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Abstrakt 

 

Tato studie poskytuje kritickou analýzu budoucí role makroregionů při provádění 

Evropské územní spolupráce. Na základě přezkumu literatury a případových 

studií nabízí posouzení potenciálního přínosu nových makroregionálních 

strategií, jakož i nejčastějších rizik a problémů při jejich provádění. Na základě 

toho jsou vyvozena doporučení, která mají informovat o postoji Evropského 

parlamentu k tomu, jak může účinně podpořit tvorbu a provádění nových 

makroregionálních strategií. 
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SHRNUTÍ 
 

Makroregionální strategie se staly zásadním prvkem utváření Evropské územní spolupráce 

pro politiku soudržnosti po roce 2013. V současné době provádí Evropská unie (EU) dvě 

makroregionální strategie, strategii EU pro region Baltského moře (EUSBSR) a strategii EU 

pro Podunají (EUSDR). V říjnu 2014 byla přijata strategie EU pro Jaderské a Jónské moře. 

Kromě toho byly předloženy návrhy a probíhají diskuse o tvorbě strategií pro další 

makroregiony, zejména pro alpský region, karpatský region, Severní moře, Černé moře, 

západní a východní část Středozemního moře a pobřežní region Atlantského oblouku. 

 

Cílem této studie bylo analyzovat novou roli makroregionů v Evropské územní spolupráci na 

základě srovnání případových studií týkajících se makroregionálních strategií, které jsou 

zvažovány, připravují se nebo jsou prováděny, a přezkumu dokumentů politiky. Kapitola 1 

podrobněji vytyčuje cíle, strukturu a metodiku. Na základě analýzy případových studií je 

cílem zkoumání utvořit celistvý obraz různých návrhů makroregionální spolupráce, 

osvědčených postupů, ale i příležitostí a rizik do budoucna. Metodika vychází z přezkumu 

literatury a rozhovorů s vybranými zúčastněnými subjekty. 

 

Kapitola 2 seznamuje čtenáře obecně s vývojem koncepcí a nařízení týkajících se 

makroregionální spolupráce. Začíná definicí pojmů „makroregiony“ a „makroregionální 

strategie“ jako hlavních vznikajících řídicích míst v rámci Evropské územní spolupráce. 

Analýza literatury odhaluje, že makroregionální strategie jsou nástroji jak regionální, tak 

zahraniční politiky. Diskuse o budoucnosti těchto strategií pak probíhá v kontextu rozdílných 

názorů na politiku soudržnosti po roce 2013 a měnící se regulační rámec. V tomto kontextu 

budou otázky týkající se řízení budoucích makroregionálních strategií o to zásadnější. 

Příspěvky Evropského parlamentu jasně naznačují, že Parlament je zastáncem místního, 

smluvního přístupu k makroregionální spolupráci v souladu s agendou Evropa 2020. Přidanou 

hodnotou je v makroregionálních strategiích zapojení sousedních zemí, vytvoření územních 

synergií a zmírnění regionálních rozdílů. 

 

V kapitole 3 jsou představeny makroregionální profily zvažovaných, připravovaných a 

prováděných strategií. Odlišné územní souvislosti devíti makroregionálních strategií jsou 

znázorněny na mapě. Profily popisují proces, aktéry či otázky spojené s makroregionální 

spoluprací v jednotlivých oblastech. Tam, kde je to možné, pak shromažďují informace o 

časovém horizontu a zeměpisném pokrytí, aktérech a základních řešených otázkách. Tyto 

tabulky slouží jako krátký úvod k podrobnější analýze případových studií v kapitolách 4, 5 a 6. 

 

Kapitola 4 analyzuje silné a slabé stránky strategií pro Baltské moře a Podunají 

Navzdory tomu, že v Pobaltí a Podunají fungovalo ještě před přijetím makroregionálních 

strategií mnoho zavedených organizací, je hlavní hnací silou těchto strategií Evropská 

komise. Strategie EU pro region Baltského moře byla přijata jako první a stala se inspirací pro 

ostatní makroregionální strategie. Strategie pro region Baltského moře i strategie pro 

Podunají zastřešují iniciativy pro spolupráci, z nichž většina existovala již před vznikem těchto 

strategií. Je obtížné posoudit, zda strategie měly vliv na charakter nebo rozsah těchto 

iniciativ. Jako zásadní problém uvádějí dotázané zúčastněné subjekty nedostatečné zapojení 

některých členských států (v obou strategiích) a omezenou angažovanost na operační úrovni. 

