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Els punts de partida 
• El principals temes d’interès a la Mediterrània per a 

la UE són el medi ambient, el control de les 
migracions i l’accés a l’energia. 
 

• La Mediterrània és: 
1. Una font de recursos econòmics i alimentaris. 
2. Una ruta de les migracions irregulars. 
3. Una zona de vital importància geopolítica per a la 

regió energètica MENA (60% reserves de petroli, 45% 
de les de gas i situació privilegiada per a energies 
renovables: Sol i vent). 



1. Les amenaces mediambientals a la 
Mediterrània segons Greenpeace 

• La contaminació. 
• El transport marítim. 
• El petroli. 
• El turisme. 
• La sobreexplotació dels recursos i impactes de la pesca. 
• El conreu d’animals i plantes marines. 
• Les espècies introduïdes no autòctones. 
• L’extracció de sorra i grava. 
• El canvi climàtic. 
• La manca d’homogeneïtat i identificació mediterrània 

entre els països riberencs, fet que dificulta el 
desenvolupament de les mesures correctores en comú. 

Fonts: http://www.greenpeace.org/espana/es/ i FRISAS, V. Paz en el Mediterráneo. 

http://www.greenpeace.org/espana/es/


Lectura: SAVERIO CIVILI, F. (2010): La contaminació d’origen terrestre al mar Mediterrani: estat actual i 
perspectives. http://www.iemed.org/anuari/2010/carticles/Saverio_contaminacio_ca.pdf  

Els factors de la contaminació riberenca a la Mediterrània: 
1.Pressions a la costa pel poblament. 2. Contaminació difusa de l’agricultura. 

3. Contaminació química i orgànica persistent de les indústries. 

http://www.iemed.org/anuari/2010/carticles/Saverio_contaminacio_ca.pdf


Resposta contra la contaminació: 
Pla d'Acció per la Mediterrània (PAM) 

• Adoptat el 1975 per 16 estats mediterranis i la CEE amb 
l'auspici del Programa de les Nacions Unides per al 
Medi Ambient (PNUMA). 

• Marc legal: Conveni de Barcelona de 1976 (revisat el 
1995) i 6 protocols específics (1976 Dumping, 1980 
LBS, 1982 ZEPIM, 1994 Offshore, 1996 Hazardous 
wastes, 2008 GIZC). 

• Objectiu: la protecció i millora del medi ambient i el 
desenvolupament de la regió, basat en els principis de 
la sostenibilitat. 

• La seu de la Unitat de Coordinació del PAM està a 
Atenes i exerceix les funcions de secretaria. 
 

Fonts:  http://www.cprac.org/ca/car-pl/presentacio/pam i http://www.unepmap.org/   

http://www.cprac.org/ca/car-pl/presentacio/pam
http://www.unepmap.org/


Estats signataris del Conveni de Barcelona  
Albània, Algèria, Bòsnia i Hercegovina, la Comunitat 
Europea, Croàcia, Egipte, Eslovènia, Espanya, França, 
Grècia, Israel, Itàlia, Líban, Líbia, Malta, el Marroc, 
Mònaco, Montenegro, Síria, Tunísia, Turquia i Xipre.  



Comissió Mediterrània de 
Desenvolupament Sostenible (CMDS) 

• Creada el 1996 com a organisme assessor i fòrum de diàleg del 
PAM. 

• Formada per 36 membres: 21 representants de les parts 
contractants i 15 representants de la societat civil (xarxes 
d’autoritats locals, actors socioeconòmics i ONG). 

• Objectiu: presentar propostes a les parts contractants i al 
secretariat del PAM per promoure el desenvolupament 
sostenible i per definir una estratègia d’acord amb els principis 
de l’Agenda 21. 

• 1997 Programa d’Acció Estratègica (SAP) i Plans d’Acció 
Nacionals (NAP) del Protocol sobre la Protecció de la 
Mediterrània contra la Contaminació d’Origen Terrestre: 
LBS/1980. 

• Protocols posteriors:  



Centres d’activitat regional (CAR) del PAM 

• Centre d'Activitat Regional del Programa d'Accions Prioritàries 
(CAR/PAP) (Split/Croàcia). 

• Centre d'Activitat Regional per a Àrees Especialment 
Protegides (RAC/SPA) (Tunis/Tunísia). 

• Centre d'Activitat Regional del Pla Blau (CAR/PB) (Sophia 
Antipolis/França). 

• Centre d'Activitat Regional sobre situacions d'emergència de 
contaminació marina a la mar Mediterrània (CAR/SEC) (Malta). 

• Centre d’Informació i Comunicació del programa de Medi 
Ambient de les Nacions Unides (Info/RAC) (Roma/Itàlia). 

• Programa per a la Protecció de Zones Costaneres Històriques 
(100 ZH) (Marsella/França). 

• Programa coordinat d'investigació i vigilància de la 
contaminació a la Mediterrània (MEDPOL) (Atenes/Grècia). 



