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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vývoji makroregionálnych stratégií EÚ: súčasná prax a vyhliadky do budúcnosti, 
najmä v oblasti Stredozemia
(2011/2179(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na operačný program MED 2007 – 2013, ktorý Komisia schválila v decembri 
2007,

– so zreteľom na program cezhraničnej spolupráce ENPI pre oblasť Stredozemného mora 
2007 – 2013, ktorý Komisia schválila 14. augusta 2008,

– so zreteľom na strategický plán Arco Latino 2010 – 2015 pre štruktúrované a inovatívne 
Stredozemie,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 6. júla 2010 o Stratégii Európskej únie pre región 
Baltického mora a o úlohe makroregiónov v budúcej politike súdržnosti1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 22. septembra 2010 o európskej stratégii pre 
hospodársky a sociálny rozvoj horských regiónov, ostrovov a riedko osídlených oblastí2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 9. novembra 2010 s názvom Závery z piatej správy 
o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti: budúcnosť politiky súdržnosti (piata 
správa o súdržnosti) (COM(2010) 642),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 8. decembra 2010 o stratégii Európskej únie 
pre podunajskú oblasť (COM(2010) 715) a orientačný akčný plán, ktorý túto stratégiu 
dopĺňa (SEC(2009) 712/2),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 17. februára 2011 o plnení stratégie EÚ pre podunajskú 
oblasť3,

– so zreteľom na správu zhromaždenia ARLEM z 29. januára 2011 o územnom rozmere 
Únie pre Stredozemie – odporúčania do budúcnosti,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 7. apríla 2011 o revízii južnej dimenzie európskej 
susedskej politiky4,

– so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 22. júna 2011 o vykonávaní 
stratégie EÚ pre región Baltského mora (COM(2011) 381),

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. júna 2011 o cieli 3: výzva pre územnú spoluprácu –

                                               
1 Ú. v. EÚ C 351E, 2.12.2011, s. 1.
2 Prijaté texty, P7_TA(2010)0341.
3 Prijaté texty, P7_TA(2011)0065.
4 Prijaté texty, P7_TA(2011)0154.
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budúca agenda cezhraničnej, nadnárodnej a medziregionálnej spolupráce1,

– so zreteľom na závery Európskej rady z 23. a 24. júna 2011, ktorými sa schválila európska 
stratégia pre podunajskú oblasť a ktorými sa zároveň vyzvali členské štáty, aby 
v spolupráci s Komisiou pokračovali v práci na možných budúcich makroregionálnych 
stratégiách, najmä pokiaľ ide o región Jadranského a Iónskeho mora,   

– so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady zo 6. októbra 2011 
o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (COM(2011) 611),

– so zreteľom na záverečné vyhlásenie predsedníctva medziinštitucionálneho fóra v Katánii 
z 10. decembra 2011 na tému Starí a noví aktéri Stredozemia, ktorí sa menia: úloha 
obyvateľstva, regiónov a miestnych problémov, nadnárodných vlád a inštitúcií 
v integrovanej stratégii pre spoločný rozvoj, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. decembra 2011 o revízii európskej susedskej 
politiky2,

– so zreteľom na svoje vyhlásenie z 19. januára 2012 o vytvorení Paktu ostrovov ako 
oficiálnej európskej iniciatívy3, v súlade s článkom 174 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 23. marca 2012 týkajúce sa 
stratégie Európskej únie pre región Baltského mora (COM(2012) 128),

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanoviská Výboru pre zahraničné 
veci a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A7-0000/2012),

A.  keďže makroregionálna stratégia pre Baltské more bola potvrdená v roku 2009 a keďže 
Komisia (v správe z 22. júna 2011 – COM(2011) 381) v tejto súvislosti poukázala na 
„hodnotu nového spôsobu spolupráce“; 

B.  keďže treba vziať do úvahy makroregionálnu stratégiu pre podunajskú oblasť, pre ktorú 
Rada 13. apríla 20114 vyzvala Komisiu, aby „pri strategickej koordinácii zohrávala 
vedúcu úlohu“;

C.  keďže makroregionálna stratégia má za cieľ otvoriť nové pole pre politiku súdržnosti 
Európe, v záujme vytvorenia územnej základne;

D.  keďže rozpočtový riadok pre technickú pomoc v prospech Baltského mora odhlasovaný 
pri prijímaní rozpočtu na rok 2011 Únie poukázal na význam týchto rozpočtových 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2011)0285.
2 Prijaté texty, P7_TA(2011)0576.
3 Prijaté texty, P7_TA(2012)0016.
4 8743/1/11 REV 1.
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prostriedkov pre dobrý rozvoj makroregionálnej stratégie;

