
 

 

 

 

 

GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER  

TEMAAFDELING B: STRUKTUR- OG SAMHØRIGHEDSPOLITIK 

 

REGIONALUDVIKLING 
 

 

 

 

 

En ny rolle for makroregioner i det 

europæiske territoriale samarbejde 
 

 

 

 

SAMMENDRAG 
 

 

 

Resumé 

 

Denne undersøgelse indeholder en kritisk analyse af den fremtidige rolle for 

makroregioner i implementeringen af det europæiske territoriale samarbejde. 

Undersøgelsen giver på grundlag af en gennemgang af faglitteraturen og 

casestudier en vurdering af de potentielle fordele ved udviklingen af de nye 

makroregionale strategier såvel som den mest almindelige risici og 

vanskeligheder i implementeringen. Anbefalingerne er afledt af at ville 

understøtte Europa-Parlamentets holdning om, hvordan det på effektiv vis kan 

støtte skabelsen og implementeringen af nye makroregionale strategier. 
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SAMMENDRAG 
Makroregionale strategier er blevet et afgørende element i udformningen af det europæiske 

territorialt samarbejde under samhørighedspolitikken efter 2013. EU er på nuværende 

tidspunkt i færd med at implementerer to makroregionale strategier (MR-strategier), hhv. 

strategien for Østersøområdet og strategien for Donauområdet. Der blev i oktober 2014 

vedtaget en EU-strategi for Adriaterhavet og Det Joniske Hav (den Adriatisk-Joniske 

strategi). Endvidere foreligger der forslag og pågår debatter om formulering af strategier for 

andre makroregioner, navnlig for Alperne, Karpaterne, Nordsøen, Sortehavet, hhv. det 

vestlige og østlige Middelhav og kystområderne inden for den såkaldte Atlantbue. 

 

Formålet med denne undersøgelse har været at analysere makroregionernes nye rolle i det 

europæiske territoriale samarbejde, baseret på en sammenligning af casestudier om MR-

strategier under overvejelse, udarbejdelse og implementering samt gennemgang af de 

politiske retningslinjer. Kapitel 1 indeholder en nærmere gennemgang af målsætninger, 

udformning og metodologi. Formålet med udformningen af forskningen er på grundlag af en 

casestudie-analyse at opstille et holistisk billede af de forskellige forslag til makroregionalt 

samarbejde, bedste praksis såvel som formål og risici for fremtiden. Metodologien er baseret 

på en gennemgang af faglitteraturen og interviews med udvalgte interessehavere. 

 

Kapitel 2 giver læseren en generel introduktion til udviklingen af udkast og forordninger 

vedrørende makroregionalt samarbejde. Kapitlet begynder med en konceptuel definition 

af makroregioner og makroregionale strategier, som væsentlige, fremvoksende steder for 

styring inden for europæisk territorialt samarbejde. Faglitteraturanalysen viser, at 

makroregionale strategier fungerer som regionalpolitiske instrumenter, men tillige også som 

et udenrigspolitisk redskab. Debatten om de fremtidige strategier finder således sted inden 

for rammerne af de modsatrettede synspunkter vedrørende samhørighedspolitikken efter 

2013 og de skiftende lovgivningsmæssige rammer. Spørgsmål vedrørende styringen af de 

fremtidige MR-strategier vil i denne sammenhæng blive så meget desto mere afgørende.  Det 

fremgår klart af Europa-Parlamentets bidrag, at det er fortaler for en stedbaseret, 

kontraktmæssig tilgang til makroregionalt samarbede i tråd med EU 2020-dagsorden. 

Merværdien anses for at bestå i, at strategierne er en drivkraft for inddragelse af nabolande, 

skabelse af territoriale synergier og reduktion af regionale uligheder. 

 

Kapitel 3 fremlægger de makroregionale profiler for både overvejede, udarbejdede og 

implementerede strategier De kontrasterende territoriale kontekster ved de ni strategier er 

illustreret med et kort. Profilerne beskriver processer, aktører eller spørgsmål, der vedrører 

makroregionalt samarbejde inden for de forskellige områder. Disse samler, hvor det er muligt, 

information om tidshorisont og geografisk dækning, aktører og primære omhandlede 

spørgsmål. Disse tabeller fungerer som en kort introduktion til en mere detaljeret analyse 

af casestudierne i kapitel 4, 5 og 6. 

 

I kapitel 4 analyseres styrker og svagheder ved Østersø- og Donaustrategierne. 

Europa-Kommissionen er blevet den primære drivkraft bag MR-strategierne, selv om der 

allerede eksisterer indtil flere veletablerede organisationer i Østersø- og Donauregionerne. 

