
 

 

 

 

 

LIIDU SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT  

POLIITIKAOSAKOND B: STRUKTUURI- JA 

ÜHTEKUULUVUSPOLIITIKA 

 

REGIONAALARENG 
 

 

 

 

 

MAKROPIIRKONDADE UUS ROLL 

EUROOPA TERRITORIAALSES KOOSTÖÖS 
 

 

 

 

KOKKUVÕTE 
 

 

 

Lühikokkuvõte 
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esinevate kõige tavalisemate riskide ja raskuste kohta. Soovitustega 
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toetada tõhusalt uute makropiirkondlike strateegiate loomist ja rakendamist. 
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KOKKUVÕTE 
Makropiirkondlikest strateegiatest on saanud 2013. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika 

Euroopa territoriaalse koostöö kavandamise ülioluline osa. Praegu rakendab Euroopa Liit (EL) 

kaht makropiirkondlikku strateegiat: Läänemere strateegia ja ELi Doonau piirkonna 

strateegia. 2014. aasta oktoobris võeti vastu ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia. 

Lisaks on esitatud ettepanekuid ja toimunud arutelusid muude makropiirkondade, eeskätt 

Alpi piirkonna, Karpaatia piirkonna, Põhjamere, Musta mere, Vahemere lääne- ja idaosa ning 

Atlandi kaare rannikuala jaoks ettenähtud strateegiate loomise teemal. 

 

Käesoleva uuringu eesmärk oli analüüsida makropiirkondade uut rolli Euroopa territoriaalses 

koostöös, tuginedes kaalumisel olevate, ettevalmistatavate ja rakendatavate 

makropiirkondlike strateegiatega seotud juhtuuringute võrdlemisele ja poliitikadokumentide 

läbivaatamisele. 1. peatükis esitatakse üksikasjalikumalt eesmärgid, ülesehitus ja metoodika. 

Juhtuuringute analüüsile tuginedes püütakse uurimisstrateegiaga saada terviklik ülevaade 

mitmesugustest makropiirkondliku koostöö kohta esitatud ettepanekutest, parimatest 

tavadest, kuid ka võimalustest ja edasistest riskidest. Metoodika tugineb asjaomase 

kirjanduse ülevaatele ja valitud sidusrühmade küsitlustele. 

 

2. peatükis esitatakse lugejale üldine sissejuhatus makropiirkondliku koostööga seotud 

ideede ja õigusloome arengusse. Peatüki alguses määratletakse kontseptuaalselt 

makropiirkonnad ja makropiirkondlikud strateegiad kui suured kasvava tähtsusega 

juhtimisalad Euroopa territoriaalses koostöös. Kirjanduse analüüsist nähtub, et 

makropiirkondlikud strateegiad on nii regionaalpoliitilised kui ka välispoliitilised vahendid. 

Makropiirkondlike strateegiate tulevikku hõlmav arutelu asetub seega 2013. aasta järgset 

ühtekuuluvuspoliitikat käsitlevate vastuoluliste seisukohtade ja muutuva õigusraamistiku 

taustale. Seda arvesse võttes muutuvad edasiste makropiirkondlike strateegiate juhtimisega 

seotud küsimused aina olulisemaks. Euroopa Parlamendi tähelepanekutes viidatakse selgelt, 

et parlament toetab kooskõlas ELi 2020. aasta tegevuskavaga makropiirkondliku koostöö 

koha- ja lepingupõhist käsitlusviisi. Lisaväärtust pakuvad makropiirkondlikud strateegiad 

vahendina, millega kaasatakse naaberriike, luuakse territoriaalset koostoimet ja 

vähendatakse piirkondlikke erinevusi. 

