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Handelsaspekter på det östliga partnerskapet  

Europaparlamentets resolution av den 3 juli 2012 om utvecklingen av EU:s 

makroregionala strategier: nuvarande praxis och framtidsutsikter, särskilt i 

Medelhavsområdet (2011/2179(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av det operativa programmet för Medelhavsområdet för 2007–2013, som 

antogs av kommissionen i december 2007, 

– med beaktande av programmet inom ramen för det europeiska grannskaps- och 

partnerskapsinstrumentet för gränsöverskridande samarbete i Medelhavsområdet 

2007-2013, som antogs av kommissionen den 14 augusti 2008, 

– med beaktande av den strategiska planen från Arco Latino (”den latinska bågen”) för 

perioden 2010–2015 om ett strukturerat och innovativt Medelhavsområde, 

– med beaktande av sin resolution av den 6 juli 2010 om EU:s strategi för Östersjöområdet 

och makroregionernas roll i den framtida sammanhållningspolitiken1, 

– med beaktande av sin resolution av den 22 september 2010 om den europeiska strategin 

för ekonomisk och social utveckling i bergsregioner, öregioner och glesbefolkade 

regioner2, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 9 november 2010 med titeln 

”Slutsatserna i den femte rapporten om ekonomisk, social och territoriell 

sammanhållning: sammanhållningspolitikens framtid” (COM(2010)0642), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 8 december 2010 om 

Europeiska unionens strategi för Donauregionen (COM(2010)0715) och den vägledande 

handlingsplanen till strategin (SEC(2009)0712), 

– med beaktande av sin resolution av den 17 februari 2011 om genomförande av 

Europeiska unionens strategi för Donauregionen3, 

– med beaktande av rapporten från församlingen för lokala och regionala myndigheter i EU 

och Medelhavsområdet (Arlem) av den 29 januari 2011 om den territoriella dimensionen 

av unionen för Medelhavsområdet – rekommendationer för framtiden, 

– med beaktande av sin resolution av den 7 april 2011 om översynen av den 

europeiska grannskapspolitiken – den sydliga dimensionen4, 

– med beaktande av kommissionens rapport av den 22 juni 2011 till Europaparlamentet, 
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rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om 

genomförandet av EU-strategin för Östersjöregionen (COM(2011)0381), 

– med beaktande av sin resolution av den 23 juni 2011 med titeln ”Mål 3: en utmaning för 

det territoriella samarbetet – en framtida dagordning för gränsöverskridande, 

transnationellt och interregionalt samarbete”1, 

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 23–24 juni 2011, i vilka man 

godkände EU-strategin för Donauregionen och uppmanade medlemsstaterna att i 

samarbete med kommissionen fortsätta arbetet med tänkbara framtida makroregionala 

strategier, särskilt när det gäller området kring Adriatiska respektive Joniska havet, 

– med beaktande av kommissionens förslag av den 6 oktober 2011 till Europaparlamentets 

och rådets förordning om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala 

utvecklingsfonden till målet ”Europeiskt territoriellt samarbete” (COM(2011)0611), 

– med beaktande av yttrandet på eget initiativ med titeln ”Territoriellt samarbete i 

Medelhavsområdet genom adriatisk–joniska makroregionen”, som godkändes enhälligt 

av Regionkommitténs församling den 11 oktober 2011, 

– med beaktande av slutförklaringen från ordförandeskapet för det interninstitutionella 

forumet i Catania av den 10 december 2011 på temat gamla och nya aktörer i ett 

Medelhavsområde i förändring: folkens, regionernas och de lokala myndigheternas 

respektive regeringarnas och de överstatliga institutionernas roll i en integrerad strategi 

för gemensam utveckling, 

– med beaktande av sin resolution av den 14 december 2011 om översynen av den 

europeiska grannskapspolitiken2, 

– med beaktande av sin förklaring av den 19 januari 2012 om inrättandet av pakten mellan 

öar som ett officiellt europeiskt initiativ3, i enlighet med artikel 174 i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 23 mars 2012 till 

Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén om EU:s strategi för Östersjöområdet (COM(2012)0128), 

– med beaktande av Belgraddeklarationen från det 14:e ministerrådet om det 

adriatisk-joniska initiativet av den 30 april 2012, 

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om utarbetande 

av en marin strategi för Atlantområdet (COM(2011)0782), 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandena från 

utskottet för utrikesfrågor och utskottet för kultur och utbildning (A7-0219/2012), och av 
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följande skäl: 

A. Den makroregionala strategin för Östersjöområdet antogs 2009, och kommissionen har 

själv i sin rapport av den 22 juni 2011(COM(2011)0381) framhållit ”värdet av [detta nya] 

sätt att samarbeta”. 