E.  keďže Komisia navrhuje, aby sa posilnil nadnárodný prvok politiky územnej spolupráce 
na podporu nových makroregionálnych politík1;

F.   keďže viacero projektov makroregiónov zaznamenalo pokrok a keďže Komisia by mala 
v rámci svojej koordinačnej úlohy pomôcť vytvoriť udržateľnú správu a vymedziť 
spoločné kritériá a merateľné ukazovatele, ktoré by umožnili posúdiť ich relevantnosť;  

G.  keďže treba vziať do úvahy historickú úlohu Stredozemia v Európe;

H.  keďže makroregionálnym prístupom by bolo možné vymedziť celý projekt v tomto 
priestore zásadného významu pre budúcnosť Únie, s cieľom ukončiť súčasnú krízu 
a splniť očakávania všetkých svojich susedov, najmä obyvateľstva južného pobrežia;

I.    keďže oblasť Stredozemia je súvislý celok, ktorý tvorí rovnakú kultúrnu 
a environmentálnu oblasť a v dôsledku stredomorskej klímy má mnohé spoločné 
charakteristické znaky a priority: rovnaké poľnohospodárske výrobky, nedostatok 
vodných zdrojov, bohatstvo obnoviteľných zdrojov energie, najmä solárnej energie, 
význam cestovného ruchu, rovnaké riziko prírodných katastrof (požiare, záplavy, 
zemetrasenia) a rovnaké riziká ľudského pochybenia, najmä pokiaľ ide o znečisťovanie 
mora; 

J.  keďže Stredozemie je veľmi rozsiahla oblasť, ktorá siaha od východu na západ na ploche 
približne 4 000 kilometrov, s mnohými ostrovnými oblasťami, a keďže by bolo vhodné 
podporiť rozsiahlu sieť námorných ciest, ktorá umožňuje rozvoj obchodu, pričom sa 
znižuje vplyv ich emisií CO2;

K.  keďže treba vziať do úvahy pokrok projektu jadransko-iónskej makroregionálnej stratégie, 
ktorý je súčasťou dlhodobej praktickej spolupráce a solidarity na súdržnom území okolo 
Jadranského mora; 

L.  keďže treba vziať do úvahy konzultácie uskutočnené v rámci prípravy tejto správy 
s mnohými dotknutými regiónmi, Úniou pre Stredozemie a rôznymi organizáciami 
zapojenými do politiky územnej spolupráce Európskej únie;  

O makroregionálnych stratégiách všeobecne

1. schvaľuje makroregionálny prístup politík územnej spolupráce medzi územiami, ktoré 
patria do rovnakej oblasti: majú rovnaký námorný priestor, rovnaký horský masív, 
rovnaké riečne povodie;

2. domnieva sa, že takýto prístup k územnej spolupráci sa osobitne oprávňuje, keďže 
hranice tento priestor v priebehu histórie rozdelili a ako dedičstvo zanechali len slabú 
úroveň spolupráce medzi susednými územiami;

3. domnieva sa, že projekty územnej spolupráce a nástroj európske zoskupenie územnej 
spolupráce (EZÚS) by dosiahli lepšie zhodnotenie vďaka celistvému pohľadu, ktorý 

                                               
1 (COM(2010) 642 v konečnom znení).
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prináša makroregionálna stratégia a že by sa tak posilnila súčinnosť s hlavnými 
stratégiami Spoločenstva, ako napríklad stratégiami pre transeurópske dopravné siete 
alebo integrovanú námornú politiku; domnieva sa, že by sa tým zároveň uľahčilo 
zapojenie ostatných nástrojov európskej politiky, akými sú nástroje navrhnuté EIB;

4. odporúča, aby sa makroregionálne stratégie zakladali na viacúrovňovej správe, so 
zabezpečením zapojenia miestnej a regionálnej úrovne;

5. domnieva sa, že makroregionálna stratégia môže susedským a/alebo predvstupovým 
politikám Únie poskytnúť vhodný rámec pre väčšiu účinnosť;

O prebiehajúcich makroregionálnych stratégiách 

6. víta, že makroregionálna stratégia Baltského mora preukázala svoju schopnosť vytvoriť 
významnú európsku pridanú hodnotu; potvrdená Radou, podporená Komisiou, zdieľaná 
všetkými príslušnými vnútroštátnymi, regionálnymi alebo miestnymi partnermi, 
vymedzila akčný plán s jasne stanovenými prioritami;

