ALIANÇA DE COOPERACIÓ MEDITERRÀNIA
#MedCooperationAlliance
“Afrontant reptes comuns i integrant estratègies per a un
futur millor i sostenible”
Barcelona - 4 de febrer de 2019
(Draft 29-30-2018)
Nosaltres, les regions de la Comissió Intermediterrània de la CPMR, l’Euroregió Pirineus Mediterrània,
l’Euroregió Adriàtica-Iònica i les xarxes d’administracions locals MedCities i Arc Llatí, reunides a Barcelona
el 4 de febrer de 2019 per reflexionar sobre el futur de la cooperació a la regió mediterrània amb vista a
una estratègia a llarg termini per al desenvolupament sostenible i integrat de la conca, vam decidir llançar
“l'Aliança de Cooperació Mediterrània” #MedCooperationAlliance.
La #MedCooperationAlliance és una coalició que aposta per la governança multinivell i la cooperació
mediterrània com a motors fonamentals per garantir un futur millor per a les poblacions de la Mediterrània
i de la Unió Europea. L’Aliança es va crear arran de la col·laboració entre les principals associacions
mediterrànies d’administracions regionals i locals i dues euroregions. Aquesta aliança, oberta al suport i a la
participació d’altres actors i institucions clau, reclama que la UE i les institucions euromediterrànies més
enllà de l’any 2020 ‒amb l’horitzó dels dos propers períodes programàtics‒, la Unió Africana, la Unió per
la Mediterrània, les Nacions Unides i altres organitzacions i institucions internacionals operatives a la regió
mediterrània treballin amb més força per integrar estratègies emergents de la conca marina i
macroregionals i altres instruments i iniciatives de cooperació relacionats per tal de construir una
macroregió mediterrània comuna, més cohesionada i de titularitat compartida.
Des de governs nacionals, regionals i locals fins a ONGs, universitats, organitzacions internacionals i el
sector privat, qualsevol que comparteixi aquest enfocament de governança oberta i cooperació integrada
és benvingut a unir-se a la #MedCooperationAlliance signant la Declaració (en nom de l’organització o en el
seu propi). Les entitats que donin suport a l’Aliança i a aquesta declaració promouran accions conjuntes per
tal de perseguir els seus objectius.

#MedCooperationAlliance – Preàmbul i Declaració
“Afrontant reptes comuns i integrant estratègies per a un futur millor i sostenible per a tothom”

