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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par ES makroreģionālo stratēģiju novērtējumu: pašreizējā prakse un nākotnes izredzes, 
it īpaši Vidusjūras reģionā
(2011/2179(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā rīcības programmu MED 2007.–2013. gadam, ko Komisija pieņēma 
2007. gada decembrī,

– ņemot vērā EKPI pārrobežu sadarbības programmu „Vidusjūras baseins” 2007.–
2013. gadam, ko Komisija pieņēma 2008. gada 14. augustā,

– ņemot vērā Arco Latino stratēģisko plānu 2010.–2015. gadam „Strukturēts un novatorisks 
Vidusjūras reģions”,

– ņemot vērā 2010. gada 6. jūlija rezolūciju par Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras 
reģionam un makroreģionu nozīmi turpmākajā kohēzijas politikā1,

– ņemot vērā 2010. gada 22. septembra rezolūciju par Eiropas stratēģiju kalnu apgabalu, 
salu un mazapdzīvotu apvidu ekonomiskās un sociālās attīstības veicināšanai2,

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 9. novembra paziņojumu „Secinājumi piektajā ziņojumā 
par ekonomikas, sociālo un teritoriālo kohēziju — kohēzijas politikas nākotne 
(COM(2010)0642),

– ņemot vērā Komisijas 2010. gada 8. decembra paziņojumu par Eiropas stratēģiju Donavas 
reģionam (COM(2010)0715) un orientējošo rīcības plānu, kas papildina stratēģiju 
(SEC(2009)0712/2),

– ņemot vērā 2011. gada 17. februāra rezolūciju par Donavas reģionam paredzētās ES 
stratēģijas īstenošanu3,

– ņemot vērā ARLEM 2011. gada 29. janvāra ziņojumu par ES teritoriālo dimensiju attiecībā 
uz Vidusjūras reģionu — ieteikumi nākotnei,

– ņemot vērā 2011. gada 7. aprīļa rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību politikas dienvidu 
dimensijas pārskatīšanu4,

– ņemot vērā Komisijas 2011. gada 22. jūnija paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas 
Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam (COM(2011)0381),

– ņemot vērā 2011. gada 23. jūnija rezolūciju par 3. mērķi: teritoriālās sadarbības uzdevumi 

                                               
1 OV C 351E, 2.12.2011., 1. lpp.
2 Šajā datumā pieņemtie teksti, P7_TA(2010)0341.
3 Šajā datumā pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0065.
4 Šajā datumā pieņemtie teksti, P7_TA (2011)0154.
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— pārrobežu, starpvalstu un starpreģionu sadarbības turpmākā darba kārtība1,

– ņemot vērā Eiropadomes 2011. gada 23. un 24. jūnija secinājumus, ar kuriem apstiprina 
Eiropas stratēģiju Donavas reģionam un aicina dalībvalstis, sadarbojoties ar Komisiju, 
turpināt darbus pie iespējamām turpmākām makroreģionālām stratēģijām, jo īpaši 
attiecībā uz Adrijas jūras un Jonijas jūras reģionu,

– ņemot vērā 2011. gada 6. oktobra priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai 
par īpašiem noteikumiem par atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda saistībā ar 
Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (COM(2011)0611),

– ņemot vērā Katānijas iestāžu foruma prezidentūras 2011. gada 10. decembra noslēguma 
deklarāciju par tematu „Vecie un jaunie mainīgā Vidusjūras reģiona dalībnieki — tautu, 
reģionu un vietējo iedzīvotāju, valdību un pārvalstisku iestāžu loma integrētā stratēģijā 
kopīgai attīstībai”,

– ņemot vērā 2011. gada 14. decembra rezolūciju par Eiropas kaimiņattiecību politikas 
pārskatīšanu2,

– ņemot vērā 2012. gada 19. janvāra deklarāciju par Salu pakta noteikšanu par oficiālu 
Eiropas iniciatīvu3, piemērojot Līguma par Eiropas Savienības darbību 174. pantu,

– ņemot vērā Komisijas 2012. gada 23. marta paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, 
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par Eiropas 
Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam (COM(2012)0128),

– ņemot vērā Reglamenta 48. pantu,

– ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas un Kultūras un 
izglītības komitejas atzinumus (A7-0000/2012),