7. žiada, aby sa tento prvý odkaz podrobil celkovému vyhodnoteniu na základe 
objektívnych kritérií a merateľných ukazovateľov pre každú z prioritných oblastí; 

8. považuje za dôležité, aby sa v záujme zabezpečenia celkového úspechu tohto procesu 
udržateľne podporila štruktúra správy prostredníctvom jej začlenenia do rámca budúceho 
programovacieho obdobia 2014 – 2020; 

9. žiada Komisiu a Radu, aby plne podporili zvolený prístup pre podunajskú oblasť, ktorý 
musí podliehať hodnoteniu a pravidelnému monitorovaniu a musí byť dotovaný 
primeraným objemom finančných prostriedkov;  

O budúcich makroregionálnych stratégiách 

10. navrhuje Komisii, aby koordinovala proces úvah a konzultácií pre budúce 
makroregionálne stratégie; domnieva sa, že je potrebné vymedziť prioritné oblasti 
z hľadiska nedostatku spolupráce medzi európskymi územiami, ktoré patria rôznym 
členským štátom, ale sú súčasťou rovnakej oblasti; domnieva sa, že tento dialóg by mal 
viesť k vytvoreniu predbežnej mapy európskych makroregiónov nezáväzného charakteru, 
ktorá sa môže meniť v závislosti od miestnej dynamiky; 

11. domnieva sa, že makroregionálna stratégia si nevyžaduje nové finančné prostriedky, ani 
nový inštitucionálny nástroj, či nové právne predpisy, ale zastáva názor, že sprevádzanie 
týchto procesov oprávňuje na podporu európskych finančných zdrojov v podobe 
rozpočtových prostriedkov na technickú pomoc;

12. domnieva sa, že finančné zdroje cieľa územnej spolupráce musí byť možné prideliť pre 
makroregionálne stratégie v dvoch fázach: v prvej fáze na umožnenie vzniku, čo je 
prípravná fáza v trvaní približne dvoch rokov, a v druhej fáze na sprevádzanie vzostupu, 
čo je fáza konsolidácie s dlhším trvaním;

Perspektívy v Stredomorí



PR\900677SK.doc 7/11 PE488.006v01-00

SK

13. podporuje vytvorenie makroregionálnej stratégie pre oblasť Stredozemia s cieľom 
usporiadať tento pre budúcnosť Európy zásadný priestor a žiada Radu a Komisiu, aby 
podporili jej vznik; 

14. domnieva sa, že prístup makroregionálnej stratégie zahŕňajúci EÚ, vnútroštátne, 
regionálne a miestne orgány, finančné inštitúcie a mimovládne organizácie v európskej 
časti Stredozemia, ktorý je otvorený susedným a/alebo predvstupovým krajinám, 
pravdepodobne výrazne zvýši politickú a operatívnu úroveň územnej spolupráce v tejto 
oblasti;

15. želá si, aby Rada bezodkladne schválila jadransko-iónsku makroregionálnu stratégiu, aby 
sa urobil prvý krok k realizácii makroregionálnej stratégie v Stredozemí; 

16. vyjadruje nádej, že v západnej časti Stredozemia a vo východnej časti Stredozemia tiež 
vznikajú makroregionálne stratégie, ktoré zahŕňajú dôležitý námorný prvok a zohľadňujú 
špecifiká ostrovných území a potreby ich rozvoja;

17. domnieva sa, že koordinácia týchto troch makroregionálnych stratégií – pre západné 
Stredozemie, jadransko-iónsku oblasť a východné Stredozemie – umožní vykonávať 
komplexnú politiku pre celú oblasť Stredozemia, v súčinnosti s prioritami, ktoré si 
stanovili regionálne a medzinárodné organizácie;

18. žiada príslušné členské štáty, aby podporili vôľu na spoluprácu, ktorá vznikla počas 
prípravy tejto správy a naliehavo žiada budúce cyperské predsedníctvo EÚ, aby tento 
návrh podporila;

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1.  Vznik makroregiónov

Makroregión Baltského mora vytvorený v roku 2009 zoskupuje súvislý celok území, ktorých 
poslaním je spolupráca s cieľom lepšie riešiť hospodárske a environmentálne problémy, ktoré 
v nich vznikajú. Táto spolupráca vznikla vo forme makroregionálnej stratégie určenej na 
koordináciu už platnej silnej odvetvovej spolupráce postavenej na štyroch pilieroch –
životnom prostredí, prosperite, dostupnosti a bezpečnosti – a na akčnom pláne zameranom na 
15 priorít a 80 hlavných projektov.