 

3. peatükis on esitatud kaalumisel olevate, ettevalmistatavate ja rakendatud 

strateegiate makropiirkondlikud profiilid. Kaardil on kujutatud üheksa makropiirkondliku 

strateegia erinevad territoriaalsed kontekstid. Profiilides on antud ülevaade eri piirkondade 

makropiirkondliku koostööga seotud protsessist, osalejatest ja probleemidest. Need hõlmavad 

võimaluse korral teavet tähtaja ja geograafilise katvuse, osalejate ja peamiste käsitletud 

probleemide kohta. Tabelites esitatakse lühike sissejuhatus 4., 5. ja 6. peatükis üksikasjalikult 

esitatud juhtuuringute analüüsi kohta. 

 

4. peatükis on analüüsitud Läänemere ja Doonau piirkonna strateegiate tugevusi ja 

nõrkusi. Euroopa Komisjon on olnud makropiirkondlike strateegiate peamine tõukejõud, 

hoolimata mitmest varem olemas olnud tugevast organisatsioonist Läänemere ja Doonau 

piirkonnas. Läänemere strateegia oli esimene vastuvõetud strateegia ja see on olnud muude 

makropiirkondlike strateegiate inspiratsiooniallikas. Läänemere strateegia ja ELi Doonau 

piirkonna strateegia toimivad katusena koostööalgatuste jaoks, millest enamikku rakendati 

juba enne strateegiate kehtestamist. On keeruline hinnata, kas strateegiad on mõjutanud 

nende algatuste laadi või ulatust. Küsitletud sidusrühmad on toonud põhiprobleemidena välja 

mõne liikmesriigi vähese kaasatuse (mõlemas strateegias) ja tegevustasandil võetud piiratud 

kohustused. On tunnistatud, et kõikide prioriteetsete valdkondade jaoks on vaja jõulisemaid 

ja usaldusväärsemaid juhtkomiteesid, et soodustada iga liikmesriigi asjakohaste organite 

suuremat seotust. 
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5. peatükis esitatakse juhtuuringu analüüsi järeldused ettevalmistatavate strateegiate 
– Aadria ja Joonia mere ning Alpi piirkonna strateegiate – kohta. ELi Aadria ja Joonia mere 
piirkonna strateegia ja ELi Alpi piirkonna strateegia – makropiirkondlikud strateegiad, 
mida praegu ette valmistatakse 1– näitavad, kuidas rakendatakse makropiirkondlikku 
koostööd väga erisugustes ajaloolistes, poliitilistes ja sotsiaal-majanduslikes 
tingimustes. Sotsiaal-majanduslikus mõttes on ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna 
strateegia riikide vaheline suur ebavõrdsus hästi teada, samas kui ELi Alpi piirkonna 
strateegia hõlmab suurima ühtekuuluvusega ELi piirkondi. Strateegiate teostatavust 
analüüsides tuleb rõhutada ELi Alpi piirkonna strateegia territooriumide võimalust 
pääseda ligi mitmesugustele täiendavatele rahastamisvahenditele. Arvestades aga 
strateegia vajalikkust, võib hõlpsasti näha tähelepanuväärset võimalust suurendada Aadria 
ja Joonia mere piirkondades olemasolevate koostöövahendite koordineeritust. ELi Alpi 
piirkonna strateegia puhul võib praeguse territoriaalse poliitika ja strateegia vahel näha 
teatavat järjepidevust, mille puhul on mõningane oht kattuda riikidevahelise koostöö 
vahenditega. 
 
Kaalumisel olevad makropiirkondlikud strateegiad: 6. peatükis analüüsitakse 
Karpaatia piirkonna, Põhjamere, Musta mere, Atlandi kaare, Vahemere lääne- ja 
idaosa strateegiaid. Peatüki alguses kirjeldatakse lühidalt kaalumisel olevate strateegiate 
arengut, misjärel piiritletakse edaspidi esilekerkivad probleemid, riskid ja raskused. Analüüs 
näitab selgelt, kui palju on erisuguseid territoriaalseid kontekste, kus makropiirkondlikku 
koostööd rakendatakse. Praeguses etapis ei ole mõne strateegia idee selgelt seotud kindlate 
vajadustega või määratud osalejate/allpiirkondadega, samas kui teiste strateegiate puhul 
tekitab sotsiaal-majandusliku ühtekuuluvuse kõrge tase makropiirkondliku koostöö vajaduse 
suhtes olulisi kahtlusi. Mõne strateegia puhul tuleb esineva sotsiaal-majandusliku 
ebavõrdsuse ja poliitilise ebastabiilsuse tõttu makropiirkondliku koostöö teostatavus kahtluse 
alla seada. 
 