B. Den 13 april 20111 uppmanade rådet kommissionen att ”spela en ledande roll i den 

strategiska samordningen” av den makroregionala strategin för Donauregionen. 

C. Den makroregionala strategin syftar till att utvidga den europeiska 

sammanhållningspolitiken till att omfatta ett nytt område för territoriell utveckling. 

D. Budgetposten ”tekniskt stöd till EU:s strategi för Östersjöområdet”, som inrättades på 

Europaparlamentets initiativ när unionens budget för 2011 antogs, har visat det värde 

som sådana anslag har för en positiv utvecklingen av makroregionala strategier. 

E. Kommissionen har föreslagit en förstärkning av den transnationella delen av den 

territoriella sammanhållningspolitiken till stöd för nya makroregionala strategier  

(COM(2010)0642). 

F. Flera makroregionala projekt är långt framskridna, och kommissionen måste i sin 

samordningsroll hjälpa till att etablera en hållbar förvaltning och fastställa gemensamma 

kriterier och mätbara indikatorer för att utvärdera projektens relevans. 

G. Medelhavsområdet har spelat en betydande geopolitisk roll i Europas historia. 

H. Den så kallade arabiska våren har visat den strategiska potential som de geografiska, 

politiska och ekonomiska kopplingarna mellan de två sidorna av Medelhavet har. 

I. Europaparlamentet uppmärksammar det framgångsriska samarbetet inom ramen för 

Barcelonaprocessen och unionen för Medelhavsområdet samt de multilaterala och 

bilaterala samarbetsinitiativ som tagits enligt EU:s instrument och program, t.ex. 

Europa-Medelhavspartnerskapet och det europeiska grannskaps- och 

partnerskapsinstrumentet inom den europeiska grannskapspolitiken. 

J. Europaparlamentet noterar den aktuella utvecklingen av unionen för Medelhavsområdet 

och att dess potential som katalysator i regionen kommer att fortsätta att öka. 

K. Ett makroregionalt förhållningssätt skulle göra det möjligt att definiera ett övergripande 

projekt i detta område som har så stor betydelse för unionens framtid, för att skapa en väg 

ut ur den rådande krisen och infria förväntningarna i hela grannskapsområdet, i synnerhet 

de hos människorna i södra Medelhavsområdet. 

L. Medelhavsområdet utgör en sammanhängande enhet med en gemensam kultur och miljö, 

som delar en mängd särdrag och prioriteringar som är gemensamma för det så kallade 

Medelhavsklimatet: samma grödor, överflöd av förnybara energikällor, i synnerhet 

solenergi, turismens betydelse, samma risk för naturkatastrofer (bränder, översvämningar, 

jordbävningar, knappa vattentillgångar) respektive den mänskliga faktorn, framför allt 

vad gäller föroreningar till havs. 
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M. Medelhavsområdet är en mycket vidsträckt region som breder ut sig från öst till väst över 

nära 4 000 km, inbegripet ett flertal öregioner samt regioner med havs- och landgränser 

till Nordafrika. Därför bör man inrätta ett omfattande förbindelsenät för sjöfarten i detta 

område så att handeln kan utvecklas samtidigt som ländernas kolidioxidutsläpp minskas. 

N. Om man bortser från artikel 174 i EUF-fördraget har de europeiska institutionerna ännu 

inte antagit en permanent strategi som tar hänsyn till öregionernas särskilda behov. För 

att man på bästa sätt ska kunna garantera full tillgänglighet till öregioner i Medelhavet 

och en bättre integrering av dem på EU:s marknad behövs det lämpliga resurser och en 

integrerad strategi för öregionerna där man beaktar de strukturella nackdelar som 

öbefolkningar har på transport- och energiområdet. 

