendinta 
siekiant tikslo užtikrinti vystymąsi teritoriniu pagrindu. Tam yra objektyvių priežasčių 
(kaimyninių regionų tarpusavio priklausomumas), bet ir istorinių bei kultūrinių priežasčių, nes 
ištisus amžius šių gyvenamųjų regionų istorija buvo bendra. Šie seni ryšiai, kurie turi būti 
stiprinami ar kartais net atkuriami, yra tarpusavio bendradarbiavimo pagrindas. Taigi taikant 
makroregiono sąvoką plėtojama Europos idėja.

Komisija įsipareigojo dalyvauti įgyvendinant Baltijos jūros regiono strategiją. Taryba 2011 m. 
balandžio 13 d. išvadose dėl Dunojaus makroregiono dar kartą paragino Komisiją „vadovauti 
strateginiam <...> koordinavimui“. Praktiškai tokią priemonę valdyti sudėtinga ir jai 
įgyvendinti reikia didelės techninės pagalbos. Regioninės politikos generalinis direktoratas 
šiuo metu negali prisiimti didesnių įsipareigojimų.

Praėjus informaciniam poveikiui iš tikrųjų gali kilti rizika, kad iš biudžeto bus finansuojami 
labai neaiškūs ir neveiksmingi darbai. Todėl buvo pasiūlyta taisyklė, vadinama „trijų ne“ 
taisykle: ne – naujoms finansinėms priemonėms, ne – naujai institucinei priemonei, ne –
naujiems teisės aktams. Šią taisyklę Taryba pakeitė, balandžio 13 d. paraginusi taikyti „trijų 
taip“ taisyklę: taip – finansavimo papildomumui, taip – institucinių priemonių derinimui, 
taip – naujų projektų nustatymui. Iš tikrųjų šių argumentų tikslas – siekti suderinti veiksmus, 
kuriuos reikėtų suderinti prieš priimant sprendimą dėl būsimos 2014–2020 m. teritorinės 
sanglaudos politikos reglamentų.
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3. Makroregioninės strategijos papildoma nauda

Pagal Baltijos jūros regiono pavyzdį įgyvendinant makroregionines strategijas atsiranda kelios 
galimybės. Iš esmės galima sukurti tinkamą sanglaudos politikos bazinę sistemą ir skatinti 
sektorių bendradarbiavimą tame pačiame gyvenamajame regione. Pagal šią sistemą galima 
siekti didesnio papildomumo skiriant investicijas ir daryti įtaką atitinkamiems to paties 
Europos makroregiono kiekvieno regioninio vystymosi plano prioritetams, atsižvelgiant į 
bendrą padėtį ir faktiškai imantis bendrų veiksmų pagal integruotą metodą.

Kita šios strategijos nauda: taikant ją įvairios Europos Sąjungos paramos, ne tik sanglaudos 
politikai skiriamų asignavimų, poveikis gali būti didesnis ir naudojant paramą gali būti geriau
bendradarbiaujama. Visų pirma paminėtinas Europos investicijų banko (EIB) atvejis. Taikant 
strategiją taip pat galima užtikrinti, kad regionų ir įvairių valstybių narių ištekliai būtų 
naudojami vienam tikslui siekti vykdant daugiapakopį valdymą. Tai abipuse nauda pagrįsta 
strategija, naudinga kiekvienai dalyvaujančiai šaliai.

Galiausiai makroregioninė strategija leidžia tinkamai atnaujinti dialogą ir palaikyti konkrečius 
naudingus santykius vykdant ES kaimynystės politiką. 

4. Sunkumai, kuriuos reikia įveikti

Kiekviena makroregioninė strategija turi dvi plotmes: teritorinę (nustatoma tinkama teritorija, 
kurioje strategija taikoma) ir funkcinę (nustatomi prioritetai). Atitinkamos valdžios 
institucijos į veiklą turi būti įtraukiamos pradedant įgyvendinti su tokia strategija susijusius 
veiksmus. Taigi turi būti numatomas vienų–dvejų metų pradinis etapas prieš makroregionui 
faktiškai pradedant veikti.

Makroregionų veiklai neturi trukdyti tarpvyriausybinis valdymas, nors tarptautinis šios 
veiklos pobūdis reiškia, kad joje dalyvauja atitinkamos valstybės narės. Siekiant užtikrinti, 
kad tokie veiksmai būtų vykdomi Europos mastu ir kad jais būtų papildoma Europos 
Sąjungos regioninės plėtros politika, turi būti vykdomas tik daugiapakopis valdymas, visų 
pirma valdymas regionų lygmeniu.

