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Īsumā 

 

Šajā pētījumā ir kritiski analizēta makroreģionu turpmākā loma Eiropas 

teritoriālās sadarbības īstenošanā. Pamatojoties uz pārskatu par publikācijām un 

konkrētu gadījumu izpēti, tajā ir izvērtēti potenciālie ieguvumi no jaunu 

makroreģionālo stratēģiju izstrādes, kā arī biežāk sastopamie riski un problēmas 

to īstenošanā. Pētījumā ir sniegti ieteikumi, kuros ir atspoguļota Eiropas 

Parlamenta (EP) nostāja par to, kā EP var efektīvi atbalstīt jaunu 

makroreģionālo stratēģiju izveidi un īstenošanu. 
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KOPSAVILKUMS 
 

Makroreģionālās stratēģijas (MRS) ir kļuvušas par svarīgu elementu Eiropas teritoriālās 

sadarbības (ETS) izstrādē saistībā ar kohēzijas politiku pēc 2013. gada. Pašlaik Eiropas 

Savienība (ES) īsteno divas MRS: ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam (EUSBSR) un ES 

stratēģiju Donavas reģionam (EUSDR). ES stratēģiju Adrijas un Jonijas jūras reģionam 

pieņēma 2014. gada oktobrī. Turklāt ir iesniegti priekšlikumi un norisinās diskusijas par 

stratēģiju izveidi citiem makroreģioniem, jo īpaši Alpu reģionam, Karpatu reģionam, 

Ziemeļjūrai, Melnajai jūrai, Vidusjūras rietumu un austrumu daļām un Atlantijas loka 

piekrastes reģionam. 

 

Šā pētījuma mērķis ir analizēt makroreģionu jauno lomu Eiropas teritoriālajā sadarbībā, 

salīdzinot konkrētu gadījumu izpēti par MRS, kuras tiek izskatītas, izstrādātas vai īstenotas, 

un pārskatot politikas dokumentus. Pētījuma mērķi, struktūra un izmantotās metodes ir sīkāk 

raksturotas 1. nodaļā. Pamatojoties uz konkrētu gadījumu izpētes analīzi, šā pētījuma mērķis 

ir gūt priekšstatu par dažādiem makroreģionālās sadarbības priekšlikumiem, labāko praksi, 

kā arī turpmākajām iespējām un riskiem. Izmantotās metodes ir pārskats par publikācijām 

un intervijas ar atsevišķām ieinteresētajām personām. 

 

2. nodaļa ir vispārējs ievads  to koncepciju un noteikumu attīstībā, kuri ir saistīti ar 

makroreģionālo sadarbību. Nodaļas sākumā ir iekļauta makroreģionu un makroreģionālo 

stratēģiju konceptuālā definīcija, raksturojot tās kā nozīmīgus jaunus ETS pārvaldības 

instrumentus. Veicot publikāciju analīzi, tika secināts, ka MRS ir gan reģionālās politikas, gan 

ārpolitikas instrumenti. Tāpēc diskusijas par MRS nākotni jāskata saistībā ar pretējiem 

uzskatiem par kohēzijas politiku pēc 2013. gada un izmaiņām reglamentējošos noteikumos. 

Šajā sakarā ar turpmāko MRS pārvaldību saistītie jautājumi kļūst vēl svarīgāki. EP 

ieguldījums skaidri parāda, ka tas atbalsta teritoriālu un līgumisku pieeju makroreģionālai 

sadarbībai, kura atbilst stratēģijai „Eiropa 2020”. MRS pievienoto vērtību rada to spēja 

iesaistīt kaimiņvalstis, radīt teritoriālu sinerģiju un samazināt reģionālās atšķirības. 

 

Izskatīto, izstrādāto un īstenoto stratēģiju makroreģionālie profili ir izklāstīti 3. nodaļā. 

Deviņu makroreģionālo stratēģiju kontrastējošās teritoriālās īpatnības ir attēlotas kartē. 

