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EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ELi makropiirkondlike strateegiate arengu, selle praeguste tavade ja 
tulevikuväljavaadete kohta, sealhulgas Vahemere piirkonnas
(2011/2179(INI))

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni 2007. aasta detsembris vastu võetud koostööprogrammi MED 
2007–2013,

– võttes arvesse komisjoni 14. augustil 2008. aastal vastu võetud Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrumendi piiriülest koostööprogrammi „Vahemere piirkond 2007–2013”,

– võttes arvesse strateegiakava Arco Latino 2010–2015 „Struktureeritud ja innovaatiline 
Vahemeri”,

– võttes arvesse oma 6. juuli 2010. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu Läänemere piirkonna 
strateegia ja makropiirkondade osa kohta tulevases ühtekuuluvuspoliitikas1;

– võttes arvesse oma 22. septembri 2010. aasta resolutsiooni mägipiirkondade, saarte ja 
hõredalt asustatud alade majanduslikku ja sotsiaalset arengut käsitleva Euroopa strateegia 
kohta2,

– võttes arvesse komisjoni 9. novembri 2010. aasta teatist „Majanduslikku, sotsiaalset ja 
territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande järeldused: ühtekuuluvuspoliitika 
tulevik” (COM(2010)0642),

– võttes arvesse komisjoni 8. detsembri 2010. aasta teatist ELi Doonau piirkonna strateegia 
kohta (COM(2010)0715) ja strateegiaga kaasnevat soovituslikku tegevuskava 
(SEC(2009)0712/2),

– võttes arvesse 17. veebruari 2011. aasta resolutsiooni ELi Doonau piirkonna strateegia 
elluviimise kohta3,

– võttes arvesse Euroopa ja Vahemere piirkonna kohaliku ja piirkondliku assamblee 
(ARLEM) 29. jaanuari 2011. aasta raportit teemal „Vahemere Liidu territoriaalne mõõde 
– soovitused tulevikuks”,

– võttes arvesse oma 7. aprilli 2011. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika 
lõunamõõtme läbivaatamise kohta4,

1 ELT C 50E, 2.12.2011, lk 1.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0341.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0065.
4 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0154.
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– võttes arvesse komisjoni 22. juuni 2011. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ELi Läänemere 
piirkonna strateegia rakendamise kohta (COM(2011)0381),

– võttes arvesse oma 23. juuni 2011. aasta resolutsiooni, mis käsitleb eesmärki nr 3: 
territoriaalse koostöö väljakutse ning piiriülese, riikidevahelise ja piirkondadevahelise 
koostöö tulevane tegevuskava1,

– võttes arvesse nõukogu 23. ja 24. juuni 2011. aasta järeldusi, milles kiidetakse heaks ELi 
Doonau piirkonna strateegia ja kutsutakse liikmesriike üles jätkama koostöös komisjoniga 
tööd tulevaste makropiirkondlike strateegiatega, eelkõige Aadria ja Joonia mere piirkonda 
käsitlevate strateegiatega,

– võttes arvesse 6. oktoobri 2011. aasta ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu määrus erisätete kohta, milles käsitletakse Euroopa Regionaalarengu Fondist 
toetuse andmist seoses eesmärgiga „Euroopa territoriaalne koostöö” (COM(2011)0611),

– võttes arvesse omaalgatuslikku arvamust „Territoriaalne koostöö Vahemere piirkonnas 
Aadria mere ja Joonia mere makropiirkonna kaudu”, mis võeti Regioonide Komitees 11. 
oktoobril 2011. aastal ühehäälselt vastu,

– võttes arvesse Catania institutsioonidevahelise foorumi eesistuja 10. detsembri 2011. aasta 
lõppdeklaratsiooni „Uued ja vanad Vahemere muutustes osalejad: rahvaste, piirkondade ja 
kohalike tegurite, valitsuste ja riigiüleste asutuste roll jagatud arengu integreeritud 
strateegias”,

– võttes arvesse oma 14. detsembri 2011. aasta resolutsiooni Euroopa naabruspoliitika 
läbivaatamise kohta2,

– võttes arvesse 19. jaanuari 2012. aasta deklaratsiooni saarte pakti kui ELi toimimise 
lepingu artikli 174 kohast ELi ametliku algatuse elluviimist3,

– võttes arvesse komisjoni 23. märtsi 2012. aasta teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, 
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide Komiteele, mis käsitleb ELi 
Läänemere piirkonna strateegiat (COM(2012)0128),

– võttes arvesse 14. Aadria ja Joonia mere piirkonna ministrite nõukogu 30. aprilli 
2012. aasta Belgradi deklaratsiooni,

– võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja 
Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Atlandi ookeani piirkonna merestrateegia 
väljatöötamine” (COM(2011)0782 final),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

1 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0285.
2 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2011)0576.
3 Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2012)0016.



RR\907285ET.doc 5/23 PE488.006v02-00

ET

– võttes arvesse regionaalarengukomisjoni raportit ja väliskomisjoni ning kultuuri- ja 
hariduskomisjoni arvamusi (A7-0219/2012),

A. arvestades, et Läänemere piirkonna makropiirkondlik strateegia võeti vastu 2009. aastal ja 
komisjon (22. juuni 2011. aasta raportis – COM (2011)0381) on rõhutanud, et „selline 
uudne koostöömoodus on väga väärtuslik”;

B. arvestades, et 13. aprillil 20111 kutsus nõukogu komisjoni üles võtma endale Doonau 
piirkonna makropiirkondade strateegia strateegilises koordineerimises juhtrolli;

C. arvestades, et makropiirkondlik strateegia peab looma Euroopa ühtekuuluvuspoliitikale 
uue tegevusvaldkonna, mille eesmärk on aidata kaasa territoriaalsele arengule;

D. arvestades, et ELi 2011. aasta eelarve vastuvõtmisel parlamendi algatusel loodud 
eelarverida „Tehniline abi Läänemere piirkonnale“ on näidanud, et sellised vahendid on 
makropiirkondlike strateegiate eduka arengu jaoks kasulikud;

E. arvestades, et komisjon on teinud ettepaneku tugevdada territoriaalse koostööpoliitika 
riikidevahelist valdkonda, et toetada jätkuvalt makropiirkondlikke poliitikavaldkondi2;

F. arvestades, et käimas on mitu makropiirkondlikku projekti ja komisjon peab 
koordinaatorina aitama luua jätkusuutliku haldussüsteemi ning selle asjakohasuse 
hindamiseks kehtestama ühised kriteeriumid ja mõõdetavad näitajad;

G. arvestades, et Vahemere piirkonnal on olnud Euroopa ajaloos tähtis geopoliitiline roll;

H. arvestades, et nn araabia kevad on näidanud selgelt Vahemere kahe kalda vaheliste 
geograafiliste, poliitiliste ja majanduslike sidemete strateegilist potentsiaali;

I. võtab teadmiseks eduka koostöö, mida on tehtud Barcelona protsessi, Vahemere Liidu 
ning Euroopa programmide ja algatuste alla kuuluvate (nt MED ja Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrument (ENPI)) kahe- ja mitmepoolsete koostööalgatuste raames Euroopa 
naabruspoliitika raamistikus;

J  võtab teadmiseks Vahemre Liidu praeguse arengu ja selle potentsiaali tulevikus kasvava 
piirkonna katalüsaatorina;