A. tā kā makroreģionālā stratēģija Baltijas jūras reģionam tika apstiprināta 2009. gadā un 
Komisija (2011. gada 22. jūnija ziņojums, COM(2011)0381) šajā saistībā uzsvēra šīs 
„jaunās sadarbības pieejas vērtību”;

B. tā kā attiecībā uz makroreģionālo stratēģiju Donavas reģionam 2011. gada 13. aprīļa 
Padome4 aicināja Komisiju „vadīt (..) stratēģisku koordinēšanu”;

C. tā kā makroreģionālās stratēģijas nolūks ir veidot jaunu telpu tādai kohēzijas politikai 
Eiropā, kuras mērķis ir attīstība, par pamatu izmantojot teritoriālo aspektu;

D. tā kā budžeta pozīcija „tehniskā palīdzība Baltijas jūras reģionam”, par ko tika nobalsots 
pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas Savienības 2011. gada budžeta pieņemšanas laikā, 
pierādīja šādu apropriāciju nozīmi makroreģionālās stratēģijas labai attīstībai;

                                               
1 Šajā datumā pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0285.
2 Šajā datumā pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0576.
3 Šajā datumā pieņemtie teksti, P7_TA(2012)0016.
4 8743/1/11 REV 1.
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E. tā kā Komisija ierosina, lai teritoriālās sadarbības politikas starptautiskais aspekts tiek 
pastiprināts ar mērķi atbalstīt jaunas makroreģionālās politikas jomas1;

F. tā kā vairāki makroreģionu projekti ir pavirzīti uz priekšu un tā kā Komisijai, pildot savu 
koordinatores lomu, jāpalīdz ieviest ilgtspējīgu pārvaldību un definēt kopējus kritērijus un 
izmērāmus rādītājus, lai ļautu novērtēt to atbilstību;

G. tā kā Vidusjūras reģionam Eiropā ir vēsturiska nozīme;

H. tā kā makroreģionāla pieeja ļautu definēt vispārējo mērķi šajā telpā, kas ir būtiska 
Savienības nākotnei, ar mērķi izkļūt no šā brīža krīzes un reaģēt uz visa kaimiņu reģiona 
vēlmēm, jo īpaši to tautu vēlmēm, kas atrodas dienvidu krastā;

I. tā kā Vidusjūras reģions ir vienots veselums, kas veido vienu kultūras un vides teritoriju 
un kam ir ļoti daudzas kopīgas iezīmes un prioritātes „Vidusjūras klimata” dēļ: vienas un 
tās pašas lauksaimniecības produkcijas, ūdens resursu retums, atjaunojamās enerģijas 
resursu, jo īpaši saules enerģijas, pārpilnība, tūrisma nozīme, vieni un tie paši dabas 
katastrofu riski (ugunsgrēki, plūdi, zemestrīces), kā arī vieni un tie paši cilvēka kļūdu 
riski, jo īpaši jūras piesārņojuma risks;

J. tā kā Vidusjūras reģions ir ļoti plaša teritorija, kura no austrumiem uz rietumiem ir gandrīz 
4000 km plaša un kurā ir daudzas salu zonas, un tā kā tajā ir jāattīsta plašs jūrasceļu tīkls, 
kas ļauj attīstīt tirdzniecību, samazinot tās radīto CO2 apjomu;

K. tā kā Adrijas un Jonijas jūru reģiona makroreģionālās stratēģijas projekta progress ir 
saistīts ar ilgu sadarbības un solidaritātes praksi viendabīgā teritorijā ap Adrijas jūru;

L. tā kā šī ziņojuma izstrādes ietvaros tika veiktas apspriešanās ar daudziem iesaistītajiem 
reģioniem, ar Savienību Vidusjūrai un ar dažādām iestādēm, kuras ir iesaistītas Eiropas 
Savienības teritoriālās sadarbības politikas īstenošanā,

Par makroreģionālajām stratēģijām kopumā

1. atbalsta makroreģionālu pieeju politikas jomām, kas ietver sadarbību starp teritorijām, 
kuras pieder vienai un tai pašai aktīvajai teritorijai: jūras reģions, kalnu masīvs, upes 
baseins;

2. uzskata, ka šāda teritoriālās sadarbības pieeja ir jo īpaši pamatota gadījumos, kad vēstures 
gaitā robežas ir sadrumstalojušas šīs teritorijas, kā rezultātā pastāv zems sadarbības 
līmenis starp kaimiņu teritorijām;