Profilos ir raksturots process, iesaistītās puses vai jautājumi, kas attiecas uz makroreģionālo 

sadarbību dažādās jomās. Tajos ir apkopota pieejamā informācija par laikposmu, ģeogrāfisko 

teritoriju, iesaistītajām pusēm un galvenajiem jautājumiem. Šīs tabulas ir īss ievads sīkākā 

4.,5. un 6. nodaļā iekļauto konkrētu gadījumu izpētes analīzē. 

 

Stiprās un vājās puses, kas raksturīgas stratēģijai Baltijas jūras reģionam un 

stratēģijai Donavas reģionam, ir analizētas 4. nodaļā. Neskatoties uz to, ka Baltijas jūras 

un Donavas reģionā jau pastāv vairākas veiksmīgas organizācijas, Eiropas Komisija ir bijusi 

galvenā MRS virzītāja. EUSBSR ir pirmā pieņemtā stratēģija, un tā ir kalpojusi par iedvesmas 

avotu citām MRS. EUSBSR un EUSDR funkcionē kā visaptveroši instrumenti sadarbības 

iniciatīvām, no kurām lielākā daļa pastāvēja vēl pirms stratēģiju izveides. Ir sarežģīti izvērtēt, 

vai stratēģijas ir ietekmējušas šo iniciatīvu raksturu vai darbības jomu. Intervētās iesaistītās 

personas kā galvenās problēmas minēja dažu dalībvalstu neiesaistīšanos (abās stratēģijās) 

un tikai nelielu saistību uzņemšanos darbības līmenī. Katrā prioritārajā jomā nepieciešamas 

spēcīgākas un uzticamākas vadības komitejas — tās ir atzītas par instrumentu, kas 

palielinātu katras dalībvalsts attiecīgo iestāžu saistības. 
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5. nodaļā aplūkoti rezultāti, kuri iegūti, analizējot konkrētu gadījumu izpēti attiecībā uz 
stratēģijām, kas tiek izstrādātas Adrijas un Jonijas jūras reģionam un Alpu reģionam. 
EUSAIR un EUSALP — MRS, kuras pašlaik tiek izstrādātas1, — skaidri parāda, ka 
makroreģionālā sadarbība tiek īstenota ļoti atšķirīgos vēsturiskos, politiskos un 
sociālekonomiskos apstākļos. Milzīgās EUSAIR valstu atšķirības sociālekonomiskajā 
jomā ir labi zināmas, un EUSALP ir viens no tiem Eiropas reģioniem, kuros ir vislielākā 
kohēzija. Izskatot stratēģiju iespējamību, jāuzsver, ka EUSALP teritorijām ir iespēja 
piekļūt vairākiem papildu finanšu instrumentiem. No otras puses, runājot par 
nepieciešamību pēc stratēģijas, var viegli secināt, ka Adrijas un Jonijas jūras reģionā ir 
vēsturiska iespēja palielināt esošo sadarbības instrumentu koordināciju. Attiecība uz EUSALP 
esošo teritoriālo politiku un stratēģiju ir vērojama zināma nepārtrauktība, lai gan pastāv 
transnacionālo sadarbības instrumentu pārklāšanās risks. 
 
MRS, kas tiek izskatītas (stratēģijas Karpatu reģionam, Ziemeļjūrai, Melnajai 
jūrai, Atlantijas lokam, Vidusjūras rietumu un austrumu daļām), ir analizētas 
6. nodaļā. Nodaļas sākumā ir īsi raksturota izskatāmo stratēģiju izstrāde, un pēc tam ir 
norādītas gaidāmās jaunās problēmas, riski un sarežģījumi. Šajā analīzē ir skaidri redzams, 
cik dažādas ir teritorijas, kurās var īstenot makroreģionālo sadarbību. Pašreizējā posmā 
dažu stratēģiju koncepcija nav skaidri saistīta ar konkrētām vajadzībām vai iesaistītajām 
pusēm/apakšteritorijām, turpretī attiecībā uz citām stratēģijām joprojām pastāv šaubas, vai 
makroreģionālā sadarbība ir nepieciešama, jo sociālekonomiskās kohēzijas līmenis ir augsts. 
Citos reģionos jāapšauba makroeģionālās sadarbības iespējamība, jo tajos pastāv 
sociālekonomiska nevienlīdzība un politiskā nestabilitāte. 
 
