Az adriai- és jón-tengeri régióra
irányuló EU stratégia legújabb tagja:
Észak-Macedónia
2020. április 2-án az adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégia tagjává választotta az Északmacedón Köztársaságot. Ez rendkívül jó hír az egész adriai- és jón-tengeri régióban folyó regionális
együttműködés számára. Az alábbi cikkben Agneza Rusi Popovska, Észak-Macedónia uniós nagykövete
és Marc Lemaître, az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság főigazgatója üdvözlik
az adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégia legújabb tagját.

ségeket és kapcsolatokat, amelyek elősegítik a régió gazdasági növekedését és
jólétét, támogatják az európai értékeket
és fejlesztik európai integrációját.

Jobb kapcsolatok
teremtése

Agneza Rusi Popovska
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szak-Macedóniát választották az
adriai- és jón-tengeri régióra
vonatkozó uniós stratégia (EUSAIR)
kilencedik részt vevő országává, amelynek meglévő tagjai Albánia, Bosznia és
Hercegovina, Horvátország, Görögország,
Olaszország, Montenegró, Szerbia és
Szlovénia. Hálásak vagyunk a támogatásért, hogy csatlakozhattunk az EUSAIR-családhoz, és örülünk, hogy mi is
hozzájárulhatunk a regionális együttműködés megerősítéséhez, valamint
a többszintű szakpolitikai párbeszéd
bővítéséhez az integráltabb és fenntarthatóbb adriai- és jón-tengeri makrorégió
elérése érdekében.
A regionális együttműködés elengedhetetlen a fenntartható fejlődés eléréséhez,
és az európai integrációs folyamatok
előfeltétele. Tenger nélküli országként és
az adriai- és jón-tengeri medence hátországaként Észak-Macedónia határozott
célja, hogy elmélyítse azokat a partner-

Megtisztelő, hogy Olaszországgal és Szerbiával együtt Észak-Macedónia feladata
lehet az adriai- és jón-tengeri régióra
vonatkozó uniós stratégia összekapcsoltságának koordinálása. Azáltal igyekszünk
rászolgálni erre a bizalomra, hogy proaktív módon támogatjuk a közlekedési és
energiahálózatok funkcionális integrációját a régión belül és EU-szerte. A jobb
közlekedési és energiakapcsolatok központi szerepet játszanak a gazdasági és
a társadalmi fejlődés szempontjából,
kézzelfogható eredmények viszont csak
akkor érhetők el, ha együttműködő és
összehangolt megközelítést alkalmazunk
a kihívások kezelése és a lehetőségek
megragadása érdekében.
Az Észak-Macedóniával való csatlakozási tárgyalások megkezdéséről szóló,
2020 márciusában hozott uniós határozat meghozatala után reménykedünk
abban, hogy az EUSAIR-stratégiához
való csatlakozásunk megerősíti majd
annak politikai dimenzióját a régiós tagjelölt, illetve a potenciális tagjelölt
országok EU-ba való integrálása mellett.
Az uniós szakpolitikák végrehajtásában
való tapasztalat elmélyítése csak megerősíti az EU transzformatív erejét
a régióban, valamint növeli a kollektív
stabilitást, a biztonságot és a jólétet.
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A koronavírus-járvány a legalapvetőbb
módon világított rá a megerősített együttműködés, az összehangolás és a szolidaritás fontosságára a válság és annak
társadalmi-gazdasági következményeinek
leküzdése során. Ahogyan azt a 2020
májusában tartott EU–Nyugat-Balkán
zágrábi csúcstalálkozó nyilatkozata is
hangsúlyozta, a Covid19-pandémia megfékezése céljából hozott azonnali intézkedések enyhítése után a megerősített
együttműködés újabb szakaszába lépünk,
amelynek célja a válság súlyos társadalmi-gazdasági hatásának kezelése.
Az Európai Bizottság robusztus gazdasági
és befektetési tervet nyújt be a régió
hosszú távú fellendítése, a zöld és digitális átállás és az összekapcsoltság előmozdítása, valamint a társadalmi
fejlődés erősítése érdekében. Az EUSAIR-stratégiában részt vevő tagállamoknak
és az érdekelt feleknek ki kell aknázniuk
az európai koronavírus-járvány utáni
helyreállításban, valamint a nyugat-balkáni országok uniós integrációjának megújult dinamikájában rejlő lehetőségeket
annak érdekében, hogy mozgósítsák
magukat az eredményorientált együttműködés terén, és fenntartható fejlődést
ösztönözzenek az adriai- és jón-tengeri
makrorégióban.
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Az adriai- és jón-tengeri
régióra vonatkozó EU
stratégia