O. Arbetet med förslaget till en makroregional strategi för området kring Adriatiska 

respektive Joniska havet går framåt och baserar sig på en lång tradition av samarbete och 

solidaritet i ett sammanhängande territorium runt Adriatiska respektive Joniska havet och 

stöds av de åtta medlemsstater som deltar i adriatisk–oniska initiativet, vilket flera gånger 

yttrats i förklaringar från de åtta deltagarländernas utrikesministrar (Ancona 2010, 

Bryssel 2011 och Belgrad 2012). 

P. I samband med utarbetandet av detta betänkande har det anordnats samråd med ett flertal 

berörda regioner, unionen för Medelhavsområdet och olika organ som är engagerade i 

EU:s territoriella sammanhållningspolitik. 

De makroregionala strategierna i allmänhet 

1. Europaparlamentet godkänner det makroregionala förhållningssättet inom ramen för den 

territoriella samarbetspolitiken för regioner som tillhör samma bosättningsområde, t.ex. 

samma havsområde, bergsområde eller flodbäcken. Parlamentet anser att de 

makroregionala strategierna blev inledningen på något nytt inom det europeiska 

territoriella samarbetet, genom att en lokalt baserad strategi tillämpades och samarbetet 

spreds till fler och fler områden genom att tillgängliga resurser användes på ett bättre sätt. 

Parlamentet rekommenderar att makroekonomiska strategier, mot bakgrund av det tydliga 

europeiska mervärde de ger, bör få mer uppmärksamhet inom ramen för det europeiska 

territoriella samarbetet, som ska förstärkas från 2013. 

2. Europaparlamentet anser att en sådan hållning när det gäller territoriellt samarbete är 

motiverad, särskilt med tanke på att gränser har delat upp dessa områden under historiens 

gång, och att den kan främja integrationen av nya medlemsstater och deras regioner. 

3. Europaparlamentet anser att den översikt som skapas genom en makroregional strategi 

skulle ge de territoriella samarbetsprojekten och den europeiska grupperingen för 

territoriellt samarbete ett större mervärde, och att även synergierna med de stora 

EU-strategierna, såsom det transeuropeiska transportnätet och den integrerade 

havspolitiken, skulle förstärkas. Parlamentet anser att det även skulle bli lättare att 

använda andra instrument inom ramen för EU:s politik, t.ex. de som föreslagits av 

Europeiska investeringsbanken. Parlamentet anser att dessa åtgärder skulle förbättra 

samordningen av den europeiska politiken på transnationell och interregional nivå. 

4. Europaparlamentet rekommenderar att de makroregionala strategierna bör grunda sig på 

flernivåstyre för att säkerställa att lokala och regionala myndigheter, liksom så många 

parter och intressenter som möjligt, såsom universitet, forskningscenter och företrädare 



för det civila samhället, involveras i såväl utarbetandet som genomförandet av 

makroregionala strategier för att därmed öka den lokala och regionala förankringen. 

5. Europaparlamentet betonar att makroregionerna främjar lokala politiska aktörers liksom 

icke-statliga aktörers medverkan, eftersom dessa regioner gynnar utvecklingen av 

effektiva samordningssystem som främjar ett decentraliserat synsätt för att se till att det 

civila samhället på ett meningsfullt sätt deltar i det politiska beslutsfattandet och för att 

skapa synergier mellan befintliga initiativ för att optimera resurserna och föra samman de 

involverade aktörerna. 

6. Europaparlamentet anser att den makroregionala strategin kan göra unionens 

grannskapspolitik och/eller föranslutningspolitik mer effektiv. 

De pågående makroregionala strategierna 

7. Europaparlamentet gläds över att det bevisats att den makroregionala strategin för 

Östersjöområdet har ett betydande europeiskt mervärde. Strategin inbegriper ett 

handlingsprogram med tydligt fastställda prioriteringar och har dessutom godkänts av 

rådet och fått stöd från kommissionen och delas mellan alla berörda parter på nationell, 

regional och lokal nivå. 