Būsimi makroregionai ateityje negali būti kuriami spontaniškai. Dėl tokio kūrimo atsiranda 
netikrumas, trukdantis vykdyti nuoseklius veiksmus. Vis dėlto kiekvienas makroregionas turi 
būti kuriamas pagal principą „iš apačios į viršų“, remiantis faktiniais vietos dalyvių siekiais. 

Kad daugelis makroregioninėse strategijose numatytų projektų būtų tinkamai įgyvendinti, 
privalo dalyvauti kaimyniniai regionai. Šis dalyvavimas turi būti užtikrinamas vykdant 
teritorijų politiką, o ne užsienio politiką.

5. Svarstytinos priemonės

Makroregioninės strategijos turi būti plėtojamos vykdant bendras diskusijas, kad būtų galima 
išnagrinėti vietos problemas ir nebūtų įgyvendinami abejotini ar su greitais ir paprastais 
politiniais vertinimais susiję projektai. Turi būti parengtas preliminarus Europos 
makroregionų žemėlapis, net jeigu jis bus neprivalomas ir galės būti keičiamas atsižvelgiant į 



PE488.006v01-00 10/11 PR\900677LT.doc

LT

vietos pokyčius.

Kuriant kiekvieną makroregioną būtinas pirminis etapas, per kurį atitinkami partneriai 
išnagrinėja klausimą, numatomos pirmosios strateginės kryptys, taip pat nustatomas būsimo 
valdymo pagrindas: arba paskiriama vadovaujanti valdžios institucija, arba sukuriama ETBG, 
arba vykdomas bendras valdymas tinkamai nustačius ir paskirsčius atsakomybę įvairioms
valstybėms ar įvairiems regionams, arba taikoma bet kokia kita tvarka. Pagal Tarybos 
sprendimą Komisija yra faktinė institucija, vadovaujanti tokiam pirminiam etapui. Ji privalo 
turėti tokioms investicijoms būtinų žmogiškųjų ir finansinių išteklių.

Finansinės lėšos makroregionų bendradarbiavimui remti turi būti skirtos pagal sanglaudos 
politikos teritorinio bendradarbiavimo skirsnį. Tai sutampa su siekiu labai padidinti iš 
biudžeto skiriamas lėšas – tokį pageidavimą dėl 2014–2020 m. programavimo laikotarpio jau 
išreiškė Europos Parlamentas, taip pat palaikė Komisija, visų pirma penktojoje sanglaudos 
politikos ataskaitoje, kurioje rekomenduojama didinti tarpvalstybinį skirsnį.

Ši finansinė parama galėtų būti suteikiama kaip asignavimai, skirti techninei pagalbai tiek 
Komisijos vykdomam pirminiam etapui, tiek įgyvendinimo etapui, kurį vykdo pasibaigus 
pirminiam etapui atrinkta valdymo institucija. 

Įgyvendinant prioritetinius projektus finansavimas gali būti papildomas, projektų 
konkursuose, vykdomuose pagal sanglaudos politikos veiklos programas, atrankos kriterijus 
siejant su makroregioninės strategijos prioritetais, kaip buvo daroma įgyvendinant Baltijos 
jūros regiono strategiją.

6. Makroregioninės strategijos svarba Viduržemio jūros regione

Viduržemio jūros baseinui būdinga tokia pati gamta; visas jo pakrantėse esančias šalis sieja ta 
pati istorija ir kultūra. Europos pietinė dalis teikia didelių galimybių, kuriomis nebus galima 
pasinaudoti nekoordinuojant veiksmų ir nesusipažinus su bendra padėtimi, o tai padaryti 
galima rengiant makroregioninę strategiją.