K. arvestades, et makropiirkondlik lähenemisviis võimaldaks kindlaks määrata ELi tulevikule 
eluliselt olulises valdkonnas projektide tervikliku kogumi, et ületada praegune kriis ja 
vastata kõigi naabrite, eelkõige Vahemere lõunakaldal elavate rahvaste ootustele;

L. arvestades, et Vahemere piirkond on ühtne tervik, mis moodustab ühe kultuuriruumi ja 
keskkonna ning jagab paljusid ühiseid Vahemere kliima omadusi ja eeliseid: samad 
põllumajandussaadused, energiaressursside olemasolu (eelkõige päikeseenergia), turismi 
tähtsus, samad looduskatastroofide ohud (põlengud, üleujutused, maavärinad, 
veeressursside vähesus), samad inimese põhjustatud katastroofide (eelkõige merereostuse) 
ohud;

1 Dok. 8743/1/11 REV 1.
2 COM(2010) 0642.
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M. arvestades, et Vahemeri on väga suur paljude saartega ala, mille ulatus idast läände on 
ligikaudu 4000 km, ja kus on nii merepiiriga kui ka Põhja-Aafrikaga jagatava 
maismaapiiriga alasid, ning seal tuleb arendada mereühendusi, mis vähendaksid CO2 mõju 
keskkonnale;

N. arvestades, et sõltumata Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist 174 ei ole Euroopa 
Liidu institutsioonid veel vastu võtnud alalist strateegiat, milles võetaks arvesse liidu 
erivajadusi, ning arvestades, et Vahemere saarepiirkondade täieliku juurdepääsetavuse ja 
nende parema integreerimise Euroopa Liidu ühtse turuga saab kõige paremini tagada 
asjakohaste vahendite eraldamisega ja ühtse lähenemisviisi vastuvõtmisega saarelisuse 
suhtes; tunnistab, et saarte elanikkond on transpordi ja energia valdkonnas struktuurselt 
ebasoodsas olukorras;

O. arvestades Aadria ja Joonia mere makropiirkondliku strateegiaprogrammi ettepaneku 
edenemist, mis on osa Aadria ja Joonia mere äärse ühtse territooriumi pikaajalisest 
koostöö- ja solidaarsuspraktikast ja mida toetavad Aadria mere ja Joonia mere algatuse 
kaheksa liikmesriiki, nagu on korduvalt väljendatud Ancona (2010), Brüsseli (2011) ja 
Belgradi (2012) algatuste liikmete, kaheksa välisministri deklaratsioonides;

P. arvestades, et käesoleva raporti koostamise raames on toimunud mitmeid kohtumisi 
kaasatud piirkondade, Vahemere Liidu ja mitmete Euroopa Liidu territoriaalses 
koostööpoliitikas osalevate organitega;

Makropiirkondlikest strateegiatest üldiselt

1. kiidab heaks samasse elukeskkonda – merepiirkonda, mäemassiivi, vesikonda – 
kuuluvate territooriumite  vahelise territoriaalse koostööpoliitika makropiirkondliku 
lähenemisviisi; usub, et makropiirkondlikud strateegiad avasid uue peatüki Euroopa 
territoriaalses koostöös, kohaldades nn alt üles käsitlusviisi ja laiendades koostööd 
kättesaadavaid ressursse paremini kasutades suuremale piirkonnale; soovitab, et nende 
selge lisandväärtuse tähenduses Euroopa jaoks peaks 2013. aastal tõhustatava Euroopa 
territoriaalse koostöö raames makropiirkondlikele strateegiatele enam tähelepanu 
pööratama;

2. leiab, et selline territoriaalne koostöö on kasulik eriti siis, kui ajalooliselt on riigipiirid 
neid piirkondi lõhestanud ning koostöö aitaks uusi liikmesriike ja nende piirkondi 
tugevamalt integreerida;

3. leiab, et territoriaalse koostöö projektidel ja Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse 
vahendil oleks kõrgem lisaväärtus, kui need moodustaksid terviku, nagu seda näeb ette 
makropiirkondlik strateegia, ning sel viisil tugevneks ka koostoime tähtsate ELi 
strateegiatega, näiteks kogu Euroopat hõlmavate transpordi- või integreeritud 
merenduspoliitika võrkudega; leiab, et kasuks tuleb ka muude Euroopa 
poliitikavahendite, näiteks EIP pakutavate vahendite kaasamine; arvestades, et sellised 
sammud võimaldavad parandada Euroopa poliitikavaldkondade koordineerimist riikide- 
ja piirkondadevahelisel tasandil;

4. soovitab, et makropiirkondlikud strateegiad toetuksid mitmetasandilisele valitsemisele, 
tagades nii kohaliku ja piirkondliku tasandi kaasatuse, mis hõlmab võimalikult suurt arvu 
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partnereid ja sidusrühmasid, näiteks kodanikuühiskonna, ülikoolide ja teaduskeskuste 
esindajad, nii makropiirkondlike strateegiate väljatöötamise kui ka kohaldamise 
protsessis selleks, et suurendada nende omaksvõttu kohalikul ja piirkondlikul tasandil;

5. rõhutab, et makropiirkonnad on soodus raamistik piirkondlike poliitiliste osalejate ja 
valitsusväliste osalejate kaasamiseks, sest need piirkonnad soodustavad tõhusate 
kooskõlastussüsteemide väljatöötamist, mis edendavad alt üles lähenemisviise 
eesmärgiga tagada kodanikuühiskonna sihipärane kaasamine poliitiliste otsuste 
vastuvõtmisse ja olemasolevate algatuste ühendamine ressursside optimeerimiseks ja 
osalejate liitmiseks;

6. leiab, et makropiirkondlik strateegia võib muuta ELi naaberriikide ja/või ühineda 
soovivate riikide poliitika tõhusamaks;

Praegustest makropiirkondlikest strateegiatest

7. tunneb heameelt selle üle, et Läänemere piirkonna strateegia on suutnud tekitada 
Euroopas olulise lisandväärtuse; strateegia raames on kehtestatud selgelt määratletud 
prioriteedid, strateegia on heaks kiitnud nõukogu, seda toetab komisjon ning sellesse on 
kaasatud kõik riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud sidusrühmad;

8. palub, et nimetatud strateegia kohta viidaks läbi täielik hindamine, mis toetuks kõigi 
prioriteetsete valdkondade objektiivsetele kriteeriumitele ja mõõdetavatele näitajatele;

9. peab strateegia täieliku edu tagamise eesmärgil vajalikuks kestvalt toetada 
valitsusstruktuuri, laiendades seda kohalikele ja piirkondlikele ametiasutustele ning võttes 
seda arvesse tulevaste programmide 2014–2020 raames;

10. palub komisjonil ja nõukogul toetada täielikult Doonau piirkonnas ettevõetut, mille 
kohta tuleks samuti teha hindamine, mida tuleks regulaarselt jälgida;

Tuleviku makropiirkondlikest strateegiatest

11. soovitab komisjonil koordineerida tuleviku makropiirkondlike strateegiate analüüsi- ja 
konsulteerimisprotsesse; leiab, et tuleb määratleda prioriteetsed alad, kus puudub koostöö 
või olemasoleva koostöö tugevdamise vajadus eri liikmesriikides asuvate, kuid samasse 
elukeskkonda kuuluvate territooriumite vahel; leiab, et konsultatsioonid peaksid algama 
õiguslikult mittesiduva ja kohalike muutustega kooskõlas areneva nn ELi 
makropiirkondade kavandatava kaardi koostamisest, mille üle konsulteeritakse 
laiaulatuslikult asjaomaste riikide ja piirkondadega;

