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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές (ΜΠΣ) έχουν μετατραπεί σε καίριο στοιχείο του 

σχεδιασμού της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ) για την πολιτική συνοχής μετά το 

2013. Επί του παρόντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) εφαρμόζει δύο ΜΠΣ, τη στρατηγική της ΕΕ 

για την περιφέρεια της Βαλτικής (EUSBSR) και τη στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια του 

Δούναβη (EUSDR). Τον Οκτώβριο του 2014 εγκρίθηκε η στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια 

Αδριατικής-Ιονίου. Επιπλέον, έχουν υποβληθεί προτάσεις και διεξάγονται συζητήσεις σχετικά 

με τη χάραξη στρατηγικών για άλλες μακροπεριφέρειες, ιδίως για τις περιφέρειες των Άλπεων, 

των Καρπαθίων, της Βόρειας Θάλασσας, του Εύξεινου Πόντου, των δυτικών και ανατολικών 

τμημάτων της Μεσογείου Θάλασσας και των παράκτιων περιοχών του Τόξου του Ατλαντικού. 

 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάλυση του νέου ρόλου των μακροπεριφερειών στο 

πλαίσιο της ΕΕΣ, βάσει σύγκρισης περιπτωσιολογικών μελετών σχετικά με τις ΜΠΣ, κατά την 

εξέταση, την κατάρτιση, εφαρμογή και αναθεώρηση των εγγράφων πολιτικής. Στο κεφάλαιο 1 

αναλύονται περαιτέρω οι στόχοι, ο σχεδιασμός και η μεθοδολογία. Βάσει της ανάλυσης των 

περιπτωσιολογικών μελετών, στόχος του σχεδίου της στρατηγικής είναι να σχηματιστεί 

ολοκληρωμένη εικόνα για τις διάφορες προτάσεις που επικεντρώνονται στη 

μακροπεριφερειακή συνεργασία, στις βέλτιστες πρακτικές, αλλά και στις δυνατότητες και 

στους κινδύνους για το μέλλον. Η μεθοδολογία βασίζεται σε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 

και σε συνεντεύξεις με επιλεγμένα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

Με το κεφάλαιο 2 παρέχεται στον αναγνώστη μια γενική εισαγωγή στην εξέλιξη των 

εννοιών και των κανονισμών που συνδέονται με τη μακροπεριφερειακή συνεργασία. 

Το κεφάλαιο ξεκινά με έναν εννοιολογικό ορισμό των μακροπεριφερειών και των ΜΠΣ ως 

σημαντικών αναδυόμενων τοποθεσιών διακυβέρνησης στο πλαίσιο της ΕΕΣ. Από την ανάλυση 

της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι οι ΜΠΣ αποτελούν μέσα τόσο της περιφερειακής όσο και της 

εξωτερικής πολιτικής. Η διαμάχη σχετικά με το μέλλον των ΜΠΣ μεταφέρεται επομένως στο 

πλαίσιο των αντικρουόμενων απόψεων όσον αφορά την πολιτική συνοχής μετά το 2013 και το 

μεταβαλλόμενο κανονιστικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο αυτό, τα ζητήματα που σχετίζονται με τη 

διακυβέρνηση των μελλοντικών ΜΠΣ αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Οι προτάσεις 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) υποδεικνύουν αναμφίβολα ότι το Κοινοβούλιο τάσσεται 

υπέρ μιας τοποκεντρικής συμβατικής προσέγγισης όσον αφορά τη μακροπεριφερειακή 

συνεργασία σύμφωνα με το πρόγραμμα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στο πλαίσιο των 

ΜΠΣ, η προστιθέμενη αξία θεωρείται μέσο συμμετοχής των γειτονικών χωρών, το οποίο 

δημιουργεί εδαφικές συνέργειες και μειώνει τις περιφερειακές ανισότητες. 

 

Τα μακροπεριφερειακά χαρακτηριστικά των στρατηγικών που εξετάστηκαν, 

εκπονήθηκαν και εφαρμόστηκαν παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 3. Τα αντιτιθέμενα εδαφικά 

πλαίσια των 9 ΜΠΣ παρουσιάζονται σε χάρτη. Στα χαρακτηριστικά περιγράφονται η διαδικασία, 

οι φορείς ή τα ζητήματα που συνδέονται με τη μακροπεριφερειακή συνεργασία στις διάφορες 

περιοχές. Στο πλαίσιο των εν λόγω χαρακτηριστικών συγκεντρώνονται, κατά περίπτωση, 

πληροφορίες σχετικά με τον χρονικό ορίζοντα και τη γεωγραφική κάλυψη, τους φορείς και τα 

βασικά ζητήματα που καλύπτονται. Οι εν λόγω πίνακες παρέχουν μια σύντομη εισαγωγή στην 

αναλυτικότερη παρουσίαση των περιπτωσιολογικών μελετών που περιέχονται στα κεφάλαια 4, 

5 και 6. 