Viduržemio jūros regionas yra labai didelis, todėl reikia apsvarstyti, kokiai makroregioninei 
priemonei turi būti teikiama pirmenybė. Viduržemio jūros regiono centrinės dalies šalys 
rengiasi įgyvendinti Adrijos ir Jonijos jūrų makroregiono projektą. Atsižvelgiant į derybas, 
vykdytas rengiant šį pranešimą, pasirinkti trys atskiri makroregionai: vienas – Viduržemio 
jūros regiono vakarinėje dalyje, kitas – šio regiono centrinėje dalyje (centrinės dalies 
projektas taip pat vadinamas Adrijos ir Jonijos jūrų projektu), trečias – Viduržemio jūros 
regiono rytinėje dalyje; nustatyta struktūrinė šių regionų koordinavimo priemonė.
Iš tikrųjų dėl Viduržemio jūros regionuose vyraujančio klimato (Viduržemio jūros klimatas) 
šių regionų ekotipai yra panašūs. Žemės ūkio produktai regiono šiaurėje, pietuose, rytuose ir 
vakaruose tokie patys; šie įvairūs produktai priklauso tai pačiai produktų linijai. Visur 
susiduriama su vienodomis aplinkos problemomis (pavyzdžiui, gaisrais). Labiausiai pasaulyje 
turistų lankomos Viduržemio jūros regiono šalys suinteresuotos bendradarbiauti, kad šio 
ekonomikos sektoriaus, kuris labai svarbus daugeliui regiono šalių, perspektyvos išliktų 
ilgalaikės ir pagerėtų.

Dėl galimybių pažymėtina, kad visame regione jūrų laivyba, ypač prekių plukdymas laivais, 
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turi būti pagrindinis transporto strategijos klausimas. Turi būti atidaryta daug įvairių jūros 
kelių. Sąlygos plėtoti atsinaujinančiąją energiją, ypač saulės energiją, Viduržemio jūros 
regione yra pačios geriausios. Makroregioninėje strategijoje galima pateikti tinkamų 
sprendimų tokiems tikslams įgyvendinti ir vykdant šią strategiją gali dalyvauti tokie partneriai 
kaip EIB.

Biologinė įvairovė Viduržemio jūros regione ypač gausi; jai taip pat kyla labai didelė grėsmė. 
Dėl pernelyg intensyvios žvejybos kyla pavojus žuvininkystės ištekliams. Viduržemio jūra 
uždara, joje vyksta labai intensyvi jūrų laivyba, o jos pakrantėse esančiose šalyse gyventojų 
skaičius – vienas labiausiai didėjančių (šis reiškinys itin akivaizdus dėl besilankančių turistų). 
Todėl jūros pakrančių ir jūros aplinka yra pagrindinis viso šio regiono rūpestis. Turi būti 
skatinama vykdyti suderintą į jūrą išmetamų atliekų tvarkymo politiką, išplečiant šiaurinių ir 
pietinių šalių vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą ir remiant kaimynystės politiką. 

Iki 2020 m. ir vėliau Viduržemio jūros regionas Europai yra svarbiausias kaimyninis regionas, 
nes jame gyvena 500 mln. gyventojų, iš kurių vos trečdalis yra Europos Sąjungoje. 
Viduržemio jūros regionui dinamiškai vystantis, gali būti skatinama visa Europos ekonomika.

Europos Sąjungoje Viduržemio jūros regionas yra per mažai organizuotas. Pastebimi labai 
menki bendradarbiavimo ir tarpusavio ryšių palaikymo rezultatai. Uždaviniai, kuriuos turi 
spręsti Viduržemio jūros regiono politinės institucijos, galės būti daug geriau išspręsti visiems 
kartu aptariant klausimus ir įgyvendinant bendrą planą. 

Ne Europos Sąjungoje gyvenančių Viduržemio jūros regiono pakrančių gyventojų gyvenimo 
lygis labai blogėja visais aspektais: ekonominiu, socialiniu, ekologiniu ir politiniu. Šios 
visuomenės privalo vystytis ir toks vystymasis naudingas Europai. Europa būtų saugesnė, 
tinkamiau kontroliuotų imigrantų srautus ir tiesiogiai dalyvautų augimo zonos veikloje, o tai 
darytų teigiamą įtaką jos pačios ekonomikos rezultatams. Taigi praėjusio pavasario įvykiai 
pietinėje Viduržemio jūros pakrantėje yra didelė paskata plėtoti naują aktyvią kaimynystės 
politiką. Šią politiką (bent jos dalį) įtraukus į makroregioninę strategiją, politikai galės būti 
suteikta konkreti teritorinė plotmė, kuria užtikrinamas didesnis veiksmingumas.

Viduržemio jūros regionui priklausančios Europos valstybės ir regionai turi pradėti glaudžiau 
bendradarbiauti ir suteikti galimybę bendradarbiauti visiems šio regiono, kuris labai svarbus 
Europos ateičiai, partneriams. Makroregioninė strategija – tai priemonė, kuriai turi būti 
teikiama pirmenybė siekiant šio tikslo. 