Táto skúsenosť inšpirovala ďalšie projekty. Prvým pokrokom bol jeden z nich – makroregión 
v podunajskej oblasti. Plánujú sa aj ďalšie projekty. Príslušné inštitúcie, členské štáty, regióny 
a miestne orgány sa spoločne radia pri vytváraní podobných rámcov v rôznych 
makroregiónoch Európy, ktoré majú spoločné znaky: rovnaký námorný priestor, rovnaký 
horský masív, rovnaké riečne povodie atď.   

Makroregionálne stratégie otvárajú nové perspektívy pre projekty územnej spolupráce, ktoré 
sú podporované politikou súdržnosti. Môžu dopĺňať veľké stratégie Spoločenstva, ako sú 
transeurópske siete dopravy alebo integrovaná námorná politika. Môžu priniesť lepší súlad 
s regionálnymi programami a cieľmi stratégie 2020 Európskeho parlamentu. 

2. Súčasná situácia a prvá spätná väzba

Koncepcia makroregiónu zmobilizovala zainteresované subjekty a z pozorovaného nadšenia 
vyplýva, že skutočné očakávania sa prejavujú investovaním tejto novej oblasti verejnej 
politiky v Európe s cieľom územného rozvoja. Existujú na to objektívne dôvody – interakcia 
medzi regiónmi toho istého susedstva –, ale aj dôvody historické a kultúrne, keďže tieto 
oblasti mali počas dlhé stáročia spoločnú históriu. Tieto pradávne putá, ktoré treba posilniť, či 
často dokonca obnoviť, vymedzujú základ spoločnej spolupráce. Pristúpenie ku koncepcii 
makroregiónu tak svedčí o napredovaní európskej myšlienky.

Komisia sa zapojila do zavedenia stratégie pre región Baltského mora. Rada vo svojich 
záveroch z 13. apríla 2011 týkajúcich sa makroregiónu v podunajskej oblasti opätovne 
vyzvala Komisiu, aby „pri strategickej koordinácii zohrávala vedúcu úlohu“. Konkrétne je 
riadenie tohto nástroja zložité a jeho správa si vyžaduje značnú technickú pomoc. Generálne 
riaditeľstvo pre regionálnu politiku zatiaľ v tejto veci nemôže urobiť viac.

Po vyprchaní účinku oznámenia existuje skutočné riziko „čohosi“ márnotratného 
a neúčinného. Takisto sa vyzdvihlo tzv. pravidlo troch nie: nie novým finančným 
prostriedkom, nie novému inštitucionálnemu nástroju, nie novým právnym predpisom. Toto 
obmedzenie zmenila Rada, ktorá 13. apríla tohto roku podporila tzv. pravidlo troch áno: áno 
komplementárnosti finančných prostriedkov, áno koordinácii inštitucionálnych nástrojov, áno 
vymedzeniu nových projektov. Touto dialektikou sa sleduje nájdenie rovnováhy, ktorú treba 
vymedziť, aby sa ustanovili nariadenia budúcej politiky územnej súdržnosti na obdobie rokov 
2014 – 2020.
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3. Nadhodnota makroregionálnej stratégie

Prostredníctvom príkladu Baltského mora sa vďaka uplatňovaniu makroregionálnych stratégií 
objavujú viaceré možnosti. Ide najmä o predloženie príslušného referenčného rámca pre 
politiky súdržnosti a podporu medziodvetvovej spolupráce v tej istej oblasti života. 
Prostredníctvom tohto rámca možno investície zamerať viac na komplementárnosť 
a ovplyvňovať príslušné priority každého regionálneho plánu rozvoja toho istého 
makroregiónu v Európe vedúceho k jednotnému pohľadu a k skutočnej súčinnosti v rámci 
integrovaného prístupu.

Ďalšou výhodou tejto stratégie je, že umožňuje väčšie zapojenie a lepšiu spoluprácu medzi 
rozličnými intervenčnými nástrojmi, ktorými Európska únia disponuje, okrem prostriedkov 
pridelených na politiku súdržnosti. To je prípad najmä Európskej investičnej banky (EIB). 
Umožňuje konvergenciu zdrojov z regiónov a rozličných členských štátov prostredníctvom 
viacúrovňového riadenia. Ide o všeobecne prospešnú stratégiu pre každú zainteresovanú 
stranu.