12. leiab, et makropiirkondlikud strateegiad vajavad paremat rahastamise vastavusseviimist, 
olemasolevate vahendite tõhusamat rakendamist ja vahendite kooskõlastamist; on 
seisukohal, et kuigi nimetatud strateegiad ei vaja uusi rahastamisvahendeid, uusi 
institutsioonilisi vahendeid ega uut reguleerimist, on strateegiate järelevalve eesmärgil 
antav tehniline abi ning esialgse hindamise ja andmete kogumise faasi ja võimaliku 
alustamise jaoks antav toetus õigustatud; on samuti seiskohal, et makropiirkondlikud 
strateegiad peaks edendama struktuuriprojekte, võttes seejuures arvesse mitmeaastast 
finantsraamistikku (2014–2020);
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13. palub, et komisjon ja nõukogu arvestaksid ELi makropiirkondlike strateegiatega selliste 
eelarvevahendite üle otsustamisel, mis on ette nähtud ühtekuuluvus- ja struktuurifondide, 
teadus- ja arendustegevuse ning iseäranis piirkondliku koostöö rahastamiseks;

14. palub kasutusele võtta makropiirkondlike prioriteetidega rakenduskavade piiravad 
suunised, et tagada eesmärkide ja rahaliste vahendite parim võimalik kooskõla;

Vahemere piirkonna väljavaated

15. toetab makropiirkondliku strateegia elluviimist Vahemere piirkonnas, et koostada 
Vahemere riikide ja piirkondade jagatud probleemidega tegelemiseks tegevuskava ning 
struktureerida seda Euroopa arengule ja integratsioonile olulist ala ning palub nõukogul ja 
komisjonil selles küsimusega seoses kiiresti meetmeid võtta;

16. leiab, et ELi, riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke asutusi, piirkondlikke organisatsioone, 
finantsinstitutsioone ja ELi–Vahemere piirkonna ning naaber- ja/või ühinemiseelsetele 
riikidele avatud valitsusväliseid organisatsioone ning Vahemere Liitu ühendav Vahemere 
makropiirkondade strateegia tõstab märkimisväärselt poliitika ja territoriaalse koostöö 
elluviimise taset sellel alal; rõhutab, kui tähtis on võtta aluseks olemasolevate 
piirkondlike organisatsioonide kogemused, olemasolevad vahendid ja kogemused;

17. rõhutab, et Vahemere makropiirkond võib tagada ELi eri Vahemere-programmide 
vastastikuse täiendavuse ning olemasoleva rahastamise võimalikult tõhusa kasutamise, 
anda ELi konkreetsetele Vahemere piirkonna projektidele tegelikku lisandväärtust ning 
kaasata strateegia formuleerimise hetkel asjaomaseid kolmandaid riike ja piirkondi, 
kasutades selleks naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendit, järgides alati rangelt 
õigusriigi põhimõtteid ning tuginedes inimõiguste, põhivabaduste ja demokraatia 
põhimõtete austamisele ja edendades vajaduse korral põhimõtet toetada rohkem neid, kes 
saavutavad rohkem;

18. rõhutab rangetest geograafilistest piiridest ulatuslikuma Vahemere piirkonna kui 
detsentraliseeritud koostöö ala olulisust piirkonnaüleste otsuste vastuvõtmisel ja heade 
tavade vahetamisel muu hulgas demokraatia, inimõiguste, õigusriigi põhimõtete, 
keskkonna, majandusarengu ja ökoturismi ning kultuuri, teadustegevuse, hariduse, 
noorsootöö ja spordi alase partnerluse valdkonnas; rõhutab hariduse erilist tähtsust, kuna 
see kiirendab demokraatiale üleminekut;

19. usub, et Vahemere makropiirkonda tuleb arendada kooskõlas majandus-, sotsiaal- ja 
kultuuriliste õiguste austamist edendavate rahvusvaheliste normidega, eelkõige 
inimõiguste ülddeklaratsiooni ja Unesco kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse 
ja edendamise konventsiooniga;

20. soovib, et nõukogu, võttes 24. juuni 2011. aasta otsuse järelmeetmeid ja arvestades 
asjaomaste territooriumite soove riigi, piirkondlikul ja kohalikul tasandil, ajaloolisi 
sidemeid, traditsioone ja elluviidud algatusi, kiidaks Aadria ja Joonia mere 
makroregionaalse strateegia kiiremas korras heaks, et täpsustada Vahemere 
makropiirkonna strateegia elluviimise esimest sammu;
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21. rõhutab, et Joonia-Aadria makropiirkonna strateegia on oluline tegur Lääne-Balkani 
alade lepitamisel ja võib toetada nende riikide püüdlusi saada ELi liikmeteks;

22. soovib, et Vahemere lääneosa ja idaosa algataksid samuti makropiirkondlikke 
strateegiaid, milles oleks oluline merendusalane osa, ning võtaksid arvesse Vahemere 
piirkonna arvukate rannikute ja saarte territoriaalseid iseärasusi ja nende vajadusi 
edukaks arenguks; usub, et sellised tulevased strateegiad peaksid pöörama enam 
tähelepanu keskkonnakaitsele, bioloogilisele mitmekesisuseke ja säästvale turismile;

23. kutsub komisjoni üles tegelikult rakendama Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 174 
strateegilise kava kaudu, et ületada saarte struktuursed puudused ning tagada tingimused 
majanduskasvuks ja tulemuslikuks sotsiaalseks ja territoriaalseks ühtekuuluvuseks; 
rõhutab, et erilist tähelepanu tuleb pöörata asjakohase rahastamise abil nendele 
piirkondadele täieliku juurdepääsu ja territoriaalse ühtsuse tagamisele Euroopaga; nõuab 
seetõttu tungivalt, et komisjon võtaks meetmeid, näiteks saartele kehtiva vähese 
tähtsusega abi piirmäära suurendamist, eelkõige seoses põllumajandus-, transpordi- ja 
kalandussektoritega, et ühtlustada saarte konkurentsivõimet Mandri-Euroopa 
piirkondadega, vähendada Euroopa eri piirkondade vahelist arengutasemete erinevust ja 
tagada nende tulemuslik integreerimine ühtse turuga;

24. loodab, et komisjon võtab Vahemere makropiirkondlike stratreegiate suhtes positiivse 
hoiaku, eelkõige pidades silmas riiklikku abi, mis moodustab legitiimse hüvitise saartega 
seotud puuduste eest ning kohandab ühtekuuluvus- ning teadus- ja innovatsioonipoliitikat 
vastavalt saarte konkreetsetele vajadustele, et suurendada nende integratsiooni Mandri-
Euroopaga;

25. rõhutab kultuuri ja loova tööstuse tähtsust arengu ja töökohtade loomise alussambana 
saartel;

26. kutsub komisjoni üles määrama kindlaks vajalikke vahendeid, mis võimaldavad uute 
makropiirkondlike algatuste hindamist ja võimalikku käivitamist Vahemere lääne- ja 
idaosas, näiteks katseprojektid;