3. uzskata, ka teritoriālās sadarbības projektiem un ETSG rīkam būtu lielāka pievienotā 
vērtība, pateicoties kopīgam redzējumam, ko sniedz makroreģionāla stratēģija, un ka 
tādējādi tiktu pastiprinātas sinerģijas ar tādām lielajām Kopienas stratēģijām kā Eiropas 
transporta tīkli vai integrētā jūrlietu politika; uzskata, ka tiktu atvieglota arī tādu citu 
Eiropas politikas rīku kā EIB ierosināto iesaistīšana;

4. iesaka makroreģionālās stratēģijas balstīt uz vairāklīmeņu pārvaldību, nodrošinot vietējā 
                                               
1 (COM(2010)0642 galīgā redakcija).
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un reģionālā līmeņa dalībnieku iesaistīšanu;

5. uzskata, ka makroreģionālā stratēģija kaimiņattiecību un/vai pirmspievienošanās 
Savienībai politikai varētu sniegt labvēlīgu vidi, kas ir vēl efektīvāka;

Par pašreizējām makroreģionālajām stratēģijām

6. atzinīgi vērtē, ka Baltijas jūras reģiona makroreģionālā stratēģija ir parādījusi savu spēju 
radīt ievērojamu Eiropas pievienoto vērtību; to ir apstiprinājusi Padome, atbalstījusi 
Komisija, tā ir kopīga visiem iesaistītajiem valstu, reģionālajiem un vietējiem partneriem, 
un tā ir definējusi rīcības programmu ar skaidri noteiktām prioritātēm;

7. prasa, lai šis pirmais piemērs tiktu pilnīgi novērtēts, balstoties uz objektīviem kritērijiem 
un izmērāmiem rādītājiem katrai no prioritārajām jomām;

8. uzskata, ka, lai nodrošinātu, ka šis pasākums tiek pilnībā veiksmīgi īstenots, ir ilgstoši 
jāatbalsta tā pārvaldības struktūra, to ņemot vērā turpmākās plānošanas ietvaros 2014.–
2020. gadam;

9. prasa Komisijai un Padomei, lai tās pilnībā atbalsta pasākumu, kurš uzsākts attiecībā uz 
Donavas reģionu, kas arī ir jānovērtē, kā arī regulāri jāuzrauga, un tam ir jāpiešķir 
pienācīgi finanšu līdzekļi;

Par turpmākajām makroreģionālajām stratēģijām

10. ierosina Komisijai koordinēt diskusiju un apspriešanās procesu attiecībā uz turpmākajām 
makroreģionālajām stratēģijām; uzskata, ka ir jānosaka prioritārās zonas, kurās nenotiek 
sadarbība starp Eiropas teritorijām, kas ir ietvertas dažādās dalībvalstīs, bet kas veido
vienu un to pašu aktīvo teritoriju; uzskata, ka šīs apspriešanās rezultātā ir jāizveido 
„paredzamo Eiropas makroreģionu karte”, kas nav saistoša un kas var attīstīties atkarībā 
no vietējiem procesiem;

11. uzskata, ka makroreģionālajai stratēģijai nav nepieciešami ne jauni finanšu līdzekļi, ne arī 
jauns institucionāls instruments, ne jauns regulējums, taču uzskata, ka šādu pasākumu 
atbalstam pamatots ir Eiropas fondu atbalsts tehniskās palīdzības apropriāciju veidā;

12. uzskata, ka jābūt iespējai teritoriālās sadarbības mērķa fondus makroreģionālajām 
stratēģijām piešķirt divos posmos: pirmais posms tās izveidei — sagatavošanās posms, 
kas ilgst aptuveni divus gadus —, otrais posms tās aktivizēšanas atbalstam —
nostiprināšanas posms, kurš ir ilgāks nekā pirmais;

Nākotnes izredzes Vidusjūras reģionā

13. atbalsta makroreģionālas stratēģijas īstenošanu Vidusjūras reģionam, lai strukturētu šo 
telpu, kas ir būtiska Eiropas nākotnei, un prasa Padomei un Komisijai atbalstīt tās izveidi;

14. uzskata, ka makroreģionālas stratēģijas ieviešanas pasākums, kas apvienotu Savienību, 
Vidusjūras teritorijas Eiropas daļas valstu, reģionālās un vietējās varas iestādes, 
reģionālās organizācijas, finanšu iestādes un NVO un kas būtu atvērts kaimiņvalstīm 
un/vai valstīm, kuras ir pirmspievienošanās posmā, šajā teritorijā ievērojami paaugstinātu 
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teritoriālās sadarbības politikas un darbības intensitāti;

