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Kivonat 

 

E tanulmány kritikai elemzést nyújt arról, hogy a makrorégiók a jövőben milyen 

szerepet játszanak majd az európai területi együttműködés megvalósításában. 

Szakirodalmi áttekintés és esettanulmányok alapján méri fel az új 

makroregionális stratégiák kidolgozásában rejlő lehetséges előnyöket és a 

végrehajtásukkal járó leggyakoribb veszélyeket és nehézségeket. A 

tanulmányban ajánlásokat fogalmaz meg, amelyek alapján az Európai 

Parlament kialakíthatja álláspontját arról, hogyan nyújthat hathatós támogatást 

az új makroregionális stratégiák kidolgozásához és végrehajtásához. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
A makroregionális stratégiák döntő fontosságúvá váltak az európai területi együttműködés 

kialakításában a 2013 utáni kohéziós politika terén. Az Európai Unió jelenleg két 

makroregionális stratégiát valósít meg, az egyik az uniós balti-tengeri stratégia, a másik 

pedig a Duna régióra vonatkozó uniós stratégia. 2014 októberében pedig elfogadta az uniós 

adriai- és jón-tengeri stratégiát. Ezen túlmenően javaslatok születtek és viták folynak 

hasonló stratégiák kidolgozásáról más makrorégiók, különösen az alpesi régió, a kárpáti 

régió, az Északi-tenger, a Fekete-tenger, a Földközi-tenger nyugati és keleti részei, valamint 

az atlanti ív partvidéki régiója tekintetében. 

 

E tanulmány a makrorégiók európai területi együttműködésben betöltött új szerepét elemzi a 

makroregionális stratégiákról készült esettanulmányok mérlegelés, előkészítés és végrehajtás 

szempontjából történő összehasonlítása és szakpolitikai dokumentumok áttekintése alapján. 

Az 1. fejezet részletesebben ismerteti a célokat, a felépítést és a módszereket. A kutatási cél 

az volt, hogy az esettanulmányok elemzése alapján átfogó képet kapjunk a makroregionális 

együttműködésre vonatkozó különféle javaslatok és a bevált módszerek mellett a jövőbeli 

lehetőségekről és veszélyekről is. A kutatási módszer szakirodalmi áttekintést és kiválasztott 

érdekeltek megkérdezését foglalta magában. 

 

A 2. fejezet általános bevezetést nyújt a makroregionális együttműködéssel 

kapcsolatos fogalmak és jogszabályok fejlődésébe. Először a makrorégió és a 

makroregionális stratégia fogalmi meghatározásával foglalkozik, ez utóbbit az európai területi 

együttműködés egyre jelentősebbé váló irányítási területének nevezi. A szakirodalmi 

áttekintésből kiderül, a makroregionális stratégiák nemcsak a regionális politika, de egyúttal 

a külpolitika fontos eszközei is. A makroregionális stratégiák jövőjéről a 2013 utáni kohéziós 

politikával kapcsolatos ellentétes nézetek és változó keretszabályozás mellett zajlik a vita. 

Ezzel összefüggésben a jövőbeli makroregionális stratégiák irányításával foglalkozó kérdések 

különösen égetővé válnak. Az Európai Parlament észrevételei egyértelműen abba az irányba 

mutatnak, hogy az Európa 2020 menetrenddel összhangban a területi alapú, szerződéses 

megközelítést támogatja a makroregionális együttműködés terén. A makroregionális 

stratégiák hozzáadott értéke abban rejlik, hogy elősegítik a szomszédos országok bevonását, 

területi szinergiák létrehozását és a regionális egyenlőtlenségek csökkentését. 

 

A mérlegelt, előkészített és végrehajtott makroregionális stratégiák rövid leírását a 

3. fejezet tartalmazza. A kilenc makroregionális stratégia esetében jelentősen eltérő területi 

viszonyok tapasztalhatók, ezt térkép szemlélteti. A leírások az egyes területekre vonatkozó a 

makroregionális együttműködések folyamatát, szereplőit, illetve kérdéseit ismertetik. 