Makroregionálna stratégia poskytuje susedským politikám Únie vhodný rámec pre obnovený 
dialóg a úspešné a konkrétne vzťahy. 

4. Ťažkosti, ktoré treba prekonať

Každá makroregionálna stratégia má dvojaký rozmer – územný z hľadiska vymedzenia 
vhodného územia pôsobnosti a funkčný z hľadiska určenia priorít. Pristúpenie príslušných 
miestnych orgánov sa musí dosiahnuť v momente začatia tohto procesu. To všetko vedie 
k zváženiu prípravnej fázy v trvaní od jedného do dvoch rokov, aby mohlo skutočne dôjsť 
k vzniku takéhoto makroregiónu.

Fungovanie makroregiónov sa musí vyhnúť pasci medzivládneho riadenia, aj keď jeho 
nadnárodný charakter predpokladá zapojenie príslušných členských štátov. Prispôsobuje sa 
len riadenie na viacerých úrovniach zapájajúce najmä regionálnu úroveň, s cieľom zaručiť 
európske poslanie takýchto procesov a zabezpečiť komplementárnosť s politikou 
regionálneho rozvoja Európskej únie.

Vytváranie prostredníctvom „samoplodenia“ budúcich makroregiónov nemôže byť plánom do 
budúcnosti. Vedie k náhodnosti, čo by poškodilo rozvoj jednotných procesov. Každé 
vytvorenie by malo pritom byť procesom zdola nahor, ktorý vychádza zo skutočnej motivácie 
zainteresovaných subjektov. 

Je nevyhnutné zapojiť susedské regióny, aby sa schválili mnohé projekty zapojené do 
makroregionálnych stratégií. Toto zapojenie musí vychádzať z územných politík a nie 
z rozmeru zahraničnej politiky.

5. Opatrenia, ktoré treba zvážiť

Rozvoj makroregionálnych stratégií musí byť súčasťou globálnych úvah vhodných na 
spísanie problémov územia tak, aby sa predišlo nestálym projektom alebo projektom 
spojeným s jednoduchými okamžitými politickými úvahami. Je potrebné vymedziť 
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„predbežnú mapu európskych makroregiónov“, aj keď bude naďalej nezáväzná a môže sa 
vyvíjať podľa miestnych dynamík.

Pre každý makroregión je potrebná prípravná fáza, počas ktorej sa uskutoční stretnutie 
príslušných strán, načrtnú sa prvé strategické smerovania a vymedzí sa aj základ budúceho 
riadenia:buď vymenovaním lídra komunity, alebo vytvorením EZÚS, alebo kolegiálnym 
riadením s jasne vymedzenými zodpovednosťami rozdelenými medzi jednotlivé štáty 
a regióny, alebo akýkoľvek iným spôsobom. V súlade s rozhodnutím Rady je Komisia 
prirodzeným orgánom na riadenie tohto prípravného procesu. Na takéto investovanie musí 
uvoľniť potrebné ľudské aj finančné zdroje.

Finančné prostriedky na podporu procesu makroregionálnej spolupráce treba vymedziť 
v rámci územnej spolupráce politiky súdržnosti. Je to v súlade s ochotou značne zvýšiť 
rozpočtovú úroveň, ako to už sľúbil Európsky parlament pre budúce programové obdobie 
2014 – 2020, a tento sľub rovnako podporila Komisia, najmä vo svojej piatej správe o politike 
súdržnosti, ktorá obhajuje posilnený nadnárodný prvok.

Táto finančná podpora by mohla v samotnej Komisii nadobudnúť formu finančných 
prostriedkov technickej pomoci v prípravnej fáze, ako aj vo fáze vykonávania v riadiacom 
subjekte po skončení prípravnej fázy. 

V prípade prioritných projektov, ako to bolo v rámci stratégie pre región Baltského mora, sa 
komplementárnosť finančných prostriedkov môže dosiahnuť spojením kritérií výberu 
s prioritami makroregionálnej stratégie počas výzvy na predkladanie projektov uskutočnených 
v rámci operačných programov politiky súdržnosti.

6. Význam makroregionálnej stratégie v Stredozemí

Stredomorská oblasť má rovnaké prírodné prostredie, pričom celé jej pobrežie spája rovnaká 
história a kultúra. Na juhu Európy existuje silný potenciál, ktorý sa nemôže zhodnotiť bez 
koordinácie a uceleného pohľadu, ktoré môžu vzniknúť vďaka vymedzeniu makroregionálnej 
stratégie.