15. vēlas, lai Adrijas un Jonijas jūru makroreģionālo stratēģiju Padome ātri apstiprinātu, lai 
konkretizētu pirmo soli ceļā uz makroreģionālas stratēģijas īstenošanu Vidusjūras 
reģionā;

16. vēlas, lai Vidusjūras reģiona rietumu daļā un Vidusjūras reģiona austrumu daļā tiktu 
izveidotas arī tādas makroreģionālas stratēģijas, kuras ietvertu ievērojamu jūrlietu 
aspektu un kurās tiktu ņemtas vērā salu teritoriju īpatnības un to attīstības vajadzības;

17. uzskata, ka šo trīs makroreģionālo stratēģiju — Vidusjūras reģiona rietumu daļas, Adrijas 
un Jonijas jūru un Vidusjūras reģiona austrumu daļas — koordinēšana dos iespēju īstenot 
kopīgu politiku visam Vidusjūras reģionam saskaņoti ar prioritātēm, ko noteikušas 
reģionālās un starptautiskās organizācijas;

18. prasa attiecīgajām dalībvalstīm veicināt vēlmi sadarboties, kas ir atklājusies šī ziņojuma 
izstrādes gaitā, un lūdz nākamo Savienības Kipras prezidentūru atbalstīt šādu projektu;

19. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai.
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PASKAIDROJUMS

1. Makroreģionu izveidošanās

2009. gadā tika izveidots Baltijas jūras makroreģions, kurā apvienots saskaņots to teritoriju 
kopums, kuru mērķis ir sadarboties, lai labāk atrisinātu ekonomikas un vides problēmas, ar 
kurām tās sastopas. Šī sadarbība tiek īstenota kā „makroreģionāla stratēģija”, kuras nolūks ir 
koordinēt jau pastāvošo nozaru ciešo sadarbību un kuras struktūras pamatā ir 4 pīlāri — vide, 
labklājība, pieejamība un drošība — un rīcības plāns, kurā noteikti 15 svarīgākie virzieni un 
80 galvenie projekti.

Šī pieredze ir pamudinājusi arī citu projektu uzsākšanu. Viens no tiem — Donavas 
makroreģions — ir viens no pirmajiem soļiem. Tiek plānoti arī citi projekti. Iesaistītās 
iestādes, dalībvalstis, reģioni, pašvaldības savstarpēji apspriežas, lai precizētu līdzīgas 
struktūras dažādos Eiropas makroreģionos, kuriem ir kopīgas iezīmes: viens un tas pats jūras 
reģions, kalnu masīvs vai upes baseins u. c.

Makroreģionālās stratēģijas paver jaunas iespējas teritoriālās sadarbības projektiem, kuriem 
atbalsts tiek sniegts kohēzijas politikas ietvaros. Tās var papildināt tādas lielās Kopienas 
stratēģijas kā Eiropas transporta tīkli vai integrētā jūrlietu politika. Tās var nodrošināt labāku 
saskaņotību starp reģionālajām programmām un Eiropas Parlamenta stratēģijas „Eiropa 2020” 
mērķiem.

2. Pašreizējā situācija un pirmā pieredze

Makroreģionu ideja ir apvienojusi iesaistītos dalībniekus, un novērotā interese pierāda, ka 
pastāv patiesa vēlme iesaistīties šajā jaunajā Eiropas mēroga sabiedriskās politikas jomā ar 
mērķi attīstīties, par pamatu izmantojot teritoriālo aspektu. Šādai rīcībai ir objektīvi iemesli —
mijiedarbība starp kaimiņu reģioniem —, bet ir arī vēsturiski un kultūras faktori, jo šīm 
aktīvajām teritorijām gadsimtu gaitā ir izveidojusies kopīga vēsture. Šīs ļoti senās saiknes, 
kuras jānostiprina vai reizēm pat jāatjauno, veido pamatu kopīgai sadarbībai. Atbalsts 
makroreģionu idejai pierāda arī Eiropas idejas izplatīšanos.

