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Anotacija 

 

Šiame tyrime pateikiama kritinė būsimo makroregionų vaidmens įgyvendinant 

Europos teritorinį bendradarbiavimą analizė. Remiantis esamos literatūros 

apžvalga ir atvejų tyrimais, šiame tyrime siūlomas galimos naudos kuriant 

naujas makroregionų strategijas ir dažniausių rizikos veiksnių bei sunkumų, su 

kuriais susiduriama jas įgyvendinant, vertinimas. Pateikiamos rekomendacijos, 

kuriomis siekiama pranešti apie Europos Parlamento poziciją dėl to, kaip jis gali 

prisidėti siekdamas veiksmingai remti naujų makroregionų strategijų kūrimą ir 

įgyvendinimą. 
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SANTRAUKA 
 

Numatant sanglaudos politikos po 2013 m. Europos teritorinį bendradarbiavimą, 

makroregionų strategijos tapo esminiu dalyku. Šiuo metu Europos Sąjunga įgyvendina dvi 

makroregionų strategijas – ES Baltijos jūros regiono strategiją ir ES Dunojaus regiono 

strategiją. ES Adrijos ir Jonijos jūrų regiono strategija buvo patvirtinta 2014 m. spalio mėn. 

Be to, esama pasiūlymų ir diskusijų dėl kitų makroregionų, visų pirma Alpių, Karpatų, Šiaurės 

jūros, Juodosios jūros regionų, Viduržemio jūros regiono vakarinių ir rytinių teritorijų ir 

Atlanto vandenyno pakrančių regiono, strategijų kūrimo. 

 

Šio tyrimo tikslas – išnagrinėti naują makroregionų vaidmenį vykdant Europos teritorinį 

bendradarbiavimą, o tyrimo pagrindas – su nagrinėjamomis, rengiamomis ir 

įgyvendinamomis makroregionų strategijomis susijusių atvejų tyrimų palyginimas ir politikos 

dokumentų peržiūra. 1 skyriuje išdėstyti tikslai, planas ir metodika aprašyti išsamiau. 

Remiantis atvejų tyrimų analize, mokslinio tyrimo planu siekiama padėti susidaryti 

visapusišką įvairių makroregioninio bendradarbiavimo pasiūlymų, geriausios patirties, taip pat 

galimybių ir būsimos rizikos vaizdą. Metodika parengta remiantis esamos literatūros apžvalga 

ir pokalbiais su atrinktais suinteresuotaisiais subjektais. 

 

2 skyriuje skaitytojui pateikiamas bendras įvadas į koncepcijų ir taisyklių, susijusių su 

makroregioniniu bendradarbiavimu, plėtotę. Skyrius pradedamas konceptualia 

makroregionų ir makroregionų strategijų, kaip labai svarbių naujų Europos teritorinio 

bendradarbiavimo valdymo dalių, apibrėžtimi. Iš literatūros analizės matyti, kad 

makroregionų strategijos yra ir regioninės politikos, ir užsienio politikos priemonė. Apie 

būsimas makroregionų strategijas diskutuojama atsižvelgiant į skirtingas nuomones apie 

sanglaudos politiką po 2013 m. ir kintančią reguliavimo sistemą. Tokiomis aplinkybėmis su 

būsimų makroregionų strategijų valdymu susiję klausimai taps vis svarbesni. Vertinant 

Europos Parlamento įnašus, galima daryti neabejotiną prielaidą, kad jis remia konkrečioms 

vietovėms skirtą sutartinį požiūrį į makroregioninį bendradarbiavimą pagal darbotvarkę „ES 

2020“. Suvokiama makroregionų strategijų nauda ta, kad jos veikia kaip skatinamieji 

veiksniai, įtraukiantys kaimynines šalis, kuriantys teritorinį sąveikumą ir mažinantys 

regioninius skirtumus. 

 

3 skyriuje pateikiamas nagrinėjamų, rengiamų ir įgyvendinamų strategijų 

makroregioninių modelių apibūdinimas. Devynių makroregionų strategijų prieštaringi 

teritoriniai skirtumai pavaizduoti žemėlapyje. Pateikiant modelių apibūdinimą, aprašomi 

procesai, su makroregioniniu bendradarbiavimu įvairiose srityse susiję subjektai ar klausimai. 