 

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των στρατηγικών για τις περιφέρειες της 

Βαλτικής και του Δούναβη αναλύονται στο κεφάλαιο 4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί τη 

βασική κινητήριο δύναμη πίσω από τις ΜΠΣ, παρά την ύπαρξη πολυάριθμων εδραιωμένων 

οργανισμών στις περιφέρειες της Βαλτικής και του Δούναβη. Η EUSBSR ήταν η πρώτη 

στρατηγική που εγκρίθηκε και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τις άλλες ΜΠΣ. Η EUSBSR και η 

EUSDR λειτουργούν ως «ομπρέλα» για τις πρωτοβουλίες συνεργασίας, το μεγαλύτερο μέρος 

των οποίων προϋπήρχε της χάραξης των στρατηγικών. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί κατά 
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πόσον οι στρατηγικές επηρέασαν τη φύση ή την έκταση των εν λόγω πρωτοβουλιών. Η 

έλλειψη συμμετοχής ορισμένων κρατών μελών (σε αμφότερες τις στρατηγικές) και η 

περιορισμένη ανάληψη δεσμεύσεων σε επιχειρησιακό επίπεδο χαρακτηρίζονται βασικές 

προκλήσεις από τα ερωτηθέντα ενδιαφερόμενα μέρη. Η ανάγκη για ισχυρότερες και 

περισσότερο αξιόπιστες συντονιστικές επιτροπές σε κάθε περιοχή προτεραιότητας έχει 

αναγνωριστεί ως μέσο που θα ενθαρρύνει τη βελτίωση της δέσμευσης των αρμόδιων φορέων 

σε κάθε κράτος μέλος. 
Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα ευρήματα της ανάλυσης περιπτωσιολογικών μελετών για τις υπό 
κατάρτιση στρατηγικές, όσον αφορά την περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου και την περιφέρεια των 
Άλπεων. Οι EUSAIR και EUSALP, οι ΜΠΣ που τελούν υπό κατάρτιση1, υποδεικνύουν τον τρόπο με τον 
οποίο εφαρμόζεται η μακροπεριφερειακή συνεργασία σε πολύ διαφορετικά ιστορικά, πολιτικά 
και κοινωνικοοικονομικά πλαίσια. Από κοινωνικοοικονομική άποψη, οι τεράστιες ανισότητες 
μεταξύ των χωρών της EUSAIR είναι ευρέως γνωστές, ενώ η EUSALP αποτελεί μία από τις ευρωπαϊκές 
περιοχές που εμφανίζουν την υψηλότερη συνοχή. Εάν εξετασθεί η σκοπιμότητα των στρατηγικών, πρέπει 
να επισημανθεί η δυνατότητα των εδαφών που ανήκουν στην EUSALP να έχουν πρόσβαση σε 
μια σειρά από συμπληρωματικά μέσα χρηματοδότησης. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την 
αναγκαιότητα της στρατηγικής, εύκολα αναγνωρίζεται η ιστορική δυνατότητα για αύξηση του 
συντονισμού των υφιστάμενων μέσων συνεργασίας στην περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου. Στην 
περίπτωση της EUSALP, μπορεί να διαπιστωθεί ένα είδος συνέχειας μεταξύ των υφιστάμενων εδαφικών 
πολιτικών και της στρατηγικής, με κάποιους κινδύνους επικάλυψης με τα μέσα διεθνικής συνεργασίας. 
 
Οι υπό εξέταση ΜΠΣ: συγκεκριμένα οι στρατηγικές για τις περιφέρειες των Καρπαθίων, της 
Βόρειας Θάλασσας, του Εύξεινου Πόντου, του Τόξου του Ατλαντικού, των δυτικών και 
ανατολικών τμημάτων της Μεσογείου Θάλασσας αναλύονται στο κεφάλαιο 6. Το κεφάλαιο ξεκινά 
περιγράφοντας συνοπτικά την ανάπτυξη των υπό εξέταση στρατηγικών, προτού σκιαγραφηθούν τα 
αναδυόμενα ζητήματα, οι κίνδυνοι και οι δυσκολίες για το μέλλον. Η εν λόγω ανάλυση καταδεικνύει 
σαφώς τον πλούτο των διαφορετικών εδαφικών πλαισίων στα οποία εφαρμόζεται η μακροπεριφερειακή 
συνεργασία. Στην παρούσα φάση, η λογική ορισμένων από αυτές τις στρατηγικές δεν συνδέεται άμεσα 
με συγκεκριμένες ανάγκες των καθορισμένων φορέων/υποπεριφερειών, ενώ για άλλες στρατηγικές 
εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την ανάγκη μακροπεριφερειακής 
συνεργασίας εξαιτίας του υψηλού βαθμού κοινωνικοοικονομικής συνοχής που παρουσιάζουν. Σε άλλες 
στρατηγικές, πρέπει να τεθεί υπό αμφισβήτηση η σκοπιμότητα της μακροπεριφερειακής συνεργασίας 
λόγω των υφιστάμενων κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων και της πολιτικής αστάθειας. 
 