Komisija ir iesaistījusies Baltijas jūras reģiona stratēģijas īstenošanā. Savos 2011. gada 
13. aprīlī pieņemtajos secinājumos par Donavas makroreģionu Padome vēlreiz aicināja 
Komisiju „vadīt (..) stratēģisku koordinēšanu”. Praksē šāda mēroga mehānisma pārvaldība ir 
ļoti sarežģīta, un tā vadīšanai ir nepieciešama liela apjoma tehniskā palīdzība. Reģionālās 
politikas ģenerāldirektorāts pašreizējā situācijā nespēj uzņemties vairāk pienākumu.

Pēc tam, kad paziņojuma radītā ietekme ir beigusies, rodas reāls neefektīvas, budžeta 
līdzekļus pieprasošas „lielas mašinērijas” risks. Tika norādīts arī uz „trīs nē noteikumu”: nē 
jauniem finanšu līdzekļiem, nē jaunam institucionālam instrumentam un nē jaunam 
regulējumam. Padome šo ierobežojumu izmainīja, šā gada 13. aprīlī pieņemot „trīs jā 
noteikumu”: jā finansējumu savstarpējai papildināmībai, jā institucionālo instrumentu 
koordinācijai, jā jaunu projektu izstrādāšanai. Šīs dialektikas mērķis ir atrast līdzsvaru, kuru 
vajadzētu noteikt, pirms tiek pieņemtas nākamās teritoriālās kohēzijas politikas regulas 
2014.–2020. gadam.
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3. Makroreģionālās stratēģijas pievienotās vērtības

Īstenojot makroreģionālās stratēģijas, Baltijas jūras reģiona gadījumā atklājas vairākas 
iespējas. Galvenokārt tiek nodrošināts kohēzijas politikas jomām atbilstošs ietvardokuments 
un veicināta starpnozaru sadarbība vienā un tajā pašā aktīvajā teritorijā. Šis ietvardokuments 
var novirzīt ieguldījumus lielākai papildināmībai un ietekmēt attiecīgās prioritātes katrā 
Eiropas makroreģiona reģionālās attīstības plānā, rezultātā radot kopīgu redzējumu un reālas 
sinerģijas integrētas pieejas ietvaros.

Vēl viena šīs stratēģijas priekšrocība: tā sekmē lielāku līdzdalību un labāku sadarbību starp 
dažādiem intervences instrumentiem, kuri ir Eiropas Savienības rīcībā, papildus vienīgajām 
kohēzijas politikai piešķirtajām apropriācijām. Tas jo īpaši attiecas uz Eiropas Investīciju 
banku (EIB). Tā sniedz arī iespēju apvienot reģionu un dažādu dalībvalstu līdzekļus, 
izmantojot vairāklīmeņu pārvaldību. Tā ir stratēģija, kas ir izdevīga visām iesaistītajām 
pusēm.

Visbeidzot, makroreģionālā stratēģija Savienības kaimiņattiecību politikai rada labvēlīgu 
pamatu atjaunotam dialogam un produktīvām un faktiski pastāvošām attiecībām.

4. Grūtības, kas jāpārvar

Katrai makroreģionālajai stratēģijai ir divi aspekti: teritoriālais, nosakot attiecīgo 
piemērošanas teritoriju, un funkcionālais, nosakot prioritātes. Attiecīgo pašvaldību 
iesaistīšanās ir jāpanāk, uzsākot šādas stratēģijas īstenošanu. Tas viss rada nepieciešamību pēc 
sagatavošanās posma viena līdz divu gadu garumā pirms makroreģiona faktiskās darbības 
uzsākšanas.

Makroreģionu darbībai būtu jānovērš grūtības, ko rada starpvaldību pārvaldība, pat ja to 
pārrobežu raksturs prasa attiecīgo dalībvalstu iesaistīšanos. Tikai vairāklīmeņu pārvaldība, kas 
jo īpaši ietver reģiona līmeni, ir piemērota, lai ar šādu pieeju garantētu Eiropas mērķa 
īstenošanu un nodrošinātu papildināmību ar Eiropas Savienības reģionālās attīstības politiku.

Jaunu makroreģionu „spontāna radīšana” nevar kļūt par turpmāko praksi. Tās gadījuma 
raksturs kavē saskaņotas rīcības īstenošanu. Neraugoties uz to, katra makroreģiona 
izveidošanai ir jābūt augšupējam procesam, kura uzsākšanas pamatā ir patiesa attiecīgā 
reģiona ieinteresēto dalībnieku vēlme.