27. rõhutab, et peamised Vahemere makropiirkonna sekkumisvaldkonnad peaksid olema 
sobival alampiirkonna tasandil, kus tehakse koostööd konkreetsete projektide osas, ning 
see peaks hõlmama energiavõrke, koostööd teadus- ja uuendustegevuse alal, kultuuri-, 
haridus- ja koolitusvõrgustikke, turismi, kaubavahetust, keskkonnakaitset, säästvaid 
merevedusid, mereohutust ja -julgeolekut ning merekeskkonna kaitset saastamise, 
ülepüügi ja ebaseadusliku kalapüügi eest (milleks tuleb luua merel toimuvatest 
tegevustest teatamise ja nende järelevalve integreeritud süsteemide võrgustik), ning 
töökohtade loomise stimuleerimiseks hea valitsemistava ja tõhusa avaliku halduse 
tugevdamist; 

28. leiab, et kolme makropiirkondliku strateegia (Vahemere lääneosa, Aadria ja Joonia mere 
ning Vahemere idaosa) koordineerimine võimaldaks ellu viia kogu Vahemere piirkonnas 
ühtse poliitika, mis oleks koostoimes piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonide,, 
eriti Vahemere Liidu määratletud prioriteetidega ja võimaldaks rakendada parimaid 
tavasid, mis võivad ELi aruka ja jätkusuutliku majanduskasvu eesmärkide saavutamisele 
kaasa aidata;
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29. peab eriti araabia kevade sündmuste järel oluliseks, et uus makropiirkond panustaks 
koos kolmandate riikidega uue rändevoogude nõuetekohase strateegia väljatöötamisse, 
milles käsitletaks suuremast liikuvusest saadavat vastastikust kasu, mis põhineb 
vaesusega võitlemisel ning tööhõive ja õiglase kaubanduse tugevdamisel, et aidata kaasa 
makropiirkonna stabiliseerimisele;

30. leiab, et võttes arvesse ELi merepiiridega ja Põhja-Aafrikaga jagatava maismaapiiriga 
Vahemere piirkondi, kiirendaks makropiirkondlik strateegia uue aktiivse Euroopa 
naabruspoliitika arengut, andes sellele konkreetse territoriaalse mõõtme, mis tagab nii 
rändevoogude tõhusama ja turvalisema haldamise ja kontrolli kui ka positiivse mõju 
nende piirkondade majandusele;

31. on seisukohal, et makropiirkondlik strateegia peab Vahemere piirkonnas kooskõlastama 
olemasolevaid Euroopa finantseeringuid, eelkõige naabruspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika 
ja territoriaalse koostöö raames, et rakendada projekte, mis vastavad ühistele 
ülesannetele, nagu Euroopa ja Vahemere piirkonna kultuuripärandi kaitse ja 
väärtustamine; tuletab meelde, kui oluline on kooskõlastatud ja tasakaalustatud 
naabruspoliitika lõunasuunal ja Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavate 
kultuuriprojektide abikõlblikkus nende ülesannete täitmisel;

32. rõhutab loome- ja kultuuritööstuse tähtsust ja on seisukohal, et see majandussektor 
muutub piirkonna majanduskasvu ja tööhõive jaoks veel olulisemaks; kutsub üles 
pöörama erilist tähelepanu kultuuri- ja akadeemiliste vahetusprogrammide täitmisele ning 
tugevdama kultuuri ja püsiturismi alaseid sidemeid;

33. on seisukohal, et kultuuriturism võib avaldada Vahemere piirkonnale olulist mõju nii 
majanduse kui ka vastastikuste teadmiste ja kultuuridevahelise mõistmise seisukohast;

34. toonitab, et Vahemere makropiirkond soodustaks kultuuridevahelist dialoogi ja rikastaks 
Euroopa Liidu ühist kultuuripärandit, mobiliseeriks kodanikuühiskonda ning ergutaks 
seeläbi vabaühendusi ja Vahemere piirkonna elanikke osalema ELi kultuuri- ja 
haridusprogrammides;

35. tuletab meelde hariduse põhitähtsat rolli demokraatia ning majandusliku ja sotsiaalse 
arengu jaoks, samuti kutseõppe tähtsust noorte tööpuuduse vastu võitlemisel;

36. rõhutab, et Vahemere makropiirkonna raames ja võttes arvesse eelkõige lõunapoolsete 
maade noorte motiveeritust, on oluline tugevdada noorsooalast koostööd, edendades 
Euroopa programme ning luues sünergiat Vahemere piirkonna noorsooameti tehtava 
tööga;

37. rõhutab eeskätt noortele keskendumise tähtsust, sest noored on uue põlvkonna alus ning 
nad mõjutavad kõige rohkem oma riigi tulevikku;

38. soovitab vahetusprogrammide, dünaamilise teadus- ja uuendustegevuse ning elukestva 
õppe edendamiseks luua võrgustikke tulevase Vahemere makropiirkonna alal asuvate 
kõrgharidus- ja teadusasutustega, arendada piirkonna hariduse infrastruktuuri ning 
kõrvaldada üliõpilaste, koolitusel osalejate, noorte vabatahtlike, õpetajate, koolitajate, 
teadlaste ja haldustöötajate vaba liikumist takistavad tõkked; rõhutab, et õppe- ja 
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teadustegevuse kvaliteedi parandamiseks neis võrgustikes on oluline asjakohaselt 
rahastada ja toetada programme Tempus ja Erasmus Mundus, eriti arvestades asjaolu, et 
programmis Erasmus Mundus on seni olnud vähe Vahemere piirkonnast pärit osalejaid;

39. märgib, et kunstnike ja kunstiteoste liikuvus Euroopa ja Vahemere piirkonnas takerdub 
arvukatesse takistustesse, mis on riigiti ja piirkonniti erinevad ning tingitud osalt 
raskustest saada viisat, aga ka kunstnikustaatuse puudumisest ja kunsti loomise 
tingimustest, eriti lõunapoolsetes riikides; usub, et Vahemere makropiirkond võimaldaks 
edendada kunstnikustaatuse vastastikust tunnustamist, kaaluda liikuvust hõlbustavate 
tingimuste lubamist ja optimeerida koolitusprogrammide ja suhtlusvõrgustike kasutamist 
ning kultuuritegelaste, kunstnike ja teoste vaba liikumist;

40. kutsub üles rakendama järgmisel programmitööperioodil Euroopa ja Vahemere 
piirkonna Erasmuse tüüpi programmi Vahemere mõlema kalda üliõpilaste riikidevahelise 
liikuvuse soodustamiseks ning Euroopa ja Vahemere piirkonna Leonardo da Vinci tüüpi 
programmi noorte jaoks, kes soovivad omandada makropiirkondliku strateegia raames 
kutseharidust välismaal;

41. rõhutab vajadust võtta meetmeid sellest piirkonnast ajude äravoolu süveneva 
suundumuse ümberpööramiseks;

42. kutsub üles Vahemere piirkonna ajaloolist, kultuurilist ja keelelist mitmekesisust 
võimalikult palju ära kasutama, sest see on uuenduste allikas, mis hoogustab nii kultuuri- 
ja loomemajandust kui ka turismisektorit; nõuab muuseumide ja kultuuriasutuste koostöö 
ergutamist ja toetamist;

43. tuletab meelde, et Vahemere piirkond on eriti huvitatud Euroopa filmikunstist ja 
audiovisuaalteostest ning et see avaldab jätkuvalt olulist mõju piirkonna 
kultuuridevahelisele dialoogile nende ühiskondade praeguses demokraatia arengu faasis;

44. soovib näha ulatuslikumaid koostöö- ja kaubandussuhteid kolmandate riikidega, et 
väärtustada Euroopa toodangut maailmaturul ja eriti Vahemere piirkonnas ning edendada 
seeläbi kultuurivahetust ja uute algatuste käivitamist Euroopa ja Vahemere piirkonna 
dialoogi ja kogu piirkonna demokraatliku arengu toetuseks, eriti arvestades Euroopa ja 
Vahemere piirkonna kinoteemalisel konverentsil võetud kohustusi.