Uniós területek
Egyéb területek
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A Covid19-világjárvány hatása Európában és az egész világon pusztító. Bár az
Európai Uniót is súlyosan érintette
a koronavírus, nélkülözhetetlen és példátlan támogatást nyújt Nyugat-Balkánnak. Több mint 3,3 milliárd EUR-t
biztosított a régió azonnali egészségügyi
és humanitárius szükségleteire, valamint
a rövid- és hosszú távú társadalmi-gazdasági fellendülés támogatására.
Marc Lemaître
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szak-Macedónia adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégiába történő befogadása révén
megerősödik az ország politikai dimenziója, valamint a konvergencia- és bővítési folyamatokban játszott szerepe, így
hozva létre egy olyan „bővítési” makroregionális stratégiát, amely öt, Előcsatlakozási Támogatási Eszközben (IPA)
részt vevő országot és négy uniós tagállamot foglal magában. Az egyenrangú
partnerek közötti együttműködés hozzájárul az egymástól való tanulási folyamatokhoz és a kapcsolódó uniós
politikák Észak-Macedóniára való kiterjesztéséhez, így támogatva az új Bizottság prioritásait, különös tekintettel
Európa globális szerepének erősítésére
és az európai zöld megállapodásra.

Fenntartható és befogadó
Ezen túlmenően a Bizottság 2020.
május 27-én merész és átfogó tervet tett
közzé az európai helyreállítás érdekében
a következő három alapvető érték mentén: szolidaritás, kohézió és konvergencia.
E tekintetben biztos vagyok abban, hogy
az EUSAIR együttműködési keretrendszernek különleges szerep juthat nemcsak a legsürgetőbb helyi szükségletekre
való hatékonyabb reagálás terén, de
abban is, hogy megteremtse az adriai- és
jón-tengeri régió fenntarthatóbb és inkluzív növekedésének alapját.
Észak-Macedónia befogadására pont
jókor került sor, hiszen a Bizottság,
a tagállamok és az IPA-országok megkezdték a 2021–2027 közötti pénzügyi
keretösszeg programozási időszakát.
Eljött az idő arra, hogy biztosítsuk, hogy
az EUSAIR prioritásai megfelelően tük-
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röződjenek minden kapcsolódó uniós
pénzeszközben, és hogy végrehajtásuk
az együttműködés szellemében történjen. Biztos vagyok abban, hogy
Észak-Macedónia az EUSAIR-stratégiában részt vevő többi ország közigazgatási szervének segítségével ki tudja
aknázni a makroregionális együttműködés adta lehetőségeket.
Arra buzdítom Észak-Macedóniát, hogy
aktívan vegyen részt az EUSAIR valamennyi vezetési struktúrájában, és uniós
tagjelölt országként minden releváns
ágazatban kamatoztassa saját tapasztalatát, kiegészítve azt a régió összes
többi országáéval. Minden erőnkre szükség lesz ahhoz, hogy segítsünk megadni
a kezdő lökést az EUSAIR-gazdaságoknak a helyreállításhoz, előmozdítsuk
a kettős, digitális és zöld átmenetet,
valamint hogy igazságosabbá, ellenállóbbá és fenntarthatóbbá tegyük azokat
a jövő generációi számára.
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