Runājot par kohēzijas politiku pēc 2013. gada, MRS klasifikācija ir izveidota, rūpīgi izvērtējot 
nepieciešamību pēc kohēzijas, kā arī spēju īstenot ETS kā sociālās, ekonomiskās un 
teritoriālās kohēzijas instrumentu makroreģionālā līmenī. Analīzē noskaidroti trīs dažādi 
makroreģionālo stratēģiju veidi: 1) MRS kā iespējamie ES ārpolitikas instrumenti (Vidusjūra, 
Melnā jūra); 2) MRS kā iespējamie instrumenti nevienmērīgas attīstības novēršanā (EUSDR, 
EUSBSR, Adrijas un Jonijas jūra, Karpatu reģions); un 3) MRS kā potenciālie instrumenti 
teritoriālās sinerģijas izmantošanā (EUSALP, Atlantijas loks, Ziemeļjūra). 
 
Pamatojoties uz šo klasifikāciju un sīkākiem konkrētu gadījumu izpētes analīzes rezultātiem, 
pēdējā nodaļā ir izklāstīti pētījuma secinājumi un sniegti politikas ieteikumi, kas 
atspoguļo EP nostāju. 
 

 Pievienotā vērtība. Pievienotā vērtība, ko MRS rada ETS/kohēzijas politikai, 
būtu rūpīgi jāizvērtē attiecībā uz izskatāmā makroreģiona veidu. Minētās trīs 
pieejas ir saistītas ar dažādiem pievienotās vērtības veidiem, kas attiecas uz 
atšķirīgām makroreģionālās sadarbības kategorijām. 

 Uzraudzība un vērtēšana. Vērtējot turpmāko stratēģiju iespējamību, svarīgi 
iepriekš izvērtēt politiskās un finansiālās vajadzības un iespējas. 

 Tehniskā palīdzība. Eiropas Parlamentam būtu ne tikai jāturpina finansiāli 
atbalstīt transnacionālas darbības, bet arī rūpīgi jāizvērtē, ko un kādā veidā šis 
atbalsts spēj sniegt turpmākajos gados. 

 Reglamentējošie noteikumi. Turpmākajos gados Eiropas Parlamentam būtu 
sīkāk jāizpēta nosacītības jēdziens makroreģionālajā sadarbībā, kā arī Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupas lietderība makroreģionālajās stratēģijās. 

                                           
1  Izstrādes posms sākas ar EK paziņojumu, kurā tā aicina izstrādāt makroreģionālu stratēģiju 

konkrētam reģionam. Galvenais šā posma mērķis ir sagatavot pamatu stratēģijas izveidei, galvenajiem pīlāriem un 
mērķu izvēlei, izmantojot vertikāli un horizontāli koordinētu apspriešanās procesu. Eiropas stratēģija Adrijas un 
Jonijas jūras reģionam (EUSAIR) tika oficiāli pieņemta 2014. gada oktobrī. Pētījuma veikšanas periodā šī stratēģija 
tika izskatīta kā izstrādes posmā esoša. Šo izvēli var pamatot ar diviem pragmatiskiem iemesliem: 1) ir pāragri 
izvērtēt galvenās īstenošanas darbības, kuras vēl nav veiktas; 2) šī stratēģija ir labāk salīdzināma ar stratēģiju 
Alpu reģionam, nevis izmēģinājuma MRS Baltijas jūras reģionā un Donavas reģionā. 