Referències i webs de treball  
per a les pràctiques del tema 14: 

• AEMA – Agència Europea de Medi Ambient: 
http://www.eea.europa.eu/es 

• CGPM – Comissió General de Pesca per a la Mediterrània 
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-subject-
matter/gsb-fisheries/spanish/es/c/119/ i 
http://www.gfcm.org/gfcm/en 

• Euro-Med – Partenari Euro Mediterrani (Procés de Barcelona), 
entre la UE i altres estats mediterranis riberencs 
http://eeas.europa.eu/euromed/index_fr.htm 

• MAP – (o UNEP/MAP) Pla d’Acció de la Mediterrània, 
desenvolupat sota el Programa del Medi Ambient de les 
Nacions Unides www.unepmap.org 

http://www.eea.europa.eu/es
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-subject-matter/gsb-fisheries/spanish/es/c/119/
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsb-subject-matter/gsb-fisheries/spanish/es/c/119/
http://www.gfcm.org/gfcm/en
http://eeas.europa.eu/euromed/index_fr.htm
http://www.unepmap.org/


2. Les migracions a la Mediterrània 

• A l’Europa comunitària la immigració ja era un problema 
dels estats el 1973 i el 1985 es planteja la necessitat de 
cercar una política d’immigració comunitària. 

• La bonança econòmica de la dècada de 1980 i 
l’envelliment de la població occidental causa que els socis 
mediterranis (Itàlia, Portugal, Espanya i Grècia) passen de 
l’emigració a la immigració procedent d’Àfrica i d’Amèrica 
Llatina. 

• La caiguda del mur de Berlín el 1991 obri fluxos 
immigratoris nous procedents dels exestats de l’òrbita 
soviètica. 



 
En la dècada del 1990 la immigració 
ja és un tema de l’agenda europea 

 Característica principal: és una política 
restrictiva. Aspectes principals desenvolupats:  
1. El règim general d’estrangeria sobre la 
migració econòmica. 
2. Els cassos particulars dels estats tercers amb 
acords d’associació (1964 Turquia, 1998 Tunísia, 
2000 Israel i el Marroc, 2001 Egipte, 2002 
Algèria, Jordània i Líban).  
3.Els instruments destinats a controlar la 
migració irregular.  



La política comunitària d’immigració 
en la primera dècada del segle XXI 

• Del programa Tampere (1999) al programa de 
l’Haia (2004). 

• El Pacte Europeu d’Immigració i Asil de Paris 
(2008). 

• El programa d’acció d’Estocolm (2009) 



El control de la immigració irregular 

• Directiva 2001/51: sanció als transportistes. 
• Directiva 2002/90: defineix l’ajuda a l’entrada, la 

circulació i l’estada irregulars amb finalitats punitives, 
i Decisió marc 2002/946: reforça el marc penal. 

• Directiva 2003/10: assistència entre estats membres 
en casos de repatriació via aèria, i Decisió 2004/573: 
vols conjunts per a l’expulsió.  

• Directiva 2004/81: situació de la persona objecte del 
tràfic il·lícit.  



Immigrants irregulars arribats a Europa 
per la Mediterrània segons ACNUR 

Font: http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/oct/03/migration-routes-
migrants-boat-italian-lampedusa?CMP=twt_fd  

Tragèdia de Lampedusa amb 
300 morts (octubre 2011) i 
guerra civil a Líbia 

¿Les motivacions 
de les migracions 
africanes actuals 
estan més en 
l’origen de 
l’eixida que  
en el somni  
de la destinació? 

http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/oct/03/migration-routes-migrants-boat-italian-lampedusa?CMP=twt_fd
http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/oct/03/migration-routes-migrants-boat-italian-lampedusa?CMP=twt_fd


Immigrants irregulars a Europa i el 
Iemen per mar (2006-11) 

Font: http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/oct/03/migration-routes-
migrants-boat-italian-lampedusa?CMP=twt_fd  

http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/oct/03/migration-routes-migrants-boat-italian-lampedusa?CMP=twt_fd
http://www.theguardian.com/news/datablog/2013/oct/03/migration-routes-migrants-boat-italian-lampedusa?CMP=twt_fd


3. La dependència energètica europea 

• La UE importa el 85% de les seues necessitats 
petrolíferes i el 65% del gas natural i la Mediterrània 
és una zona de trànsit fonamental per a l’energia 
provinent d’Orient Mitjà i del nord d’Àfrica, el qual 
guanya terreny progressivament. 

• El proveïdors de la UE al nord d’Àfrica són Algèria, 
Líbia i Egipte; i els territoris de trànsit del gas, Tunísia 
i el Marroc. 

• La Primavera Àrab de 2011 ha causat la caiguda dels 
règims autoritaris de Mubarak, Ben Ali i Gadafi i 
tindrà conseqüències en la geopolítica energètica. 



La Primavera Àrab de 2011 i els 
recursos energètics 

1. Les revoltes han causat la caiguda dels règims 
autoritaris de Mubarak, Ben Ali i Gadafi. 

2. Les revoltes tindran conseqüències en la geopolítica 
energètica de la zona mediterrània - MENA. 

3. Material de lectura per al seminari específic sobre el 
tema: Document de treball 003/2014 del IEEE 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2
014/DIEEET03-
2014_GeopoliticaEnergiaRegionMediterranea.pdf  

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2014/DIEEET03-2014_GeopoliticaEnergiaRegionMediterranea.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2014/DIEEET03-2014_GeopoliticaEnergiaRegionMediterranea.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_trabajo/2014/DIEEET03-2014_GeopoliticaEnergiaRegionMediterranea.pdf
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