8. Europaparlamentet kräver att denna strategi genomgår en fullständig utvärdering på 

grundval av objektiva kriterier och mätbara indikatorer för vart och ett av de prioriterade 

områdena. 

9. Europaparlamentet anser att det, för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av 

denna åtgärd, är nödvändigt att bevara förvaltningsstrukturen på lång sikt och att utvidga 

den till lokala och regionala myndigheter genom att beakta denna utvärdering under den 

framtida programperioden 2014–2020. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att till fullo stödja den antagna 

inriktningen för Donauregionen, som även denna måste utvärderas och uppföljas 

regelbundet. 

De framtida makroregionala strategierna 

11. Europaparlamentet föreslår att kommissionen samordnar ett förfarande för samråd och 

dialog om framtida makroregionala strategier. Parlamentet anser att prioriterade områden 

måste fastställas med tanke på det bristande samarbetet eller behovet av att förbättra det 

befintliga samarbetet mellan de europeiska regioner som tillhör olika medlemsstater men 

som delar bosättningsområde. Parlamentet anser att denna dialog bör utmynna i en 

preliminär plan för de europeiska makroregionerna, i nära samråd med framför allt de 

berörda medlemsstaterna och regionerna, som inte bör vara bindande och som bör kunna 

ändras beroende på den lokala dynamiken. 

12. Europaparlamentet anser att man inom de makroregionala strategierna bättre måste 

anpassa finansieringsnivåerna, liksom utnyttjandet av de befintliga resurserna och 

samordningen av instrument. Även om dessa strategier inte kräver ytterligare 

finansiering, institutionella instrument eller förordningar, behövs det finansiering för 

kontrollen av dessa i form av anslag till tekniskt stöd och anslag till inledande utvärdering 

och datainsamling samt till eventuell lansering. Den makroregionala strategin bör 



dessutom främja strukturprojekt, med hänsyn tagen till den fleråriga budgetramen för 

perioden 2014–2020. 

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att beakta EU:s makroregionala 

strategier när man fattar beslut om budgetanslag, såsom sammanhållnings- och 

strukturfonderna, forskning och utveckling och framför allt regionalt samarbete. 

14. Europaparlamentet anser att de operativa programmen bör vara nära knutna till 

motsvarande prioriteringar i de makroregionala strategierna, för att säkerställa bästa 

möjliga samordning av mål och medel. 

Framtidsutsikter i Medelhavsområdet 

15. Europaparlamentet stöder inrättandet av en makroregional strategi för 

Medelhavsområdet, så att man kan erbjuda en åtgärdsplan för att hantera gemensamma 

utmaningar och problem som länderna och regionerna runt Medelhavet står inför och 

strukturera detta område som är så viktigt för utvecklingen och integrationen i Europa, 

och uppmanar rådet och kommissionen att agera snabbt i denna fråga. 

16. Europaparlamentet anser att en makroregional strategi för Medelhavsområdet som 

kopplar samman europeiska, nationella, regionala och lokala myndigheter, regionala 

organisationer, finansinstitut och icke-statliga organisationer i den europeiska delen av 

Medelhavsområdet samt unionen för Medelhavet, och som är öppen mot länderna i 

grannskapsområdet och/eller föranslutningsländerna, på ett betydande sätt kan höja den 

politiska och operativa nivån med avseende på det territoriella samarbetet i detta område. 

Parlamentet betonar vikten av att man utnyttjar befintliga regionala organisationers 

erfarenheter, befintliga resurser och landvinningar. 

17. Europaparlamentet understryker att makroregionen i Medelhavsområdet skulle kunna 

säkra att EU:s olika program för Medelhavsområdet kompletterar varandra och att 

befintlig finansiering används så effektivt som möjligt. Ett verkligt mervärde skulle också 

kunna tillföras konkreta projekt som genomförs inom ramen för unionen för 

Medelhavsområdet, och relevanta tredjeländer och regioner skulle kunna involveras inom 

ramen för grannskaps- och partnerskapsinstrumentet när strategin ska utarbetas, i strikt 

överensstämmelse med de rättsstatliga principerna och på grundval av respekten för 

mänskliga rättigheter, grundläggande friheter och demokratiska principer. Vid behov 

skulle principen ”mer för mer” kunna främjas.  