Za nástroj pro větší angažovanost příslušných subjektů v jednotlivých členských státech byla 

označena potřeba silnějších a spolehlivějších řídících výborů pro každou prioritní oblast. 
Kapitola 5 ilustruje zjištění analýzy případových studií pro připravované strategie, tj. 
strategii pro Jaderné a Jónské moře (EUSAIR) a strategii pro alpský region (EUSALP). 
Strategie EUSAIR a EUSALP, v současnosti připravované makroregionální strategie1, 

                                           
1  Přípravná fáze začíná sdělením Komise, které vyzývá k vypracování makroregionální strategie pro 

vymezenou oblast. Hlavním cílem této fáze je vytvořit základ pro vznik strategie, hlavní pilíře či volbu cílů, a to 



Tematická sekce B: Strukturální politika a politika soudržnosti 

 

 

4 

 

ukazují ve skutečnosti, jak je makroregionální spolupráce uplatňována ve značně 
odlišných historických, politických a sociálně-hospodářských souvislostech. Ze 
socioekonomického hlediska jsou dobře známy dramatické rozdíly mezi zeměmi regionu 
EUSAIR, zatímco region EUSALP je jednou z evropských oblastí vyznačujících se nejvyšší 
soudržností. Pokud uvažujeme o proveditelnosti strategií, je nutné zdůraznit, že území 
strategie EUSALP mají přístup k řadě doplňkových nástrojů financování. Na druhé 
straně, pokud jde o potřebnost strategie, lze snadno rozpoznat historickou příležitost ke 
zvýšení koordinace stávajících nástrojů spolupráce v oblasti Jaderského a Jónského moře. 
V případě strategie EUSALP je zřetelná určitá kontinuita mezi stávajícími územními politikami 
a strategiemi, s určitým rizikem, že se budou překrývat s nadnárodními nástroji spolupráce. 
 
Zvažované makroregionální strategie – strategie pro karpatský region, Severní 
moře, Černé moře, Atlantský oblouk, západní a východní části Středozemního 
moře – jsou analyzovány v kapitole 6. Tato kapitola začíná stručným popisem vývoje 
zvažovaných strategií a poté nastiňuje vyvstávající otázky, rizika a problémy do budoucna. 
Tato analýza jasně ukazuje celou řadu různých územních souvislostí, v nichž lze 
makroregionální spolupráci uplatňovat. V současné fázi není koncepce některých těchto 
strategií jasně spojena s konkrétními potřebami či identifikovanými aktéry/územími, zatímco 
u jiných přetrvávají vzhledem k vysoké míře sociální a hospodářské soudržnosti značné 
pochybnosti o tom, zda je makroregionální spolupráce vůbec zapotřebí. V dalších je nutno 
zpochybnit proveditelnost makroregionální spolupráce v důsledku stávající socioekonomické 
nerovnosti a politické nestability. 
 
Z hlediska výhod, které přináší politika soudržnosti po roce 2013, byla klasifikace 
makroregionálních strategií vypracována na základě důkladného posouzení potřeb 
soudržnosti, stejně jako na základě schopnosti provádět Evropskou územní spolupráci jakožto 
nástroj sociální, hospodářské a územní soudržnosti na úrovni makroregionu. Analýza 
naznačuje tři různé skupiny makroregionálních strategií: (1) makroregionální strategie jako 
potenciální nástroje zahraniční politiky EU (Středozemní moře, Černé moře); (2) 
makroregionální strategie jako potenciální nástroje pro řešení nestejnoměrného rozvoje 
(Podunají, Baltské moře, Jaderné a Jónské moře, karpatský region); a konečně (3) 
makroregionální strategie jako potenciální nástroje pro využívání územních synergií (alpský 
region, Atlantský oblouk, Severní moře). 
 
Na základě této klasifikace a podrobných výsledků analýz případových studií shrnuje poslední 
kapitola závěry studie a nabízí doporučení politik, z nichž může Evropský parlament 
vycházet ve svých postojích: 
 

 Přidaná hodnota: přidaná hodnota makroregionálních strategií pro Evropskou 
územní spolupráci / politiku soudržnosti by měla být důkladně vyhodnocena 
z hlediska typu posuzovaného makroregionu. Tři zmapované přístupy naznačují 
různé typy přidané hodnoty pro různé kategorie makroregionální spolupráce. 

 Sledování a hodnocení: důležitou roli při posuzování proveditelnosti budoucích 
strategií by mělo hrát předběžné posouzení politických a finančních potřeb a 
schopností. 

 Technická pomoc: Evropský parlament by měl pokračovat ve své finanční 
podpoře nadnárodních činností, ale měl by důkladně posoudit, jak a co může 
v nadcházejících letech poskytnout. 

 Regulační rámec: Evropský parlament by měl v nadcházejících letech 
důkladněji studovat myšlenku podmíněnosti v makroregionální spolupráci, stejně 
jako užitečnost evropského seskupení pro územní spolupráci pro makroregionální 
strategii. 

                                                                                                                                       

 

 
v rámci vertikálně a horizontálně koordinovaného procesu konzultací. Evropská strategie pro Jaderské a Jónské 
moře (EUSAIR) byla formálně přijata v říjnu 2014. V souvislosti s obdobím zkoumaným v této studii byla strategie 
považována za připravovanou. Toto rozhodnutí lze ospravedlnit dvěma pragmatickými důvody: (1) je příliš brzy 
hodnotit hlavní prováděcí kroky, které jsou stále před námi; (2) je lepší tuto strategii srovnávat s alpskou strategií 
než s pilotními makroregionálními strategiemi pro Baltské moře a Podunají. 