Kaimiņu reģionu līdzdalība ir nepieciešama, lai apstiprinātu daudzus projektus, kuri balstās uz 
makroreģionālajām stratēģijām. Šīs līdzdalības pamatā jābūt teritoriālajai politikai, nevis 
ārpolitikas aspektam.

5. Veicamie pasākumi

Makroreģionālo stratēģiju izstrādei ir jānotiek visaptverošu diskusiju kontekstā, kas 
piemērotas, lai pārskatītu attiecīgās teritorijas problēmjautājumus, izvairoties no neskaidriem 
projektiem vai projektiem, kas saistīti ar vienkāršiem aktuālajiem politiskajiem apsvērumiem.
Ir jāizveido „paredzamo Eiropas makroreģionu karte”, par ja tā nebūs saistoša vai arī 
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pārveidosies atkarībā no vietējiem procesiem.

Katram makroreģionam ir nepieciešams „sagatavošanās posms”, kurā tiek organizētas 
ieinteresēto partneru sarunas, iezīmējot pirmos stratēģiskos darbības virzienus un arī 
precizējot pamatu turpmākai pārvaldībai: tā var būt nozīmēta vadošā pašvaldība vai izveidota 
ETSG, vai arī koleģiāla pārvaldība ar skaidri definētām un dažādu valstu vai dažādu reģionu 
starpā sadalītām atbildības jomām, tas var būt arī kāds cits pārvaldības veids. Saskaņā ar 
Padomes lēmumu Komisija ir likumsakarīga instance šāda sagatavošanās posma vadīšanai.
Lai to paveiktu, tās rīcībā jābūt nepieciešamajiem resursiem: gan cilvēkresursiem, gan finanšu 
resursiem.

Makroreģionālās sadarbības atbalstam jāpiešķir finanšu līdzekļi, izmantojot kohēzijas 
politikas teritoriālās sadarbības daļu. Tas ir saskaņā ar gribu ievērojami paaugstināt tās 
budžeta apjomu atbilstoši vēlmei, ko Eiropas Parlaments jau izteicis attiecībā uz 2014.–
2020. gada plānošanas periodu, šo vēlmi atbalstīja arī Komisija, galvenokārt tās piektajā 
ziņojumā par kohēzijas politiku, kurā ir ieteikts „pastiprināts starptautiskais aspekts”.

Šo finansiālo palīdzību varētu sniegt tehniskās palīdzības apropriāciju veidā gan 
sagatavošanās posmā pašai Komisijai, gan arī īstenošanas posmā pārvaldības instancei, kas 
apstiprināta sagatavošanās posma beigās.

Attiecībā uz prioritārajiem projektiem, kā tas tika darīts Baltijas jūras reģiona stratēģijas 
gadījumā, finansējumu savstarpējo papildināmību var panākt uzaicinājuma iesniegt projektus 
posmā, kas notiek kohēzijas politikas darbības programmu ietvaros, sasaistot atlases kritērijus 
ar makroreģionālās stratēģijas prioritātēm.

6. Makroreģionālas stratēģijas nozīme Vidusjūras reģionā

Vidusjūras reģionam ir vienāda dabas vide, un līdzīga vēsturiskā un kultūras situācija vieno 
visas Vidusjūras piekrastes teritorijas. Eiropas dienvidu daļā pastāv spēcīgs potenciāls, kuru 
var attīstīt, tikai koordinējot un skatot to kopumā, ko var īstenot, izstrādājot makroreģionālo 
stratēģiju.