2013. aasta järgse ühtekuuluvuspoliitika vaatenurgast tugineb makropiirkondlike strateegiate 
liigitus ühtekuuluvuse vajaduse tähelepanelikule hindamisele ja suutlikkusele rakendada 
Euroopa territoriaalset koostööd makropiirkonna tasandi sotsiaalse, majandusliku ja 
territoriaalse koostöö vahendina. Analüüsis viidatakse kolmele eri makropiirkondliku 
strateegia liigile: 1) makropiirkondlikud strateegiad kui võimalikud ELi välispoliitika vahendid 
(Vahemere, Musta mere strateegia); 2) makropiirkondlikud strateegiad kui võimalikud 
vahendid ebaühtlase arengu probleemi lahendamiseks (ELi Doonau piirkonna strateegia, 
Läänemere strateegia, Aadria mere ja Joonia mere strateegia, Karpaatia piirkonna 
strateegia); 3) makropiirkondlikud strateegiad kui võimalikud vahendid territoriaalse 
koostoime ärakasutamiseks (ELi Alpi piirkonna strateegia, Atlandi kaare, Põhjamere 
strateegia). 
 
Selle liigituse ja juhtuuringute analüüside üksikasjalike tulemuste alusel on viimases peatükis 
koondatud uuringu järeldused ja esitatud poliitilised soovitused Euroopa Parlamendi 
seisukoha väljendamiseks: 
 

 Lisaväärtus: makropiirkondlike strateegiate lisaväärtust Euroopa territoriaalse koostöö / 
ühtekuuluvuspoliitika jaoks tuleks asjaomase makropiirkonna liigi seisukohalt 
tähelepanelikult hinnata. Kolm nimetatud meetodit osutavad makropiirkondliku koostöö 
eri kategooriate erisugusele lisaväärtusele; 

 Järelevalve ja hindamine: edasiste strateegiate teostatavuse hindamisel peaks 
poliitiliste ja rahaliste vajaduste ja suutlikkuse eelhindamine olulist rolli täitma; 

 Tehniline tugi: Euroopa Parlament peaks jätkuvalt pakkuma riikidevahelisele tegevusele 
rahalist toetust, kuid hindama tähelepanelikult, kuidas ja mida suudetakse järgmiste 
aastate jooksul pakkuda; 

 Õigusraamistik: Euroopa Parlament peaks järgmistel aastatel uurima tähelepanelikumalt 
tingimuslikkuse ideed makropiirkondlikus koostöös ja Euroopa territoriaalse koostöö 
rühmituse kasulikkust makropiirkondlike strateegiate seisukohalt. 

                                           
1  Ettevalmistusetapp algab Euroopa Komisjoni teatisega, milles nõutakse määratud piirkonna 

makropiirkondliku strateegia väljatöötamist. Selle etapi peamine eesmärk on koostada vertikaalselt ja 
horisontaalselt koordineeritud konsultatsiooniprotsessi raames strateegia kehtestamise, alustalade ja eesmärkide 
valiku põhialused. ELi Aadria ja Joonia mere piirkonna strateegia võeti ametlikult vastu 2014. aasta oktoobris. 
Uuringuperioodi raames on strateegiat käsitletud ettevalmistatava strateegiana. Sel valikul on kaks pragmaatilist 
põhjust: 1) on liiga vara hinnata peamisi rakenduslikke meetmeid, mis tuleb alles võtta; 2) on parem võrrelda 
seda Alpi strateegiaga kui esimeste, Läänemere ja Doonau makropiirkondlike strateegiatega. 