Από την οπτική της πολιτικής συνοχής μετά το 2013, έχει προκύψει μια ταξινόμηση των ΜΠΣ που 
βασίζεται στην αυστηρή αξιολόγηση της ανάγκης συνοχής, καθώς και της ικανότητας εφαρμογής της ΕΕΣ 
ως μέσο για την επίτευξη κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής σε επίπεδο μακροπεριφερειών. 
Από την ανάλυση προκύπτουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες ΜΠΣ: (1) οι ΜΠΣ ως δυνητικά μέσα της 
εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ (Μεσόγειος· Εύξεινος Πόντος)· (2) οι ΜΠΣ ως δυνητικά μέσα αντιμετώπισης 
της άνισης ανάπτυξης (EUSDR· EUSBSR· Αδριατική-Ιόνιο· Καρπάθια)· και τέλος, (3) οι ΜΠΣ ως δυνητικά 
μέσα εκμετάλλευσης των εδαφικών συνεργιών (EUSALP· Τόξο του Ατλαντικού· Βόρεια Θάλασσα). 
 
Βάσει της εν λόγω ταξινόμησης και των λεπτομερών αποτελεσμάτων των αναλύσεων των 
περιπτωσιολογικών μελετών, αυτό το τελευταίο κεφάλαιο συγκεντρώνει τα συμπεράσματα της 
μελέτης και παρέχει συστάσεις πολιτικής με σκοπό τη γνωστοποίηση της θέσης του ΕΚ: 
 

 προστιθέμενη αξία: η προστιθέμενη αξία των ΜΠΣ για την ΕΕΣ/ πολιτική συνοχής θα 
πρέπει να αξιολογείται σε στενή συνάρτηση με το είδος της συγκεκριμένης 
μακροπεριφέρειας. Οι τρεις προσεγγίσεις που περιγράφηκαν υποδεικνύουν διαφορετικά 
είδη προστιθέμενης αξίας για διαφορετικές κατηγορίες μακροπεριφερειακής συνεργασίας· 

 παρακολούθηση και αξιολόγηση: μια εκ των προτέρων εκτίμηση των πολιτικών και 
οικονομικών αναγκών και δυνατοτήτων θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο κατά 
την εκτίμηση της σκοπιμότητας των μελλοντικών στρατηγικών· 

 τεχνική βοήθεια: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να παρέχει 
χρηματοδοτική στήριξη για διεθνικές δραστηριότητες, αλλά να προβαίνει σε προσεκτική 
εκτίμηση του πώς και του τι μπορεί να επιτευχθεί κατά τα επόμενα έτη· 

 κανονιστικό πλαίσιο: η έννοια των προϋποθέσεων στο πλαίσιο της μακροπεριφερειακής 
συνεργασίας καθώς και της χρησιμότητας του ΕΟΕΣ για τις ΜΠΣ πρέπει να μελετηθεί 
αναλυτικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα επόμενα έτη. 

                                           
1  Το στάδιο της κατάρτισης ξεκινά με ανακοίνωση της Επιτροπής όπου ζητείται ανάπτυξη μιας 

μακροπεριφερειακής στρατηγικής για μια καθορισμένη περιοχή. Βασικός στόχος του εν λόγω σταδίου είναι η 
προετοιμασία του εδάφους για τη χάραξη στρατηγικής, ο προσδιορισμός των βασικών πυλώνων, η επιλογή των 
στόχων, στο πλαίσιο μιας οριζόντια και κάθετα συντονιζόμενης διαδικασίας διαβούλευσης. Η ευρωπαϊκή στρατηγική 
για την περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR) εγκρίθηκε επισήμως τον Οκτώβριο του 2014. Στο πλαίσιο της 
περιόδου μελέτης, η στρατηγική θεωρείται υπό κατάρτιση. Η επιλογή αυτή εδράζεται σε δύο πρακτικούς λόγους: (1) 
είναι πολύ νωρίς να αξιολογηθούν τα βασικά στάδια εφαρμογής που ακολουθούν (2) η σύγκριση με τη στρατηγική 
για τις Άλπεις είναι ευκολότερη από ό,τι η σύγκριση με την πιλοτική ΜΠΣ για τη Βαλτική και τον Δούναβη. 