Nosaltres, els signants de la coalició #MedCooperationAlliance
1. RECORDANT l’informe de l’ARLEM sobre una “Política de Cohesió per a la Mediterrània” (2014) i el “Full
de ruta envers estratègies macroregionals i de la conca marítima a la Mediterrània” (2014) de la Comissió
Intermediterrània de la CPMR així com les posicions de les Declaracions de Venècia (2016), Nàpols (2017) i
Patres (2018) de la Comissió Intermediterrània de la CPMR sobre el futur de la cooperació territorial en els
anys posteriors al 2020 i la Declaració Final de Madeira (2018) de la CPMR;
2. OBSERVANT que avui en dia la regió mediterrània està reconeguda com el segon Punt Calent de
Biodiversitat Global, englobant tant els medis terrestres com marins, i alhora es troba seriosament
amenaçada pel canvi climàtic així com per la degradació i la pèrdua d’hàbitats com a resultat d’activitats
humanes insostenibles que inclouen la sobreexplotació dels recursos naturals i l’artificialització del sòl. Això
es veu empitjorat per la creixent contaminació, la pesca insostenible i els fenòmens climàtics, com ara
l’augment de la temperatura i del nivell del mar;
3. RECONEIXENT la riquesa de la cultura i el patrimoni comú dels ciutadans, pobles i territoris de la
Mediterrània a tots els nivells i alhora els reptes comuns que afecten tots els aspectes relacionats amb el
medi ambient (conservació de la biodiversitat, entorns i accés a l’aigua), l’eficiència energètica i el canvi
climàtic; la mobilitat humana, l’accessibilitat i el transport; el creixement blau i verd (incloent les energies
renovables marines); la cohesió socioeconòmica; el potencial del turisme sostenible (destinacions
atractives, intel·ligents, sostenibles i inclusives); l’educació, les competències i els llocs de treball, en
particular per a dones i les generacions joves; així com les especificitats de les illes i les zones rurals de
l’interior i menys poblades;
4. ADVERTINT de la necessitat de consolidar la Mediterrània com una zona de pau, seguretat i bona
governança per a la seva ciutadania capaç de superar també les tensions i els conflictes geopolítics així com
els reptes relacionats amb el terrorisme;
5. RECONEIXENT el paper clau de les administracions locals i regionals com a motors del desenvolupament
territorial integrat i en la cooperació mediterrània i, en tant que el nivell de govern més proper als
ciutadans i actors clau per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible i la implementació
d’agendes globals com els Acords de París o la Nova Agenda Urbana (Habitat III);
6. CELEBRANT els resultats positius de la major cooperació que van poder impulsar a través de les seves
xarxes així com mitjançant el Comitè de les Regions, l’ARLEM (Assemblea Regional i Local
Euromediterrània), les AECTs (Agrupació Europea de Cooperació Territorial) i els programes de la UE
existents per a la cooperació territorial; p. ex. Interreg MED (Programa cofinançat pel Fons de
Desenvolupament Regional Europeu), la CBC (Cooperació Transfronterera), l’IPA (Instrument d’Ajuda de
Preadhesió) i l’ENPI CBC MED (Instrument de Veïnatge Europeu, cooperació transfronterera a la
Mediterrània) i les iniciatives que van sorgint a la Mediterrània;
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7. CONGRATULANT-SE de l’avenç de l’Estratègia per a la Regió Adriàtica i Iònica de la UE (EUSAIR) que
promou iniciatives i projectes concrets com ara la Xarxa Adriàtica-Iònica d’Universitats, Regions, Cambres
de Comerç i Ciutats (AI-NURECC) i els passos molt positius envers la Iniciativa Marítima WestMED, que el 4
de desembre de 2018 va adoptar un full de ruta que identifica sis prioritats d’acció conjuntes1;
8. VALORANT el gran pas endavant fet per la Iniciativa BLUEMED per a la Recerca i la Innovació a
l’Economia Blava Mediterrània, que ha actualitzat la seva SRIA (Agenda Estratègica de Recerca i Innovació) i
està avançant envers el pla d’implementació, involucrant tots els països mediterranis i el Partenariat en
Recerca i Innovació a l’Àrea de la Mediterrània (PRIMA), que dóna suport a accions dirigides a desenvolupar
solucions innovadores i sostenibles en agricultura, producció d’aliments i subministrament d’aigua,
encoratjant-ne l’aplicació per part de comunitats, empreses i ciutadans;
9. RECONEIXENT el paper reforçat i els grans esforços per al desenvolupament humà i sostenible fets per la
Unió per la Mediterrània (UpM) i en particular les seves declaracions ministerials sobre Medi Ambient i
Clima (2014) i sobre l’Economia Blava (2015) i l’Agenda Urbana de la UpM (2017);
10. CONGRATULANT-SE de l’acció del UNEP MAP a través de l’Estratègia Mediterrània per al
Desenvolupament Sostenible (MSSD) i del Centre per a la Integració a la Mediterrània, adreçat als joves,
l’educació, la innovació, la inserció laboral, els refugiats i la mobilitat, el canvi climàtic, la cohesió territorial i
l’urbanisme;
11. INSISTINT que no obstant això queda molt per fer per integrar a més nivell les estratègies, els
instruments i els actors clau per fomentar projectes concrets adreçats a fer front amb més eficàcia i
impacte els reptes comuns de la conca des d’un punt de vista socioeconòmic, mediambiental i geopolític;
12. TENINT EN COMPTE que les properes eleccions al Parlament europeu, malgrat el Brexit i la situació
econòmica, es veuran com una oportunitat per enfortir l’esperit de cooperació europeu: una Mediterrània
més forta que pot ser un motor positiu per a Europa, Àfrica, el Pròxim Orient, Àsia i el món;
13. SUBRATLLANT que les propostes de la Comissió Europea en particular relatives al Marc Financer
Plurianual no són prou ambicioses, especialment en les partides relatives a la cooperació territorial i la
Mediterrània;
14. MANIFESTANT que la proactivitat i la iniciativa dels actors mediterranis a tots els nivells és un aspecte
molt positiu però que necessita ser coordinat millor atès que massa dispersió pot conduir a diluir esforços. I
que necessitem unir de forma més integrada totes les ribes de la conca per tal que siguin més
cohesionades, augmentin el pes de la zona dins la UE i a nivell mundial així com el seu potencial per innovar
(p. ex. a través de les noves tecnologies, noves competències i llocs de treball, utilitzant les dades
massives/obertes per a polítiques territorials i cadenes de valor, etc.) i contribueixin al benestar dels
ciutadans i el medi ambient;