Vidusjūras apgabals ir ļoti plašs, tāpēc rūpīgi jāizvēlas vislabākais makroreģionālais 
mehānisms. Vidusjūras reģiona centrālajā daļā ieinteresētie dalībnieki ir apvienojušies Adrijas 
un Jonijas jūru makroreģiona projektā. Apspriešanās šī ziņojuma izstrādes ietvaros liek 
secināt, ka jāpatur trīs atsevišķu makroreģionu variants: viens — Vidusjūras reģiona rietumu 
daļā, otrs —Vidusjūras reģiona centrālajā daļā, ko sauc arī par Adrijas un Jonijas jūru reģionu, 
un trešais — Vidusjūras reģiona Austrumu daļā, izveidojot strukturētu to savstarpējas 
koordinēšanas mehānismu.
Vidusjūras reģioniem ir vienāds klimats — „Vidusjūras klimats” — un līdzīgi ekotipi.
Lauksaimniecības produktiem no ziemeļiem līdz dienvidiem un no austrumiem līdz 
rietumiem ir vienāds raksturs, un savā daudzveidībā tie veido to pašu produktu klāstu. Vides 
problēmjautājumi (piemēram, ugunsgrēki) visur ir vienādi. Tā kā Vidusjūras reģions ir tūristu 
visapmeklētākā vieta pasaulē, šā reģiona teritorijas ir ieinteresētas sadarboties, lai saglabātu 
un uzlabotu šīs ekonomikas nozares perspektīvas — tā ir svarīgākā nozare lielākajai daļai 
Vidusjūras reģiona teritoriju.
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Saistībā ar iespējām jūras satiksmei jāpiešķir nozīmīga loma transporta stratēģijā visā reģionā, 
jo īpaši attiecībā uz precēm. Jābūt pieejamiem dažādiem un daudzveidīgiem jūras ceļiem.
Atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas attīstīšanai, jo īpaši saules enerģijas izmantošanas 
attīstīšanai, Vidusjūras reģionā ir vislabākie apstākļi. Makroreģionālā stratēģija šādu mērķu 
sasniegšanai var sniegt piemērotus risinājumus un piesaistīt tādus partnerus kā EIB.

Vidusjūras reģiona bioloģiskā daudzveidība ir īpaši bagātīga, taču tā ir arī ļoti apdraudēta.
Pārzveja rada draudus reģiona zvejas resursiem. Vidusjūra ir slēgta jūra, kurā ir ļoti blīva 
jūras satiksme un kuras krastos vērojams viens no straujākajiem demogrāfiskajiem 
pieaugumiem; šo fenomenu jo īpaši izceļ lielais tūristu pieplūdums. Tādējādi piekrastes un 
jūras vide rada lielas bažas visā šajā reģionā. Izmantojot kaimiņattiecību politikas atbalstu, ir 
jāveicina saskaņota izmetumu jūrā režīma politika ar „ziemeļu–dienvidu” sadarbības vispārēju 
īstenošanu vietējās pašvaldībās.

Attiecībā uz 2020. gada perspektīvu un pēc tam Vidusjūras reģions veido „tuvējo apvārsni”, 
kas Eiropai ir svarīgs, jo no 500 miljoniem iedzīvotāju, kuri dzīvo šajā reģionā, tikai nepilna 
trešdaļa dzīvo Eiropas Savienībā. Attīstības process Vidusjūras reģionā var kalpot kā 
dzinējspēks visai Eiropas ekonomikai.

Eiropas Savienības robežās Vidusjūras reģions ir nepietiekami organizēts. Tajā sadarbība un 
savstarpējie sakari tiek ļoti vāji īstenoti. Problēmas, ar kurām jāsaskaras Vidusjūras reģiona 
politiskajām iestādēm, daudz labāk varēs risināt, kopīgi diskutējot un veidojot kopīgu plānu.

Ārpus ES iedzīvotāji, kuri dzīvo Vidusjūras reģionā, sastopas ar ļoti sliktiem dzīves 
apstākļiem visās jomās: ekonomiskajā, sociālajā, ekoloģiskajā un politiskajā jomā. Šo 
sabiedrību attīstība ir nepieciešama pašiem iedzīvotājiem, taču tā paver iespēju arī Eiropai.
Eiropa iegūtu lielāku drošību, tā varētu „stabilāk” regulēt imigrantu plūsmas un tieši 
iesaistīties izaugsmes zonā, kas labvēlīgi ietekmētu arī pašas Eiropas ekonomikas rezultātus.
Arī pagājušā gada pavasara notikumi Vidusjūras dienvidu piekrastē ir spēcīgs pamudinājums 
izstrādāt jaunu aktīvu kaimiņattiecību politiku. Sasaistot šo politiku ar makroreģionālu 
stratēģiju vismaz daļēji, tās teritoriālais aspekts būtu jūtamāks, kas garantētu lielāku 
efektivitāti.

Eiropas valstīm un teritorijām, kas ietilpst Vidusjūras reģionā, jāuzsāk pastiprinātas 
sadarbības pasākums, un pasākumam jābūt atvērtam visiem šā Eiropas nākotnei nozīmīgā 
reģiona partneriem. Makroreģionālā stratēģija ir viens no galvenajiem līdzekļiem šo mērķu 
sasniegšanai.