18. Europaparlamentet betonar att Medelhavsområdet, i egenskap av decentraliserat 

samarbetsområde som sträcker sig utöver rent geografiska gränser, är viktigt för att stärka 

regionöverskridande beslutsfattande och utbyte av goda metoder, inte minst i fråga om 

demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatsprincipen, miljö, ekonomisk utveckling, 

ekoturism samt partnerskap som avser kultur, forskning, utbildning, ungdomar och idrott. 

Parlamentet betonar den särskilda vikten av utbildning som en katalysator för övergången 

till demokrati. 

19. Europaparlamentet anser att makroregionen i Medelhavsområdet måste utvecklas i 

enlighet med internationella regler om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, 

särskilt den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och 

Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar. 



20. Europaparlamentet uppmanar med kraft rådet att följa upp sina slutsatser av den 

24 juni 2011 och att ta hänsyn till den positiva attityd som de berörda nationella, 

regionala och lokala territorierna visat gentemot den adriatisk–joniska makroregionala 

strategin, historiska kopplingar, traditioner och de initiativ som tagits, genom att anta 

denna strategi under de kommande månaderna som ett första steg mot en makroregional 

strategi för Medelhavsområdet. 

21. Europaparlamentet betonar att den adriatisk-joniska makroregionala strategin utgör en 

betydelsefull faktor för försoning mellan områdena på västra Balkan och därmed kan 

hjälpa dessa länder på vägen mot EU-medlemskap. 

22. Europaparlamentet ser gärna att det inrättas makroregionala strategier även för västra och 

östra Medelhavsområdet, som inbegriper viktiga sjöfartsaspekter och beaktar det stora 

antalet kust- och öregioner i Medelhavet liksom deras utvecklingsbehov. Parlamentet 

anser att man i dessa framtida strategier bör ta större hänsyn till miljöskydd, den 

biologiska mångfalden och hållbar turism.  

23. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut tillämpa artikel 174 i 

EUF-fördraget genom en strategisk plan, i syfte att komma till rätta med öregionernas 

strukturella nackdelar och skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt och effektiv social 

och territoriell sammanhållning. Parlamentet understryker att särskild vikt måste läggas 

vid att garantera full tillgänglighet till och territoriell kontinuitet mellan dessa regioner 

och kontinenten genom lämplig finansiering. Parlamentet uppmanar dessutom med kraft 

kommissionen att anta åtgärder, t.ex. en ökning för öregioner av tröskelvärdet för stöd av 

mindre betydelse, i synnerhet avseende jordbruks-, transport- och fiskerisektorn, som 

bidrar till att göra öregionerna lika konkurrenskraftiga som fastlandsregionerna för att 

minska utvecklingsskillnaderna mellan Europas regioner och garantera att de effektivt 

integreras på den inre marknaden. 

24. Europaparlamentet hoppas att kommissionen kommer att ställa sig positiv till 

ödimensionen inom den makroregionala strategin för Medelhavsområdet, särskilt när 

man diskuterar statligt stöd som en legitim ersättning för de nackdelar som följer av en 

avlägsen belägenhet och när man anpassar sammanhållningspolitiken och innovations- 

och forskningspolitiken till öregionernas särskilda behov för att bättre integrera dem med 

Kontinentaleuropa. 

25. Europaparlamentet betonar vikten av den kulturella och kreativa sektorn som en 

grundpelare för utveckling och sysselsättningsskapande i öregioner. 

26. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att fastställa vilka instrument som 

krävs för att utvärdera och lansera eventuella nya makroregionala initiativ i västra och 

östra Medelhavsområdet, som till exempel pilotprojekt. 

27. Europaparlamentet betonar att viktiga insatsområden i makroregionen i 

Medelhavsområdet bör rikta sig till lämpliga subregionala nivåer för samarbete i 

specifika projekt. Insatsområdena bör omfatta energinät, vetenskapligt samarbete och 

innovation, kulturella nätverk, utbildning och fortbildning, turism, handel, miljöskydd, 

hållbar sjöfart, sjöfartskydd och sjösäkerhet samt skydd av den marina miljön mot 

föroreningar, överfiske och olagligt fiske, genom inrättandet av ett integrerat nätverk av 

rapporterings- och övervakningssystem för sjöfartsverksamhet, stärkning av goda 

styrelseformer och effektiv offentlig förvaltning för att främja sysselsättningen. 