1

Centres d’activitat marítima, biodiversitat i conservació dels hàbitats marins, consum i producció sostenibles, pesca i
aqüicultura sostenibles a les comunitats costaneres, mobilitat de competències, seguretat marítima i lluita contra la
contaminació marítima.
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Segellem la #MedCooperationAlliance per al desenvolupant sostenible, integrat i
cohesionat de la Mediterrània i declarem que:
La Unió Europea, la Unió Africana, la Unió per la Mediterrània i altres organitzacions i
institucions internacionals que treballen a la regió mediterrània
1. Aplicaran de forma operativa totes les estratègies i iniciatives mediterrànies emergents com ara
EUSAIR, WestMED i BLUEMED, entre altres, garantint i fent créixer les oportunitats (p. ex. l'accés a
instruments de finançament i desenvolupament de capacitats) i la implicació directa en accions locals
d’administracions locals i regionals i parts interessades públiques i privades territorials, fent palès el seu
potencial de cooperació.
2. Preveuran més flexibilitat per a EUSAIR, quan té a veure amb l’enfocament basat en les 3 no regles
(especialment el finançament) i avaluaran l’establiment d’una estratègia de la conca complementària a
la iniciativa EUSAIR i WestMED per a la Mediterrània oriental (l’ampliació de WestMED), que no compta
encara amb un sòlid marc estratègic de cooperació a la conca marítima.
3. Promouran l’enfortiment, alineació i integració de totes les estratègies i iniciatives pertinents capaces
de reforçar la governança i la cooperació multinivell envers una única estratègia integrada a llarg
termini per a la Mediterrània o com a mínim un mecanisme de consolidació sòlid (no necessàriament
basat en una junta de govern) però que podria veure la llum durant la dècada posterior al 2020.
4. Consideraran que l’Economia Blava pot ser un motor perfecte per construir una estratègia integrada a
nivell mediterrani, però que serà només el primer pas envers una cooperació més àmplia vinculada als
tres pilars del desenvolupament sostenible p. ex., la lluita contra el canvi climàtic i l’adaptació als seus
impactes; l’eficiència energètica; la gestió de l’aigua; l’economia social i solidària, les polítiques per a
joves, en particular l’educació, la formació, l’orientació professional o la inserció laboral en altres
sectors.
5. Construiran aquesta estratègia integrada a llarg termini per a un desenvolupament millor, cohesionat i
sostenible a la Mediterrània a partir d’un conjunt de principis i enfocaments com ara la gradual
cotitularitat per part de tots els països i actors mediterranis implicats a nivell territorial i l’enfocament
de geometria variable que afecta les estratègies i iniciatives específiques que cal integrar.
6. “Territorialitzaran” la relació i la política de veïnatge entre Europa, Àfrica i el Pròxim Orient, en
particular quan té a veure amb nous instruments, com ara el futur Instrument de Desenvolupament,
Veïnatge i Cooperació Internacional (NDICI).
7. Preveuran un pressupost i instruments més ambiciosos adaptats als reptes clau de la Mediterrània i a
les necessitats dels seus països, territoris i ciutadans.
8. Mantindran la cooperació marítima transfronterera en l’arquitectura d'Interreg, garantint la
continuació dels programes de cooperació amb un bagatge fort i consolidat, impulsaran el component
transnacional i configuraran la geografia dels futurs programes de cooperació territorial tenint
especialment en compte les necessitats dels territoris, preveient mecanismes sòlids per a les sinergies
entre programes de la UE, i augmentant la implicació directa en projectes d’actors de països no
euromediterranis.
9. Promouran la creació d’una plataforma de donants nacionals i internacionals que treballen a la regió
mediterrània, especialment a l’anella sud i nord, per millorar la coordinació d’estratègies, accions i
programes específicament relacionats amb governs regionals i locals.
10.Reforçaran i donaran suport a iniciatives financeres de la Unió Europea que fomenten el
desenvolupament de capacitats dels governs locals i regionals de la Mediterrània a través de projectes