Lehetőség szerint az időtávval és a földrajzi hatókörrel, a szereplőkkel és a legfontosabb 

tárgyalt kérdésekkel kapcsolatos tudnivalókat gyűjtik össze. Ezek a táblázatok rövid 

bevezetőként szolgálnak az esettanulmányok 4., 5. és 6. fejezetben foglalt részletesebb 

elemzéséhez. 

 

A balti-tengeri és a Duna régióra vonatkozó stratégiák erősségeit és gyengeségeit a 

4. fejezet elemzi. E makroregionális stratégiák motorjának az Európai Bizottság tekinthető, 

holott számos, már létező, jól működő szervezet is betölthette volna ez a szerepet a balti és 

a Duna régióban. Az EU elsőként az uniós balti-tengeri stratégiát fogadta el, amely 

kiindulópontként szolgált a többi makroregionális stratégia kidolgozásához. Az uniós balti-

tengeri stratégia és a Duna régióra vonatkozó uniós stratégia olyan együttműködési 

kezdeményezéseket fog össze, amelyek nagyrészt már e stratégiák kidolgozása előtt is 

léteztek. Nehéz felmérni, hogy a stratégiák befolyásolták-e ezen kezdeményezések jellegét 

vagy terjedelmét. A megkérdezett érdekeltek szerint a legnagyobb kihívást (mindkét 

stratégia esetében) egyes tagállamok távolmaradása, illetve a végrehajtás terén mutatkozó 

csekély elkötelezettség jelenti. Megállapítást nyert, hogy az egyes tagállamok illetékes 
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szerveinek elkötelezettségének növeléséhez határozottabb és megbízhatóbb irányítóbizottságokra van 

szükség a kiemelt területeken. 
 
Az 5. fejezet az előkészítés alatt álló adriai- és jón-tengeri, valamint alpesi stratégiáról készült 
esettanulmányok elemzésének megállapításait ismerteti. A jelenleg előkészületben lévő1 két 
makroregionális stratégia, az uniós adriai- és jón-tengeri stratégia, valamint az uniós alpesi stratégia 
valóban jól példázza, hogyan valósítható meg makroregionális együttműködés rendkívül eltérő 
történelmi, politikai és társadalmi-gazdasági hátterű országok között.  A társadalmi-gazdasági 
körülményeket illetően közismert, hogy az uniós adriai- és jón-tengeri stratégia országai között 
komoly egyenlőtlenségek vannak, az uniós alpesi stratégia országai viszont Európa egyik 
legkohézívebb régióját alkotják.  A stratégiák megvalósíthatóságának mérlegelése esetén hangsúlyozni 
kell, hogy az uniós alpesi stratégia területei egy sor kiegészítő finanszírozási eszközhöz 
férhetnek majd hozzá.  Másrészről, ami a stratégia szükségességét illeti, világosan látható, hogy 
történelmi jelentőségű lehetőség kínálkozik az adriai- és jón tengeri területek meglévő együttműködési 
eszközök fokozottabb összehangolására. Az uniós alpesi stratégia esetében egyfajta folytonosság 
fedezhető fel a meglévő területi politikákkal, emiatt bizonyos fokig fennáll a kockázata annak, hogy e 
stratégia és a transznacionális együttműködési eszközök között átfedés lesz. 
 
A mérlegelés alatt álló makroregionális stratégiák, vagyis a kárpáti régióra, az Északi-
tengerre, a Fekete-tengerre, az atlanti ívre, valamint a Földközi-tenger nyugati és keleti 
részeire vonatkozó stratégia elemzését a 6. fejezet tartalmazza. E fejezet először rövid áttekintést 
nyújt a mérlegelés alatt álló stratégiák kidolgozásáról, majd felvázolja az előreláthatólag felmerülő 
kérdéseket, kockázatokat és nehézségeket. Az elemzés világosan megmutatja, mennyire különféle 
területi viszonyok mellett valósítható meg makroregionális együttműködés. A jelenlegi szakaszban 
egyes stratégiák koncepciója még nem kapcsolódik egyértelműen konkrét igényekhez vagy 
meghatározott szereplőkhöz/részterületekhez, más stratégiák esetében pedig a magas fokú társadalmi-
gazdasági kohézió miatt továbbra is jelentős kétségek vannak a makroregionális együttműködés 
szükségességét illetően. Megint más stratégiák esetében a makroregionális együttműködés 
megvalósíthatósága vonható kétségbe a fennálló társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek és politikai 
instabilitás miatt. 
 