45. palub asjaomastel liikmesriikidel edendada koostööd, mis algab selle raporti 
koostamisega, ning palub tulevasel ELi eesistujariigil Küprosel seda projekti toetada, et 
komisjon ja nõukogu saaks Vahemere piirkonna makropiirkondliku strateegia kiiresti 
vastu võtta; rõhutab lisaks Vahemere piirkonna riikide valitsustevahelise ja 
piirkondadevahelise koostöö olulisust makropiirkondliku strateegia väljatöötamisel;

46. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.
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SELETUSKIRI

1.  Makropiirkondade teke

Aastal 2009. algatatud, kõiki Läänemere-äärseid territooriume hõlmava Läänemere 
makropiirkonna missioon on teha koostööd, et paremini lahendada antud piirkonna ees 
seisvaid majandus- ja keskkonnaprobleeme. Koostöö tulemusena tekkis „makropiirkonna 
strateegia”, mille eesmärk on koordineerida juba toimivat tugevat sektoritevahelist koostööd, 
mis on üles ehitatud neljale sambale – keskkond, heaolu, juurdepääsetavus ja turvalisus – ning 
mille tegevuskava käsitleb 15 prioriteetset valdkonda ja 80 juhtprojekti.

See kogemus on inspireerinud muid projekte. Neist esimesena viiakse ellu Doonau 
makropiirkond. Teised makropiirkonnad on kavandamisel. Asjaomased institutsioonid, 
liikmesriigid, piirkonnad ja kohalikud omavalitsused teevad koostööd, et kindlaks määrata 
sarnased raamistikud Euroopa eri makropiirkondades, mis jagavad ühiseid omadusi, nt sama 
merepiirkonda, sama mäemassiivi, sama vesikonda jne. 

Makropiirkondade strateegiad avavad uusi võimalusi territoriaalse koostöö projektide jaoks, 
mida toetab ühtekuuluvuspoliitika. Need projektid võivad kaasneda selliste oluliste ELi 
strateegiatega nagu üleeuroopaline transpordivõrk või integreeritud merenduspoliitika. Nad 
võivad aidata paremini ühitada piirkondlikke programme ja strateegia „Euroopa 2020” 
eesmärke. 

2. Hetkeolukord ja esimene tagasiside

Makropiirkonna kontseptsioon on koondanud asjakohaseid huvigruppe ja tekitanud 
poolehoidu, mis näitab tõelisi ootusi seoses investeerimisega sellesse uude Euroopa avaliku 
poliitika valdkonda, eesmärgiga arendada seda territoriaalsetel alustel. Selleks on objektiivsed 
põhjused – sama naabruskonna piirkondade vaheline koostöö –, kuid samuti ajaloolised ja 
kultuurilised põhjused, kuna need haardealad on sajandite jooksul jaganud ühist ajalugu. Need 
ammused sidemed, mida tuleks tugevdada ja mõnikord ka taastada, loovad aluse ühiseks 
koostööks. Makropiirkondade kontseptsiooni püsimajäämine näitab ka Euroopa idee 
edusamme.

Komisjon on kaasatud Läänemere strateegia väljatöötamisse. Nõukogu 13. aprilli 2011. aasta 
järeldustes ELi Doonau piirkonna strateegia kohta paluti komisjoni taas „mängida 
strateegilises koordineerimises juhtrolli”. Tegelikult on sellise süsteemi juhtimine keeruline 
ning selleks on vaja ulatuslikku tehnilist abi. Regionaalpoliitika peadirektoraat (DG REGIO) 
ei saa praegusel hetkel endale rohkem kohustusi võtta.

Pärast teate mõju möödumist valitseb reaalne oht, et tekib ebatõhus laristava eelarvega „suur 
masin”. Samuti rõhutati „kolme ei” põhimõtet: ei uutele rahastamisvahenditele, ei uuele 
institutsionaalsele vahendile, ei uutele õigusnormidele. Seda piirangut muutis nõukogu, kes 
esitas 13. aprillil 2011. aastal „kolme jahi” põhimõtte: jah rahastamise täiendavusele, jah 
institutsionaalsete vahendite koordineerimisele, jah uute projektide määratlemisele. Sellise 
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dialektika eesmärk on otsida tasakaalu, mis tuleks kindlaks määrata enne järgmise, 2014.–
2020. aasta territoriaalse ühtekuuluvuse poliitikaga seotud määruste vastuvõtmist.

3. Makropiirkonna strateegia lisandväärtused

Tänu makropiirkondlike strateegiate rakendamisele tekib rohkem võimalusi (Läänemere 
näitel). Nendeks on peamiselt ühtekuuluvuspoliitika asjakohase võrdlusraamistiku loomine ja 
sektoritevahelise koostöö soodustamine samas haardealas. See raamistik võib suunata 
investeeringud ELi sama makropiirkonna iga regionaalse arengukava vastastikusele 
täiendavusele ja mõjutada nende vastavaid prioriteete, mis annab tervikliku ülevaate ja 
tegeliku sünergia integreeritud lähenemisviisi raamistikus.

Sellel strateegial on veel üks eelis: see võimaldab suuremat kaasatust ja paremat koostööd 
Euroopa Liidu erinevate sekkumisvahendite vahel, mitte üksnes ühtekuuluvuspoliitikale 
eraldatud vahendite vahel. See kehtib eelkõige Euroopa Investeerimispanga (EIP) kohta. 
Strateegia aitab mitmetasandilise juhtimise kaudu ühtlustada ka piirkondade ja eri 
liikmesriikide ressursse. See strateegia on kasulik kõikidele sidusrühmadele.

Lisaks loob makropiirkonna strateegia Euroopa Liidu naabruspoliitikale soodsa keskkonna 
uuendatud dialoogiks ning viljakateks ja konkreetseteks suheteks. 

4. Eesseisvad probleemid

Igal makropiirkonna strateegial on kahekordne mõõde: territoriaalne – rakendamiseks 
asjakohase territooriumi kindlaksmääramise kaudu – ning funktsionaalne – prioriteetide 
kindlaksmääramise kaudu. Kõnealused omavalitsused peaksid olema liitunud sellise 
lähenemisviisi algatamise hetkel. Kõik see viib ühe- kuni kaheaastase ettevalmistava etapi 
kavandamiseni, mis eelneks makropiirkonna toimima hakkamisele.

Makropiirkondade töös tuleb vältida valitsustevahelise juhtimise lõksu, kuigi 
makropiirkondade piiriülene olemus nõuab asjaomaste liikmesriikide osalemist. Kohaldatakse 
üksnes mitmetasandilist juhtimist, sealhulgas piirkondlikul tasandil, et tagada nende 
lähenemisviiside Euroopa kutsumus ja tagada Euroopa Liidu piirkondliku arengupoliitika 
täiendavus.

Tulevaste makropiirkondade loomine tühjale kohale ei tohiks olla tulevikuplaan. See toob 
kaasa juhuslikkuse, mis kahjustab ühtsete lähenemisviiside arengut. Eelduseks on see, et iga 
makropiirkonna loomisel lähtutakse „alt-üles” protsessist, mis saab alguse rohujuuretasandi 
tegelikust motivatsioonist. 