pilot i activitats de treball en xarxa (p. ex, la Cooperació Urbana Internacional, el Partenariat per a
ciutats sostenibles o els programes Urbact).
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Els signants de la coalició #MedCooperationAlliance:
1. Contribuiran a construir una Mediterrània més integrada i cohesionada, promovent sinergies
entre les iniciatives clau que estan endegant2 (p. ex. sobre la Gestió Integrada de la Zona
Costanera i el desenvolupament sostenible de les costes mediterrànies, l’educació i la formació en
el sector marítim, les destinacions de turisme sostenible especialment atractives, intel·ligents,
sostenibles i inclusives, l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic, entre altres temes)
i les estratègies de més abast que existeixen a la Mediterrània endegades per les regions, els
països, la Unió Europea, la Unió Africana, la Unió per la Mediterrània i altres organismes i
institucions que treballen a la Mediterrània;
2. Donaran suport a noves iniciatives, accions o projectes adreçats a enriquir la integració social,
econòmica i territorial de la regió en àmbits com la ciutadania mediterrània, la governança
pública, la igualtat de gènere, els joves, el respecte per les minories culturals, les qüestions
mediambientals i el canvi climàtic;
3. Donaran un suport ferm a la cooperació a nivell polític, tècnic i de projectes entre actors
regionals i locals de la UE, l’IPA i els països socis no euromediterranis així com entre els
components de les quatre hèlices: el sector públic i el privat, el món acadèmic i les organitzacions
no governamentals/la societat civil.
4. Tindran en compte la insularitat com un element essencial a l’estratègia futura de l’Aliança,
defensant el reconeixement de les dificultats i els obstacles dels territoris insulars dins del marc
de les accions i programes implementats a nivell mediterrani (sobretot en l’àmbit del transport,
en relació amb instruments europeus com la xarxa de transport europea TEN-T i les “Autopistes
del mar”).
5. Es comprometran a estructurar en els anys futurs –possiblement amb el suport de les institucions
europees i euromediterrànies– una xarxa sòlida i operativa multinivell i multiactor de parts
interessades clau que podria:
- Millorar la implementació de les estratègies i iniciatives mediterrànies existents per treballar
d’una manera més integrada a llarg termini;
- Dissenyar i desenvolupar plegats projectes i programes que involucrin les parts interessades
regionals i locals i en particular els promotors d’aquesta aliança.
- Donar suport a les polítiques elaborades per les Comunitats Temàtiques Interreg MED per tal
que els seus missatges, desenvolupats arran dels resultats dels projectes, puguin tenir un
major impacte en polítiques a tots els nivells, concretament la “Declaració d’Atenes” de la
Comunitat de Turisme Sostenible i la ”Declaració PANACeA” sobre enfocaments basats en
l’ecosistema per a la protecció i la gestió de la biodiversitat. L’Aliança també avaluarà la
possibilitat de donar suport a les futures posicions de polítiques que sorgiran de les comunitats
de Creixement Blau i Turisme Sostenible de l'Interreg MED l’any 2019.

2

Com ara la “Carta de Bolonya” per al desenvolupament sostenible de les zones costaneres, “Vasco da Gama”
per a la formació i la mobilitat al sector marítim, “AI-NURECC”, ”l'Agenda política de les regions mediterrànies
per al turisme sostenible” o el proper “Pla d’Acció Conjunt SHERPA per a l’eficiència energètica als edificis
mediterranis”.
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SIGNANTS

Apostolos KATSIFARAS
President de la Comissió Intermediterrània de la CPMR
i Governador de la regió Dytiki Ellada

Joan Josep MALRÀS I PASCUAL
President de l’Arc Llatí
i Diputat de Tarragona

Francesca LLUCH ARMENGOL I SOCIAS
Presidenta l’Euroregió Pirineus Mediterrània
Presidenta del Govern de les Illes Balears

Mohamed IDAOMAR
President de MedCities
i Alcalde de Tétouan
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Nikola DOBROSLAVIĆ
Presidente de l’Euroregió AdriàticaIònica e Delegat del Govern
de Dubrovnik-Neretva County