28. Europaparlamentet anser att samordningen av dessa tre makroregionala strategier – 

västra Medelhavet, Adriatiska respektive Joniska havet och östra Medelhavet – skulle 

göra det möjligt att föra en samlad politik för hela Medelhavsområdet, i synergi med de 

prioriteringar som fastställs av de regionala och internationella organisationer, och 

framför allt med dem som fastställs av unionen för Medelhavsområdet, och att genomföra 

goda exempel som kan bidra till att EU-strategins mål om en smart och hållbar 

ekonomisk tillväxt uppnås. 

29. Europaparlamentet anser att det är viktigt, särskilt efter händelserna under den 

arabiska våren, att den nya makroregionen bidrar till utarbetandet av en ny strategi med 

tredjeländer för korrekt hantering av immigrationsflöden, med beaktande av de 

ömsesidiga fördelar som den ökade rörligheten innebär, baserad på insatser för att 

bekämpa fattigdom, främja sysselsättning och rättvis handel, och därmed bidra till 

stabiliteten i makroregionen. 

30. Europaparlamentet anser, med tanke på att EU-regionerna kring Medelhavet delar sjö- 

och landgränser med Nordafrika, att en makroregional strategi skulle främja den södra 

dimensionen i EU:s grannskapspolitik och ge den en konkret territoriell dimension som 

skulle garantera en bättre hantering av migrationsflöden och få positiva effekter för de 

berörda ländernas ekonomier. 

31. Europaparlamentet anser att en makroregional strategi i Medelhavsområdet måste 

samordna den befintliga EU-finansieringen, i synnerhet den finansiering som görs via 

grannskapspolitiken, sammanhållningspolitiken och fonderna för territoriellt samarbete, 

för att genomföra projekt i syfte att hantera de gemensamma utmaningarna, såsom att 

skydda och utveckla kulturarvet i Europa och Medelhavsområdet. Parlamentet påminner 

om betydelsen av en samordnad och balanserad grannskapspolitik i söder och av 

kulturella projekt som är berättigade till stöd från Europeiska regionala 

utvecklingsfonden (Eruf) för att klara av dessa utmaningar. 

32. Europaparlamentet betonar vikten av den kreativa och kulturella sektorn och anser att 

denna ekonomiska sektor kommer att spela en allt viktigare roll för ekonomisk tillväxt 

och sysselsättning i regionen. Parlamentet kräver att man lägger särskild vikt vid att 

genomföra kulturella och akademiska utbytesprogram och vid att stärka kulturella och 

stabila turistförbindelser. 

33. Europaparlamentet anser att kulturturismen kan ha särskilt stor inverkan på 

Medelhavsområdet, både ur ekonomisk synvinkel och som en faktor för ömsesidig 

kunskap och förståelse mellan kulturer. 

34. Europaparlamentet betonar att en makroregion i Medelhavsområdet skulle främja den 

interkulturella dialogen, berika EU:s gemensamma kulturarv och mobilisera det civila 

samhället och därmed uppmuntra icke-statliga organisationer och folk i 

Medelhavsområdet att delta i EU:s kultur- och utbildningsprogram. 

35. Europaparlamentet påminner om den grundläggande roll som utbildning spelar för 

demokratin och för den ekonomiska och sociala utvecklingen, liksom om vikten av 

yrkesutbildning för att bekämpa ungdomsarbetslöshet. 

36. Europaparlamentet understryker att det inom ramen för makroregionen i 

Medelhavsområdet och med hänsyn till de ungas motivation, särskilt i de sydliga 



länderna, är viktigt att stärka samarbetet i ungdomsfrågor genom att främja europeiska 

program och skapa synergier med det arbete som utförs av Medelhavskontoret för 

ungdom. 