Naabruses asuvate piirkondade kaasamine on vajalik selleks, et kehtestada mitmeid 
makropiirkondade strateegiate poolt toetatud projekte. Selline kaasamine peab esile tõstma 
territoriaalse poliitika ja mitte välispoliitilise mõõtme.

5. Kavandatavad meetmed

Makropiirkondade strateegiate väljatöötamine peaks olema osa üldisest kajastusest, mis oleks 
võimeline tuvastama maaga seotud probleemid, et vältida ebapüsivaid projekte ja projekte, 
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mis on seotud lihtsate ja vahetute poliitiliste kaalutlustega. „Euroopa makropiirkondade 
esialgse kaardi” eesmärk on määratleda makropiirkonnad, kuid see jääb mittesiduvaks ning 
nende arenemine põhineb kohalikul dünaamikal.

Iga makropiirkonna loomiseks on vaja „ettevalmistavat etappi”, mille raames korraldatakse 
asjaomaste partnerite ümarlaud, visandatakse esimesed strateegilised suunad ning samuti 
määratakse kindlaks tulevase juhtimise alused: juhtivpartnerite kogukonna määratlemine, 
ETKRi loomine, kollegiaalne valitsemine konkreetselt sõnastatud ja erinevate riikide või 
piirkondade vahel jagatud vastutusega või mis tahes muud vahendid. Nõukogu otsuse 
kohaselt on komisjon sellise ettevalmistava lähenemisviisi loomulik juhtimisasutus. 
Komisjonil peavad olema selliste investeeringute tegemiseks vajalikud inim- ja rahalised 
ressursid.

Makropiirkondliku koostöö lähenemisviisi rahalised toetusvahendid on selgelt välja toodud 
ühtekuuluvuspoliitika koostööharus. See on kooskõlas eelarve suurendamise sooviga, mida 
parlament avaldas programmi perioodiks 2014–2020 ja mida komisjon toetas eelkõige 
viiendas aruandes ühtekuuluvuspoliitika kohta, milles soovitatakse luua „tugevdatud 
piiriülene haru“.

See rahaline toetus võiks olla tehnilise abi eraldiste vormis, nii ettevalmistava etapi jaoks 
komisjonile esitamiseks kui ka pärast ettevalmistavat etappi rakendamisetapi jaoks 
juhtorganile esitamiseks. 

Prioriteetsete projektide puhul, nagu seda tehti Läänemere strateegia raamistikus, saab 
rahastamise täiendavuse põhimõtet saavutada, sidudes makropiirkonna strateegia prioriteetide 
valikukriteeriumid ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavade raames läbiviidavate 
projektikonkurssidega.

6. Vahemere makropiirkondliku strateegia tähtsus

Vahemere piirkond jagab sama looduskeskkonda ning sama ajalooline ja kultuuriline 
tegelikkus ühendab Vahemere mõlemat kallast. Lõuna-Euroopal on tugevat potentsiaali, mida 
ei saa hinnata ilma makropiirkonna strateegia määratlemiseks vajaliku koordineerimise ja 
ülevaateta.

Vahemere piirkond on väga suur, mis tõstatab küsimusi seoses makropiirkonna mehhanismi 
eelistamisega. Vahemere keskosas koonduvad osapooled Aadria mere – Joonia mere 
makropiirkonna projekti ümber. Selle raporti koostamise raames peetud konsultatsioonid 
viivad kolme makropiirkonna eristamiseni: üks Vahemere läänepiirkonnas, teine Vahemere 
keskosas, mida nimetatakse ka Aadria ja Joonia mere piirkonnaks, ning kolmas Vahemere 
idapiirkonnas, nende vahel on struktureeritud koordineerimissüsteem.
Vahemere piirkonnad jagavad oma kliima – lähistroopiline vahemereline kliima – tõttu 
sarnaseid ökotüüpe. Põllumajandustooted on oma olemuselt sarnased põhjast lõunasse ja idast 
läände, ning mitmekesisuse osas on Vahemere piirkonnas samasugune toodete valik. 
Keskkonnaprobleemid (nt tulekahjud) on igal pool samad. Olles kõige populaarsem 
turismisihtkoht maailmas, on Vahemere territooriumid huvitatud koostööst, et säilitada ja 
parandada selle sektori väljavaateid, mis on enamiku jaoks majanduslikus mõttes kõige 
olulisem.
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Võimaluste hulgas on ka vajadus paigutada mereliiklus (eelkõige kaupade puhul) kogu 
Vahemere ala transpordistrateegias kesksele kohale. Arvukad ja mitmekesised mereteed tuleb 
avada. Taastuvenergia ja eelkõige päikeseenergia arendamine vastab Vahemere piirkonna 
optimaalsetele tingimustele. Selliste eesmärkide täitmiseks võib makropiirkonna strateegia 
anda asjakohaseid lahendusi ning aidata kaasata selliseid partnereid nagu EIP.

Vahemere piirkonna bioloogiline mitmekesisus on eriti rikkalik ning samuti väga ohustatud. 
Ülepüük ohustab kalavarusid. Vahemeri on suletud meri, kus on väga tihe mereliiklus ning 
selle kaldad on koduks ühele kõige kiiremini kasvavale elanikkonnale – nähtus, mis on 
tingitud üha sagedasematest turistide külastustest. Samuti on rannikualade ja merekeskkond 
üks selle piirkonna peamisi muresid. Meres olevate jäätmete käitlemise koordineeritud 
poliitikat koos põhja-lõunasuunalise koostöö üldistamisega kohalike kogukondade vahel tuleb 
soodustada naabruspoliitika toetusel. 

Vahemere piirkond on 2020. aastaks ja sealt edasi Euroopa jaoks peamine „läheduses asuv 
horisont”, kuna sealsest 500 miljonist elanikust elab vaevalt kolmandik Euroopa Liidus. 
Vahemere piirkonnas toimuvast dünaamilisest arengust võib saada liikumapanev jõud kogu 
Euroopa majanduse jaoks.

Euroopa Liidus on Vahemere piirkond liiga vähe struktureeritud. Selles piirkonnas on näha 
väga madalat tulemuslikkust seoses koostöö ja sidususega. Probleeme, millega seisavad 
silmitsi Vahemere piirkonna poliitilised organid, saab paremini mõista kogu kava käsitlemise 
kaudu. 

Väljaspool Euroopa Liitu elavad Vahemere piirkonna elanikud puutuvad kokku väga viletsate 
elustandarditega ning seda nii majanduslikus, sotsiaalses, ökoloogilises kui ka poliitilises 
plaanis. Nende ühiskondade areng on vajalik neile endile ning see on võimalus Euroopa jaoks. 
See võimaldab lõigata kasu suuremast turvalisusest, tagada jätkusuutlikku kontrolli 
rändevoogude üle ning otseselt osaleda kasvavas piirkonnas, mis mõjutab positiivselt Euroopa 
enda majanduse suutlikkust. Samuti soodustavad eelmise kevade sündmused Vahemere 
lõunakaldal uue aktiivse naabruspoliitika arendamist. Kaasates neid riike vähemalt osaliselt 
makropiirkonna strateegiasse, võivad nad moodustada konkreetse territoriaalse mõõtme, 
tagades sellega suurema tõhususe.