Kai įmanoma, pateikiama informacija apie procesų trukmę, geografinę aprėptį, subjektus ir 

pagrindinius nagrinėjamus klausimus. Šios lentelės – tai trumpas įvadas į išsamesnę atvejų 

tyrimų analizę, pateiktą 4, 5 ir 6 skyriuose. 

 

4 skyriuje nagrinėjami Baltijos jūros ir Dunojaus regionų strategijų pranašumai bei 

trūkumai. Nepaisant daugelio Baltijos jūros ir Dunojaus regionuose anksčiau įsteigtų solidžių 

organizacijų, Europos Komisija yra pagrindinė makroregionų strategijų varomoji jėga. ES 

Baltijos jūros regiono strategija buvo pirmoji priimta strategija, ji buvo įkvėpimo šaltinis 

kuriant kitas makroregionų strategijas. ES Baltijos jūros ir Dunojaus regionų strategijos 

jungia bendradarbiavimo iniciatyvas, iš kurių dauguma jau buvo įgyvendinamos dar prieš 

parengiant šias strategijas. Sunku įvertinti, ar šios strategijos padarė įtaką šių iniciatyvų 

pobūdžiui ar mastui. Kalbinti suinteresuotieji subjektai pagrindiniais spręstinais uždaviniais 

nurodė nepakankamą kai kurių valstybių narių dalyvavimą (abiejose strategijose) ir ribotą 

įsipareigojimą veiksmų požiūriu. Stipresnių ir patikimesnių kiekvienos prioritetinės srities 

valdymo komitetų poreikis pripažintas priemone, kuri paskatintų didesnį atitinkamų 

kiekvienos valstybės narės institucijų įsipareigojimą. 
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5 skyriuje pateikti mūsų rengiamų strategijų, t. y. Adrijos ir Jonijos jūrų ir Alpių regiono 
strategijų, atvejų tyrimų analizės rezultatai. ES Adrijos ir Jonijos jūrų ir Alpių regiono 
strategijos – šiuo metu rengiamos makroregionų strategijos1 – iš tiesų parodo, kad 
makroregioninis bendradarbiavimas vyksta labai skirtingomis istorinėmis, politinėmis, 
socialinėmis ir ekonominėmis sąlygomis. Socialiniu ir ekonominiu požiūriais gerai žinomi 
labai dideli ES Adrijos ir Jonijos jūrų regiono šalių skirtumai, o ES Alpių regionas yra 
viena iš Europos sričių, kurioms būdinga didžiausia sanglauda. Vertinant strategijų 
įgyvendinamumą, pabrėžtina ES Alpių regiono teritorijų galimybė naudotis daugeliu 
papildomų finansavimo priemonių. Antra vertus, kiek tai susiję su būtinybe įgyvendinti 
strategiją, lengva suvokti esant istorinę galimybę sustiprinti Adrijos ir Jonijos jūros 
teritorijose taikomų bendradarbiavimo priemonių koordinavimą. ES Alpių regiono strategijos 
atveju matyti tam tikras taikomų teritorinės politikos krypčių ir strategijos tęstinumas, 
įžvelgiama tam tikra sutapimo su tarptautinio bendradarbiavimo priemonėmis rizika. 
 
Nagrinėjamos šios makroregionų strategijos: 6 skyriuje nagrinėjamos Karpatų 
regiono, Šiaurės jūros, Juodosios jūros, Atlanto vandenyno pakrančių regionų, 
Viduržemio jūros regiono vakarinių ir rytinių teritorijų strategijos. Skyriuje 
pirmiausia trumpai apibūdinama, kaip šios nagrinėjamos strategijos buvo rengiamos, 
paskui apibrėžiamos naujos problemos, būsimos grėsmės ir sunkumai. Šioje analizėje 
aiškiai parodoma įvairialypės teritorinės aplinkos, kurioje vykdomas makroregioninis 
bendradarbiavimas, gausa. Šiuo metu kai kurių šių strategijų koncepcija nėra aiškiai susieta 
su apibrėžtais poreikiais arba nustatytais subjektais ir (arba) poteritorijėmis, o kitur 
makroregioninio bendradarbiavimo poreikis vis dar kelia didelių abejonių dėl didelės 
socialinės ir ekonominės sanglaudos. Kitose teritorijose makroregioninio bendradarbiavimo 
įgyvendinamumas dėl nustatytos socialinės ir ekonominės nelygybės bei politinio nestabilumo 
kelia abejonių. 
 
