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Az adriai- és jón-tengeri régióra 
vonatkozó uniós stratégia: 
vigyázz, kész, rajt!
Az adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó uniós 
stratégia (EUSAIR) célkitűzése, hogy segítsen a 
régiónak – amely 70 millió embernek ad otthont, 
és kulcsfontosságú Európa földrajzi kontinuitása 
szempontjából – abban, hogy kiaknázhassa 
a megerősített együttműködés előnyeit többek 
között a tengergazdaság, a környezet megőrzése, 
a közlekedési és az energiaágazat megerősítése, vala-
mint a fenntartható turizmus előmozdítása terén.   

A 2014 novemberében Brüsszelben megtartott indító konfe-
rencia után másfél évvel e harmadik uniós makroregionális 
stratégia a végrehajtási fázisba került. A nyolc részt vevő 
ország (Albánia, Bosznia és Hercegovina, Horvátország, 
Görögország, Olaszország, Montenegró, Szerbia és Szlovénia) 
közös munkájának alapját egy állandó platformon keresztül 
hozták létre, amelyben meghatározták a stratégia következő 
négy tematikus pillérének prioritásait: 1) kék növekedés; 2) 
a régió összeköttetéseinek megteremtése; 3) környezetmi-
nőség; és 4) fenntartható idegenforgalom. A 2015 decem-
berében elfogadott Interreg ADRION program, amely 
ugyanazt a földrajzi területet fedi le, mint az EUSAIR, a stra-
tégia irányítási és szabályozási struktúráinak támogatását 
célzó prioritási tengelyt is tartalmazza.

2016. május 12-én és 13-án, a Dubrovnikban (Horvátország) 
megszervezett első EUSAIR-fórum keretén belül Corina Creţu 
regionális politikáért felelős biztos találkozott a nyolc érintett 
ország külügyminiszterével és az uniós forrásokkal foglalkozó 
miniszterekkel, valamint az adriai- és a jón-tengeri régióban 
tevékenykedő több mint 600 érdekelt féllel (nemzeti, regio-
nális és helyi hatóságok, kutatók, az üzleti szféra és a civil 

társadalom képviselői), hogy számba vegyék az uniós mak-
roregionális stratégia által elért haladást és meghatározzák 
a jövőre vonatkozó menetrendet.

Szavakból tettek 

Nyitóbeszédében Creţu biztos három fontos elemet említett 
meg, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a szavakból tettek 
legyenek: első lépésként határokon és ágazatokon átnyúló 
gondolkodásmódra van szükség, azaz ki kell lépnünk a 
„komfortzónánkból”, másodszor biztosítanunk kell, hogy 
minden fontos fél a tárgyalóasztalnál legyen, harmadszor 
pedig le kell fordítanunk a politikai akaratot a megfelelő 
erőforrásokra. A miniszterek által elfogadott Dubrovniki 
Nyilatkozat megerősíti vállalásaikat a pénzügyi, közigaz-
gatási és műszaki erőforrások elérhetővé tétele iránt, vala-
mint felszólít a stratégia és a nemzeti finanszírozási 
prioritások jobb összehangolására.

A fórum résztvevői arról tárgyaltak, hogyan tudna a mak-
roregionális megközelítés segíteni a térségnek abban, hogy 
közösen – és ezáltal megerősödve – kezeljék azokat a 
bonyolult és változatos kihívásokat, amelyekkel az országok 
külön-külön nem képesek megbirkózni. A másik kiemelt 
téma a hatékony többszintű kormányzási rendszer, amely 
a stratégia végrehajtásának és célkitűzései elérésének 
kulcsfontosságú előfeltétele.

A fórum megerősítette az EUSAIR potenciálját, nemcsak a 
versenyképesség és az összeköttetés régióbeli növelése, 
hanem a négy részt vevő tagjelölt és potenciális tagjelölt 
ország uniós integrációjának támogatása tekintetében is.
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A stratégia négy pilléren keresztül támo-
gatja a nyolc országot:

Átfogó aspektusok és horizontális 
alapelvek:

kk Kapacitásépítés, ideértve a kommunikációt is

kk Kutatás, innováció, kis- és középvállalkozások

kk Az éghajlatváltozás mérséklése és alkalmazkodás

kk Katasztrófakockázat-kezelés

2016. június elsején Horvátország kormánya átadta Görögország kormányának az adriai- és jón-tengeri kezdeményezés 
és az EUSAIR ideiglenes elnökségét. A fórum záró ülésszaka során felszólaló görög gazdasági miniszterhelyettes, Alexis 
Charitsis kijelentette, hogy a görög elnökség vezérmotívuma a „gondolkodj makroregionálisan, cselekedj lokálisan” lesz.

A makroregionális stratégia integrált keretrendszer, amely támogatható többek között az európai strukturális és beruházási 
alapokból, és célja az ugyanazon földrajzi területen fekvő uniós tagállamok és nem uniós országok közös kihívásainak 
kezelése. A részt vevő országok ezáltal élvezik a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz hozzájáruló megerősített 
együttműködés előnyeit.

Az Európai Unió adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó, a Tanács által 2014-ben elfogadott stratégiája a harmadik 
uniós makroregionális stratégia a Tanács által 2009-ben elfogadott úttörő balti-tengeri stratégia (EUSBSR) és 
a 2011-ben elfogadott Duna régióra vonatkozó uniós stratégia (EUSDR) után. A negyedik, az alpesi régióra vonatkozó 
makroregionális stratégiát 2016 januárjában indították el (lásd a Panorama 56. számát). 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/conferences/
adriatic-ionian/2016

http://www.adriatic-ionian.eu/

Görögország és Montenegró 

Szlovénia és Bosznia-Hercegovina

Italy and Serbia

Horvátország és Albánia
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Kék növekedés

Környezetminőség

A régió összeköttetéseinek megteremtése  

Fenntartható idegenforgalom
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