Vahemere piirkonna riigid ja piirkonnad peaksid omaks võtma tugevdatud koostöö 
lähenemisviisi ning avama ennast kõikidele selle piirkonna partneritele, kes on olulised 
Euroopa tuleviku jaoks. Makropiirkonna strateegia on vahend selle soodustamiseks. 
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VÄLISKOMISJONI ARVAMUS

arengukomisjonile

ELi makropiirkondlike strateegiate arengu, selle praeguste tavade ja tulevikuväljavaadete 
kohta, sealhulgas Vahemere piirkonnas

(2011/2179(INI))

Arvamuse koostaja: Nikolaos Salavrakos

ETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni 
ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tervitab makropiirkondlike strateegiate kontseptsiooni, mis praeguste makropiirkondade 
kogemuste põhjal võib soodustada koostoime tekkimist ja poliitikat, mis on 
kooskõlastatud ELi, asjaomaste liikmesriikide, kandidaat- ja mittekandidaatriikide, 
piirkondlike ja kohalike omavalitsuste vahel, mis edendab jätkusuutlikku majanduskasvu, 
töökohtade loomist, julgeolekut ja keskkonnakaitset seeläbi, et ühiste geograafiliste, 
ajalooliste ja kultuuriliste erisustega piirkondades koostatakse territoriaalse koostöö 
projekte eesmärgiga lahendada altpoolt tulevate algatustega väljaselgitatud probleemid 
ning vältida huupi lähenemist ja ebaühtlust; nõuab ühtlasi eri makropiirkondlike 
strateegiate tugevamat koostoimet;

2. taotleb pikemaajalisemat lahendust makropiirkondlike strateegiate rahastamiseks ELi 
eelarvest, et finantseerida selliseid meetmeid, mida ühtekuuluvuspoliitika ei hõlma, 
näiteks koostööd kolmandate riikidega; märgib, et Läänemere strateegia kogemuste 
põhjal on strateegiat toetavate projektide kavandamiseks ja koostamiseks vaja ka 
suuremat n-ö algkapitali;

3. palub, et komisjon ja nõukogu arvestaksid ELi makropiirkondlike strateegiatega selliste 
eelarvevahendite üle otsustamisel, mis on ette nähtud ühtekuuluvus- ja struktuurifondide, 
teadus- ja arendustegevuse ning iseäranis piirkondliku koostöö rahastamiseks; lisaks 
palub komisjonil ja nõukogul hinnata, kas makropiirkondlikud strateegiad vajavad eduka 
rakendamise tagamiseks otsest rahastamist;
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4. rõhutab, arvestades kõigi ühelaadse pärandiga Vahemere ümbruse piirkondade arvukaid 
sarnaseid majandus-, sotsiaal- ja keskkonnaprobleeme, huvi Vahemere makropiirkonna 
moodustamise vastu kas siis tervikuna või kujunevate Joonia-Aadria algatustega sarnaste 
alampiirkondadena eesmärgiga tegeleda nende kesksete valdkondadega, kus tuleks 
Vahemere piirkonnas jätkusuutliku majanduskasvu tekitamiseks tugevdada koostoimet, 
partnerlust ja piirkondlikku koostööd;

5. rõhutab, et Joonia-Aadria makropiirkonna strateegia on oluline tegur Lääne-Balkani alade 
lepitamisel ja võib toetada nende riikide püüdlusi saada ELi liikmeteks;

6. peab Vahemere makropiirkonna strateegia elluviimiseks vajalikuks tugineda 
olemasolevate piirkondlike institutsioonide kogemustele ja tegevusele ning püüda 
saavutada nendega, eriti (lisaks Vahemere Liidule) Euroopa Investeerimispanga ning 
Euroopa – Vahemere piirkonna kohalike ja piirkondlike omavalitsuste assambleega 
(ARLEM), võimalikku koostoimet;

7. rõhutab, et Vahemere makropiirkond võib tagada ELi eri Vahemere-programmide 
vastastikuse täiendavuse ning olemasoleva rahastamise võimalikult tõhusa kasutamise, 
anda ELi konkreetsetele Vahemere piirkonna projektidele tegelikku lisandväärtust ning 
kaasata strateegia formuleerimise hetkel asjaomaseid kolmandaid riike ja piirkondi, 
kasutades selleks naabruspoliitika ja partnerluse rahastamisvahendit, järgides alati rangelt 
õigusriigi põhimõtteid ning tuginedes inimõiguste, põhivabaduste ja demokraatia 
põhimõtete austamisele ja edendades vajaduse korral põhimõtet toetada rohkem neid, kes 
saavutavad rohkem;

8. rõhutab, et peamised Vahemere makropiirkonna sekkumisvaldkonnad peaksid olema 
sobival alampiirkonna tasandil, kus tehakse koostööd konkreetsete projektide osas, ning 
see peaks hõlmama energiavõrke, koostööd teadus- ja uuendustegevuse alal, kultuuri-, 
haridus- ja koolitusvõrgustikke, turismi, kaubavahetust, keskkonnakaitset, säästvaid 
merevedusid, mereohutust ja -julgeolekut ning merekeskkonna kaitset saastamise, 
ülepüügi ja ebaseadusliku kalapüügi eest (milleks tuleb luua merel toimuvatest 
tegevustest teatamise ja nende järelevalve integreeritud süsteemide võrgustik), ning 
töökohtade loomise stimuleerimiseks hea valitsemistava ja tõhusa avaliku halduse 
tugevdamist; 

9. peab eriti araabia kevade sündmuste järel oluliseks, et uus makropiirkond panustaks koos 
kolmandate riikidega uue strateegia väljatöötamisse, mis käsitleb rändevoogude 
nõuetekohast juhtimist ja suuremast liikuvusest saadavat vastastikust kasu, käsitledes 
seda koos kolmandate riikidega ühise vaesuse vastu võitlemise ning tööhõive ja õiglase 
kaubanduse tugevdamise strateegia seisukohast, mis aitab makropiirkonda stabiliseerida;

10. nõuab, et nimetatud strateegia üks peamisi prioriteete oleks arengumaade omavahelise 
kaubavahetuse arendamine, piirkondlike turgude loomine ning piirkonna riikide vaheliste 
tolli- ja kaubandustõkete vähendamine.
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ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma 
resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. tunnistab, et makropiirkonnad, mis kujutavad endast ühise ajaloo, kollektiivse mälu, 
geograafia, kliima ja kultuuriga asustuspiirkondi, moodustavad sobiva võrdlusraamistiku 
programmi prioriteetide ja Euroopa Liidu poolse rahastamise kindlaksmääramiseks, ning 
sellega seoses tunnistab, et Vahemere lõunakaldal toimuvad enneolematud arengud, mida 
Euroopa Liit peab toetama uute algatustega;

2. on seisukohal, et makropiirkondlik strateegia peab Vahemere piirkonnas kooskõlastama 
olemasolevaid Euroopa finantseeringuid, eelkõige naabruspoliitika, ühtekuuluvuspoliitika 
ja territoriaalse koostöö raames, et rakendada projekte, mis vastavad ühistele ülesannetele, 
nagu Euroopa ja Vahemere piirkonna kultuuripärandi kaitse ja väärtustamine; tuletab 
meelde, kui oluline on kooskõlastatud ja tasakaalustatud naabruspoliitika lõunasuunal ja 
Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatavate kultuuriprojektide abikõlblikkus nende 
ülesannete täitmisel;