Vertinant sanglaudos politikos po 2013 m. pranašumus, makroregionų strategijų klasifikacija 
atlikta remiantis atidžiu sanglaudos poreikio ir galimybės įgyvendinti Europos teritorinį 
bendradarbiavimą, kaip socialinės, ekonominės ir teritorinės sanglaudos įgyvendinimo 
makroregionų lygmeniu priemonę, įvertinimu. Analizėje siūlomi trys skirtingi makroregionų 
strategijų rinkiniai: 1) makroregionų strategijos, kaip galimos ES užsienio politikos priemonės 
(Viduržemio jūros, Juodosios jūros regionų strategijos); 2) makroregionų strategijos, kaip 
galimos kovos su nevienodu vystymusi priemonės (ES Dunojaus regiono, Baltijos jūros, 
Adrijos ir Jonijos jūrų regionų, Karpatų regiono strategijos); 3) makroregionų strategijos, 
kaip galimos teritorinio sąveikumo išnaudojimo priemonės (ES Alpių regiono, Atlanto 
vandenyno pakrančių regiono, Šiaurės jūros strategijos). 
 
Remiantis šia klasifikacija ir išsamiais atvejų tyrimų analizių rezultatais, siekiant pranešti apie 
EP poziciją, šiame paskutiniame skyriuje pateikiamos tyrimo išvados ir šiai politikai 
taikytinos rekomendacijos: 
 

 nauda. Makroregionų strategijų teikiama nauda įgyvendinant Europos teritorinį 
bendradarbiavimą ir (arba) sanglaudos politiką turėtų būti atidžiai vertinama atsižvelgiant 
į nagrinėjamo makroregiono tipą. Taikant tris nustatytus metodus galima įvairiopa 
skirtingų kategorijų makroregioninio bendradarbiavimo sukuriama pridėtinė vertė; 

 stebėsena ir vertinimas. Vertinant būsimų strategijų įgyvendinamumą, išankstiniam 
politinių ir finansinių poreikių bei gebėjimų vertinimui turėtų būti skiriamas svarbus 
vaidmuo; 

 techninė pagalba. Europos Parlamentas turėtų toliau teikti finansinę paramą 
tarpvalstybinei veiklai ir atidžiai vertinti, kokie bus jos rezultatai ateinančiais metais ir 
kaip jie bus pasiekti; 

 reguliavimo sistema. Ateinančiais metais Europos Parlamentas turėtų išsamiau 
išnagrinėti makroregioninio bendradarbiavimo sąlygiškumo sąvoką ir tai, kiek Europos 
teritorinio bendradarbiavimo grupės veikla yra naudinga įgyvendinant makroregionų 
strategijas. 

                                           
1  Parengiamasis etapas pradedamas nuo EK komunikato, kuriame raginama parengti konkrečios 

teritorijos makroregioninę strategiją. Pagrindinis šio etapo tikslas yra pakloti strategijos kūrimo pamatus bei 
pagrindines sudedamąsias dalis ir pasirinkti tikslus įgyvendinant vertikaliai ir horizontaliai koordinuojamą 
konsultavimosi procesą. Europos Sąjungos Adrijos ir Jonijos jūrų regiono strategija oficialiai patvirtinta 2014 m. 
spalio mėn. Atliekant tyrimą, buvo laikoma, kad ši strategija yra rengiama. Siekiant pagrįsti šį pasirinkimą, gali 
būti pateikiamos dvi pragmatinės priežastys: 1) dar per anksti įvertinti pagrindinius įgyvendinimo veiksmus, kurių 
bus imamasi; 2) geriau lyginti su Alpių regiono strategija nei su bandomosiomis Baltijos jūros ir Dunojaus regionų 
makroregioninėmis strategijomis. 