37. Europaparlamentet betonar vikten av att särskilt fokusera på ungdomar, eftersom de 

kommer att utgöra grunden för en ny generation och ha störst inflytande på hur deras 

respektive länder kommer att möta framtida utmaningar. 

38. Europaparlamentet rekommenderar att man, i syfte att främja utbytesprogram, dynamisk 

forskning, innovation och livslångt lärande, inrättar nätverk med högre utbildnings- och 

forskningsinstitutioner i den framtida makroregionen i Medelhavsområdet och utvecklar 

utbildningsinfrastrukturen i regionen samt avskaffar hindren för rörlighet bland 

studerande, personer som genomgår yrkesutbildning, unga volontärer, lärare, utbildare, 

forskare och administrativ personal. Parlamentet betonar behovet av att förbättra 

kvaliteten på undervisning och forskning i dessa nätverk genom att anslå tillräckliga 

medel och stödja programmen Tempus och Erasmus Mundus, särskilt med hänsyn till det 

låga antal personer som har mottagit stöd inom ramen för Erasmus Mundus-programmet i 

Medelhavsområdet. 

39. Europaparlamentet konstaterar att konstnärers och konstverks rörlighet i Europa och 

Medelhavsområdet begränsas av olika hinder, som varierar mellan länder och regioner 

och inte bara hänger samman med viseringsproblem utan även med avsaknaden av en 

status för konstnärer och med de villkor som gäller för konstnärer i egenskap av skapare 

av konstnärliga verk, i synnerhet i de sydliga länderna. Parlamentet anser att en 

makroregion i Medelhavsområdet skulle främja ett ömsesidigt erkännande av konstnärers 

status, erbjuda en möjlighet att diskutera rörlighet och optimera utnyttjande av 

utbildningsprogram, arbete i nätverk och fri rörlighet för kulturaktörer, konstnärer och 

konstverk. 

40. Europaparlamentet anser att man under nästa programperiod bör genomföra ett 

”Erasmusprogram för Europa och Medelhavsområdet”, i syfte att främja rörlighet över 

gränserna för studenter från båda sidorna av Medelhavet, samt ett 

”Leonardo da Vinci-program för Europa och Medelhavsområdet” för ungdomar som, 

inom ramen för en makroregional strategi, vill skaffa sig yrkesutbildning utomlands. 

41. Europaparlamentet betonar behovet av att vidta åtgärder för att motverka den tilltagande 

kompetensflykten från denna region. 

42. Europaparlamentet anser att man bör dra största möjliga nytta av Medelhavsområdets 

historiska, kulturella och språkliga mångfald, som är en innovationskälla som främjar 

kulturella och kreativa industrier samt turistnäringen. Samarbete mellan museer och 

kulturinrättningar bör också uppmuntras och stödjas. 

43. Europaparlamentet påminner om att länderna runt Medelhavet särskilt intresserar sig för 

europeisk film och europeiska audiovisuella verk, som fortfarande i hög grad påverkar 

dialogen mellan kulturerna i denna region, som en del av det nuvarande skedet i den 

demokratiska utvecklingen i dessa samhällen. 

44. Europaparlamentet föreslår att bättre samarbete och handel bör eftersträvas med 

tredjeländer i syfte att främja den europeiska produktionens status på den globala 

marknaden, särskilt i Medelhavsområdet, och därmed uppmuntra kulturella utbyten och 



nya initiativ till stöd för dialogen mellan Europa och Medelhavsområdet och den 

demokratiska utvecklingen i hela området, inte minst med tanke på de åtaganden som 

gjordes vid Europa–Medelhavskonferensen om film. 

45. Europaparlamentet uppmanar de berörda medlemsstaterna att uppmuntra den 

samarbetsvilja som har visat sig i samband med utarbetandet av detta betänkande och 

uppmanar med kraft det framtida cypriotiska ordförandeskapet att stödja detta projekt så 

att kommissionen och rådet utan dröjsmål kan anta en handlingsplan för den 

makroregionala strategin för Medelhavsområdet. Parlamentet understryker dessutom 

vikten av mellanstatligt och interregionalt samarbete vid utarbetandet av en 

makroregional strategi. 

o 

o     o 

46. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 

 

 