3. rõhutab, et makropiirkonnad on soodus raamistik piirkondlike poliitiliste osalejate ja 
valitsusväliste osalejate kaasamiseks, sest need piirkonnad soodustavad tõhusate 
kooskõlastussüsteemide väljatöötamist, mis edendavad alt üles lähenemisviise eesmärgiga 
tagada kodanikuühiskonna sihipärane kaasamine poliitiliste otsuste vastuvõtmisse ja 
olemasolevate algatuste ühendamine ressursside optimeerimiseks ja osalejate liitmiseks;

4. ergutab Aadria mere ja Joonia mere makropiirkonna projekti kavandamist, mis ühendaks 
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liikmesriike ja Euroopa-väliseid riike samas majanduslikus, ajaloolises ja kultuurilises 
reaalsuses;

5. märgib, et Vahemere makropiirkond on oma tsivilisatsioonilises ja ajaloolises tähenduses 
laiem kui kitsalt geograafilises tähenduses ning võib hõlmata Atlandi-äärseid riike, nagu 
Portugal ja Maroko, või teiste piirkondade, nagu Musta mere piirkonna riike;

6. rõhutab rangetest geograafilistest piiridest ulatuslikuma Vahemere piirkonna kui 
detsentraliseeritud koostöö ala olulisust piirkonnaüleste otsuste vastuvõtmisel ja heade 
tavade vahetamisel muu hulgas demokraatia, inimõiguste, õigusriigi põhimõtete, 
keskkonna, majandusarengu ja ökoturismi ning kultuuri, teadustegevuse, hariduse, 
noorsootöö ja spordi alase partnerluse valdkonnas; rõhutab hariduse erilist tähtsust, kuna 
see kiirendab demokraatiale üleminekut;

7. usub, et Vahemere makropiirkonda tuleb arendada kooskõlas majandus-, sotsiaal- ja 
kultuuriliste õiguste austamist edendavate rahvusvaheliste õigusaktidega, eelkõige 
inimõiguste ülddeklaratsiooni ja Unesco kultuuri väljendusvormide mitmekesisuse kaitse 
ja edendamise konventsiooniga;

8. rõhutab loome- ja kultuuritööstuse tähtsust ja on seisukohal, et see majandussektor 
muutub piirkonna majanduskasvu ja tööhõive jaoks veel olulisemaks; kutsub üles 
pöörama erilist tähelepanu kultuuri- ja akadeemiliste vahetusprogrammide täitmisele ning 
tugevdama kultuuri ja püsiturismi alaseid sidemeid;

9. on seisukohal, et kultuuriturism võib avaldada Vahemere piirkonnale olulist mõju nii 
majanduse kui ka vastastikuste teadmiste ja kultuuridevahelise mõistmise seisukohast;

10. toonitab, et Vahemere makropiirkond soodustaks kultuuridevahelist dialoogi ja rikastaks 
Euroopa Liidu ühist kultuuripärandit, mobiliseeriks kodanikuühiskonda ning ergutaks 
seeläbi vabaühendusi ja Vahemere piirkonna elanikke osalema ELi kultuuri- ja 
haridusprogrammides;

11. tuletab meelde hariduse põhitähtsat rolli demokraatia ning majandusliku ja sotsiaalse 
arengu jaoks, samuti kutseõppe tähtsust noorte tööpuuduse vastu võitlemisel;

12. rõhutab, et Vahemere makropiirkonna raames ja võttes arvesse eelkõige lõunapoolsete 
maade noorte motiveeritust, on oluline tugevdada noorsooalast koostööd, edendades 
Euroopa programme ning luues sünergiat Vahemere piirkonna noorsooameti tehtava 
tööga;

13. rõhutab eeskätt noortele keskendumise tähtsust, sest noored on uue põlvkonna alus ning 
nad mõjutavad kõige rohkem oma riigi tulevikku;

14. rõhutab, et audiovisuaalmeediaalasel koostööl võib olla tähtis roll demokraatlike väärtuste 
levitamisel makropiirkonna kõikides riikides;

15. soovitab vahetusprogrammide, dünaamilise teadus- ja uuendustegevuse ning elukestva 
õppe edendamiseks luua võrgustikke tulevase Vahemere makropiirkonna alal asuvate 
kõrgharidus- ja teadusasutustega, arendada piirkonna hariduse infrastruktuuri ning 



RR\907285ET.doc 21/23 PE488.006v02-00

ET

kõrvaldada üliõpilaste, koolitusel osalejate, noorte vabatahtlike, õpetajate, koolitajate, 
teadlaste ja haldustöötajate vaba liikumist takistavad tõkked; rõhutab, et õppe- ja 
teadustegevuse kvaliteedi parandamiseks neis võrgustikes on oluline asjakohaselt 
rahastada ja toetada programme Tempus ja Erasmus Mundus, eriti arvestades asjaolu, et 
programmis Erasmus Mundus on seni olnud vähe Vahemere piirkonnast pärit osalejaid;

16. märgib, et kunstnike ja kunstiteoste liikuvus Euroopa ja Vahemere piirkonnas takerdub 
arvukatesse takistustesse, mis on riigiti ja piirkonniti erinevad ning tingitud osalt 
raskustest saada viisat, aga ka kunstnikustaatuse puudumisest ja kunsti loomise 
tingimustest, eriti lõunapoolsetes riikides; usub, et Vahemere makropiirkond võimaldaks 
edendada kunstnikustaatuse vastastikust tunnustamist, kaaluda liikuvust hõlbustavate 
tingimuste lubamist ja optimeerida koolitusprogrammide ja suhtlusvõrgustike kasutamist 
ning kultuuritegelaste, kunstnike ja teoste vaba liikumist;

17. kutsub üles rakendama järgmisel programmitööperioodil Euroopa ja Vahemere piirkonna 
Erasmuse tüüpi programmi Vahemere mõlema kalda üliõpilaste riikidevahelise liikuvuse 
soodustamiseks ning Euroopa ja Vahemere piirkonna Leonardo da Vinci tüüpi programmi 
noorte jaoks, kes soovivad omandada makropiirkondliku strateegia raames kutseharidust 
välismaal;

18. rõhutab vajadust võtta meetmeid sellest piirkonnast ajude äravoolu kasvava tendentsi 
ümberpööramiseks;

19. kutsub üles Vahemere piirkonna ajaloolist, kultuurilist ja keelelist mitmekesisust 
võimalikult palju ära kasutama, sest see on uuenduste allikas, mis hoogustab nii kultuuri- 
ja loomemajandust kui ka turismisektorit; nõuab muuseumide ja kultuuriasutuste koostöö 
ergutamist ja toetamist;

20. tuletab meelde, et Vahemere piirkond on eriti huvitatud Euroopa filmikunstist ja 
audiovisuaalteostest ning et see avaldab jätkuvalt olulist mõju piirkonna 
kultuuridevahelisele dialoogile nende ühiskondade praeguses demokraatia arengu faasis;

21. soovib näha ulatuslikumaid koostöö- ja kaubandussuhteid kolmandate riikidega, et 
väärtustada Euroopa toodangut maailmaturul ja eriti Vahemere piirkonnas ning edendada 
seeläbi kultuurivahetust ja uute algatuste käivitamist Euroopa ja Vahemere piirkonna 
dialoogi ja kogu piirkonna demokraatliku arengu toetuseks, eriti arvestades Euroopa ja 
Vahemere piirkonna kinoteemalisel konverentsil võetud kohustusi.
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