Østersøstrategien var den strategi, der blev vedtaget først, og den har været en 

inspirationskilde for andre MR-strategier. Østersø- og Donaustrategierne fungerer som en 

paraply for samarbejdsinitiativer, der for størstepartens vedkommende eksisterede inden 

strategierne blev etableret. Det er vanskeligt at vurdere, hvorvidt disse strategier har 

influeret selve initiativernes udformning eller udstrækning. De interviewede interessehavere 

har peget på fraværet af deltagelse fra visse medlemsstaters side (i begge strategier) og det 

begrænsede engagement på det operative plan som de centrale udfordringer. Behovet for 

stærkere og mere pålidelige styringsudvalg inden for hvert prioritetsområde er blevet 
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anerkendt som et instrument, der tilskynder til forbedret engagement af relevante organer i 

hver medlemsstat. 
Kapitel 5 illustrerer undersøgelsesresultaterne af vores casestudie-analyse afstrategierne 
under forberedelse, dvs. den Adriatisk-Joniske og Alpestrategien. De MR-strategier, der 
for tiden er under udarbejdelsen1 – den Adriatisk-Joniske og Alpestrategien – viser således, 
hvordan det makroregionale samarbejde finder anvendelse inden for vidt forskellige 
historiske, politiske og socioøkonomiske sammenhænge.  Det er velkendt, at der i 
socioøkonomisk perspektiv består skarpe uligheder mellem landene i den Adriatisk-
Joniske strategi, hvorimod Alpestrategien vedrører et område med den højeste 
samhørighed inden for EU. Hvis gennemførligheden af strategierne tages i betragtning, skal 
Alpestrategiens territoriers mulighed for at få adgang til en række supplerende 
finansieringsredskaber fremhæves. På den anden side er der, hvad angår strategiens 
nødvendighed, en åbenlys historisk mulighed for at forbedre samordningen af de 
eksisterende samarbejdsinstrumenter vedrørende Adriaterhavet og det Joniske Hav. Der 
fremstår for Alpestrategiens vedkommende en slags kontinuitet mellem de eksisterende 
territorialpolitikker og strategien, med visse risici for overlapninger med de transnationale 
samarbejdsredskaber. 
 
Makroregionale strategier under overvejelse: I Kapitel 6 analyseres strategierne for 
Karpaterregionen, Nordsøen, Sortehavet, Atlantbuen og det vestlige og østlige 
Middelhav. Dette kapitel indeholder først en kort beskrivelse af udarbejdelsen af de 
pågældende strategier og skitserer dernæst de spørgsmål, risici og vanskeligheder, der kan 
forventes at blive aktuelle. Det fremgår tydeligt af analysen, at makroregionalt samarbejde 
finder sted inden for et utal af forskellige territoriale sammenhænge. På nuværende 
tidspunkt er konceptet for nogle af disse strategier ikke klart knyttet til klare behov eller 
indkredsede aktører/under-territorier, mens der for andres vedkommende består tvivl om 
behovet for makroregionalt samarbejde på grund af den høje grad af socioøkonomisk 
samhørighed. I atter andre må der sættes spørgsmålstegn ved gennemførligheden af 
makroregionalt samarbejde på grund af eksisterende socioøkonomiske uligheder og politisk 
ustabilitet. 
 
Set i perspektivet for samhørighedspolitikken efter 2013 er klassifikationen af makroregionale 
strategier bygget op omkring en nøje evaluering af samhørighedsbehovene såvel som evnen til at 
implementere europæisk territorialt samarbejde som et instrument for social, økonomisk og territorial 
samhørighed på makroregionalt niveau. Analysen foreslår tre forskellige sæt af MR-strategier: (1) 
Strategier som potentielle instrumenter for EU's udenrigspolitik (Middelhavet, Sortehavet); (2) som 
potentielle instrumenter for udjævning af uligheder i udviklingen (Donaustrategien, Østersøstrategien, 
Adriatisk-Joniske, Karpatiske); og endelig (3) som potentielle instrumenter for udnyttelse af territoriale 
synergier (Alpestrategien, Atlantbuen, Nordsøen). 
 
Det afsluttende kapitel sammenfatter på grundlag af denne klassifikation og de detaljerede resultater 
undersøgelsens konklusioner og opstiller politikanbefalinger til at underbygge EP's holdning:  
 

 Merværdi: Merværdien af strategierne for europæisk territorialt 
samarbejde/samhørighedspolitikken bør nøje evalueres ud fra type af makroregion under 
overvejelse. De tre kortlagte tilgange indebærer forskellige typer merværdi for forskellige 
kategorier af makroregionalt samarbejde. 

 Overvågning og evaluering: En forudgående evaluering af de politiske og finansielle 
behov og evner bør spille en vigtig rolle i vurderingen af gennemførligheden af fremtidige 
strategier. 

 Teknisk bistand: Europa-Parlamentet bør fortsat give finansiel støtte til transnationale 
aktiviteter, men nøje vurdere hvordan og hvad der kan opnås herigennem i de kommende 
år. 

 Retlige rammer: Ideen om konditionalitet i det makroregionale samarbejde såvel som 
gavnligheden af EGTS for MR-strategierne bør undersøges nøjere af Parlamentet i de 
kommende år. 

                                           
1  Forberedelsesfasen indledes med Kommissionens meddelelse om, at der bør tages skridt til at udvikle 

en makroregional strategi for et afgrænset område. Hovedmålet med denne fase er at skabe grundlaget for 
etableringen af en strategi, de primære søjler, valg af mål, i en vertikalt og horisontalt samordnet høringsproces. 
EU-strategien for Adriaterhavet og Det Joniske Hav blev formelt vedtaget i oktober 2014. Strategien er, set på 
baggrund af undersøgelsesperioden, blevet set som værende under udarbejdelse. Der kan anlægges to 
pragmatiske grunde til at begrunde dette valg: (1) det er for tidligt at evaluere de primære implementeringstrin, 
som stadig ikke er gennemført, (2) den kan bedre sammenlignes med Alpestrategien end med pilot-strategierne 
for Østersøen og Donau. 