Oblasť Stredozemia je veľmi rozľahlá, čo vedie k zamysleniu sa nad tým, aké 
makroregionálne opatrenie treba uprednostniť. V strednej časti Stredozemia sa subjekty 
mobilizujú v rámci projektu jadransko-iónskeho makroregiónu. Konzultácie uskutočnené 
v rámci prípravy tejto správy vedú k ponechaniu možnosti troch rôznych makroregiónov: 
jedného v západnej časti Stredozemia, druhého v strednej časti Stredozemia, ktorá sa nazýva 
aj jadransko-iónska, a tretieho vo východnej časti Stredozemia, so štruktúrovaným nástrojom 
koordinácie medzi nimi.
Regióny Stredozemia majú vďaka svojej stredomorskej klíme podobné ekotypy. 
Poľnohospodárske výrobky v tomto regióne majú zo severu na juh a z východu na západ 
rovnaký charakter a aj pri svojej rozmanitosti predstavujú rovnaký produktový mix. 
Environmentálne problémy (napríklad záplavy) sú všade rovnaké. Ako prvá destinácia 
cestovného ruchu na svete majú územia Stredozemia záujem spolupracovať s cieľom ustáliť 
a zlepšiť vyhliadky tohto hlavného hospodárskeho odvetvia pre väčšinu z nich.

K potenciálu patrí aj potreba sústrediť sa na námornú dopravu v rámci stratégie dopravy 
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v celej zóne, najmä pre tovar. Početné a diverzifikované morské cesty musia byť otvorené. 
Rozvoj energie z obnoviteľných zdrojov, a najmä solárnej energie, má v Stredozemí 
optimálne podmienky. Na také účely môže makroregionálna stratégia poskytovať 
zodpovedajúce odpovede a zapojiť takých partnerov, ako je EIB.

Biodiverzita v Stredozemí je mimoriadne bohatá, ale aj veľmi ohrozená. Nadmerný rybolov je 
hrozbou pre zdroje rybného hospodárstva. Stredozemné more je uzavreté more, ktoré má 
veľmi hustú námornú dopravu. Jeho pobrežia zažívajú jeden z najsilnejších demografických 
rastov, čo je výrazný jav rastúceho cestovného ruchu. Hlavným problémom celej tejto oblasti 
je pobrežné a morské prostredie. Je dôležité podporovať koordinovanú politiku na riešenie 
odhadzovania rýb do mora spolu so zovšeobecnením spolupráce medzi severom a juhom 
medzi miestnymi samosprávami pri podporovaní susedských politík. 

Po roku 2020 bude Stredozemie predstavovať hlavný blízky horizont pre Európu, keďže 
v ňom žije 500 miliónov obyvateľov, z ktorých sotva tretina je v Európskej únii. Dynamický 
rozvoj Stredozemia môže byť hnacou silou pre celé európske hospodárstvo.

V rámci Európskej únie je oblasť Stredozemia príliš slabo štruktúrovaná. Spolupráca 
a prepojenie v tejto oblasti sú veľmi slabé. Problémy, ktorým musia čeliť politické orgány 
Stredozemia, by sa oveľa lepšie riešili v rámci spoločnej úvahy a plánu. 

Životné podmienky obyvateľstva mimo EÚ, ktoré žije na pobreží Stredozemného mora, sa 
značne zhoršujú, a to na všetkých úrovniach: hospodárskej, sociálnej, ekologickej a politickej. 
Rozvoj takýchto spoločností je nevyhnutný pre ne samé a predstavuje príležitosť pre Európu. 
Európa by tým získala väčšiu bezpečnosť, udržateľnejšie zvládanie prisťahovaleckých tokov 
a priamu účasť na oblasti rastu, ktorá by pozitívne ovplyvnila výkonnosť jej vlastného 
hospodárstva. Udalosti z jari tohto roku na južnom pobreží Stredozemia sú tiež silným 
povzbudením k rozvoju nových aktívnych susedských politík. Prinajmenšom ich čiastočným 
pripájaním k makroregionálnej stratégii by mohli mať konkrétny územný rozmer, ktorý by 
zaručil lepšiu účinnosť.

Európske štáty a regióny v oblasti Stredozemia musia zabezpečiť posilnenie procesu 
spolupráce a otvoriť všetkým partnerom tento priestor, ktorý má pre budúcnosť Európy 
zásadný význam. Makroregionálna stratégia je prostriedkom, ako to dosiahnuť. 