A makroregionális stratégiák osztályozása a 2013 utáni kohéziós politika szempontjából a kohézió 
szükségességének, valamint az európai területi együttműködés társadalmi, gazdasági és területi 
kohézió eszközeként történő, makroregionális szintű megvalósítása iránti képességnek a mélyreható 
értékelésére épül. Az elemzés szerint három kategóriába kell sorolni a makroregionális stratégiákat: (1) 
az uniós külpolitika lehetséges eszközeként funkcionáló makroregionális stratégiák (földközi-tengeri és 
fekete-tengeri stratégiák), (2) a fejlődési egyenlőtlenségek leküzdésének lehetséges eszközeként 
funkcionáló makroregionális stratégiák (Duna régióra vonatkozó, balti-tengeri, adriai- és jón-tengeri és 
kárpáti régióra vonatkozó stratégiák) és végül (3) a területi szinergiák kiaknázásának lehetséges 
eszközeként funkcionáló makroregionális stratégiák (alpesi, atlanti ívre vonatkozó és északi-tengeri 
stratégiák). 
 
Az utolsó fejezet ezen osztályozásra és az esettanulmányok elemzésének részletes eredményeire 
alapozva bemutatja a tanulmány következtetéseit, és szakpolitikai ajánlásokat tesz a Parlament 
álláspontjának kialakításához: 
 

 Hozzáadott érték: A makroregionális stratégiák európai területi 
együttműködéshez/kohéziós politikához hozzáadott értékét a vizsgált makrorégió jellege 
alapján kell felmérni. A három kidolgozott megközelítés szerint a különböző kategóriába 
tartozó makroregionális együttműködés különböző kategóriái esetén eltérő jellegű 
hozzáadott érték várható; 

 Nyomon követés és értékelés: A politikai és pénzügyi igények és képességek előzetes 
felmérésének kiemelt jelentőséget kell tulajdonítani a későbbi stratégiák 
megvalósíthatóságának értékelésében; 

 Technikai segítségnyújtás: Az Európai Parlamentnek továbbra is pénzügyi támogatást 
kell nyújtania a transznacionális tevékenységekhez, egyúttal azonban alaposan fel kell 
mérnie, hogy e tekintetben mit és hogyan tud teljesíteni az elkövetkezendő években; 

 Szabályozási keretrendszer: Az Európai Parlamentnek a következő években 
mélyrehatóbban meg kell vizsgálnia a makroregionális együttműködés feltételességének 
gondolatát, valamint az európai területi együttműködési csoportosulások hasznosságát a 
makroregionális stratégiák terén. 

                                           
1  Az előkészítő szakasz kezdetén az Európai Bizottság közleményben szólít fel egy meghatározott 

területre vonatkozó makroregionális stratégia kidolgozására. Ebben a szakaszban a fő cél a stratégia alapjainak 
lefektetése, fő pilléreinek meghatározása és céljainak kijelölése egy vertikálisan és horizontálisan összehangolt 
konzultációs folyamat keretében.  Az EU hivatalosan 2014 októberében fogadta el az uniós adriai- és jón-tengeri 
stratégiát. E tanulmányban úgy tekintettük, hogy ez a stratégia még előkészítés alatt áll. E döntésnek két 
gyakorlati oka van: (1) túl korai lett volna értékelni a főbb végrehajtási intézkedéseket, amelyek még meg sem 
valósultak, és (2) az adriai- és jón-tengeri stratégiát inkább az alpesi stratégiával érdemes összehasonlítani 
mintsem a kísérleti jellegű balti-tengeri és Duna régióra vonatkozó makroregionális stratégiával. 


