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Inhoud 

 

Deze studie bevat een kritische analyse van de toekomstige rol van 

macroregio's bij de uitvoering van de Europese territoriale samenwerking. De 

studie, die is gebaseerd op een literatuurbespreking en case studies, bevat een 

beoordeling van potentiële voordelen bij de ontwikkeling van nieuwe 

macroregionale strategieën alsmede van de meest waarschijnlijke risico's en 

problemen bij de tenuitvoerlegging. Er worden aanbevelingen gedaan ter 

onderbouwing van het standpunt van het Europees Parlement inzake de vraag 

hoe het de totstandbrenging en toepassing van nieuwe macroregionale 

strategieën op doeltreffende wijze kan steunen. 
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SAMENVATTING 
Macroregionale strategieën (MRS) zijn een essentieel element geworden in het ontwerp van 

de Europese territoriale samenwerking (ETC) ten behoeve van het cohesiebeleid na 2013. Op 

dit moment past de Europese Unie (EU) twee MRS toe, namelijk de EU-strategie voor het 

Oostzeegebied (EUSBSR) en de EU-strategie voor de Donauregio (EUSDR). In oktober 2014 

is de EU-strategie voor de Adriatische/Ionische Zee goedgekeurd. Daarnaast zijn er 

voorstellen en discussies over de ontwikkeling van strategieën voor andere macroregio's, met 

name voor het Alpengebied, de Karpaten, de Noordzee, de Zwarte Zee, het westelijk en 

oostelijk deel van de Middellandse Zee en de kustgebieden van de Atlantische boog. 

 

De studie had tot doel de nieuwe rol van macroregio's in de ETC te analyseren op basis van 

case studies inzake MRS die overwogen, voorbereid of uitgevoerd worden, alsmede van een 

evaluatie van beleidsdocumenten. In hoofdstuk 1 worden de doelstellingen, de opzet en de 

methodologie toegelicht. Het onderzoek is gebaseerd op de analyse van case studies en heeft 

tot doel een compleet beeld te geven van de verschillende voorstellen voor macroregionale 

samenwerking, optimale benaderingen alsmede toekomstige kansen en risico's. De 

methodologie berust op een literatuurbespreking en interviews met specifieke 

belanghebbenden. 

 

Hoofdstuk 2 biedt de lezer een algemene inleiding over de ontwikkeling van de ideeën en 

regels met betrekking tot macroregionale samenwerking. Het hoofdstuk begint met 

een conceptuele definitie van macroregio's en MRS als steeds belangrijkere bestuursthema's 

met betrekking tot de ETC. Uit de literatuurbespreking blijkt dat MRS zowel instrumenten zijn 

van het regionaal beleid als van het buitenlands beleid. Vervolgens wordt het debat over de 

toekomst van de MRS gesitueerd in de context van de uiteenlopende visies met betrekking 

tot het cohesiebeleid na 2013 en het veranderende regelgevingskader. Tegen deze 

achtergrond zullen vraagstukken met betrekking tot het beheer van toekomstige MRS steeds 

meer gewicht krijgen. De bijdragen van het Europees Parlement aan dit onderwerp laten 

duidelijk zien dat het EP voorstander is van een plaatsgebonden, contractuele benadering van 

macroregionale samenwerking, overeenkomstig de EU 2020-agenda. De toegevoegde 

waarde van MRS wordt afgeleid uit het feit dat deze strategieën kunnen worden ingezet om 

buurlanden te doen participeren, territoriale synergie te creëren en regionale ongelijkheden 

te verminderen. 

 

In hoofdstuk 3 worden macroregionale profielen van overwogen, voorbereide en 

toegepaste strategieën gepresenteerd. De uiteenlopende territoriale context van de 9 MRS 

wordt met behulp van een kaart verduidelijkt. De profielen beschrijven het proces, de actoren 

en de kernpunten van de macroregionale samenwerking in de verschillende regio's. Waar 

mogelijk wordt informatie over tijdpad en geografische reikwijdte, actoren en belangrijkste 

punten gegroepeerd. De tabellen vormen een korte inleiding op de meer gedetailleerde 

analyse van de case studies in de hoofdstukken 4, 5 en 6. 

 

De sterke en zwakke punten van de strategieën voor de Oostzee en de Donauregio 

worden in hoofdstuk 4 geanalyseerd. De Europese Commissie is de belangrijkste drijvende 

kracht geweest achter de MRS, ongeacht het feit dat er sinds jaar en dag talrijke organisaties 

in het Oostzeegebied en de Donauregio bestaan. De EUSBSR was de eerste strategie die 

werd vastgesteld en is een bron van inspiratie gebleken voor de overige MRS. De EUSBSR en 

de EUSDR fungeren als overkoepelend instrument voor samenwerkingsinitiatieven, waarvan 

de meeste al bestonden voordat de strategieën werden ingevoerd. Het valt moeilijk te 

beoordelen of de strategieën de aard of omvang van deze initiatieven hebben beïnvloed. Het 

gebrek aan participatie van sommige lidstaten (bij beide strategieën) en de beperkte inzet op 

operationeel niveau worden door de geïnterviewde belanghebbenden als belangrijkste 

probleem aangemerkt. Er wordt opgemerkt dat er behoefte is aan meer betrouwbare 
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stuurgroepen voor elk prioritair gebied, als instrument om een grotere inzet van de 

desbetreffende organen in elke lidstaat te bevorderen. 
Hoofdstuk 5 illustreert de bevindingen van de analyse van de in voorbereiding zijnde 
strategieën voor de Adriatisch/Ionische regio en het Alpengebied. EUSAIR en EUSALP, de 
MRS die momenteel worden voorbereid1, laten namelijk zien hoe macroregionale 
samenwerking wordt toegepast in een zeer sterk uiteenlopende historische, politieke 
en sociaaleconomische context. In sociaaleconomische termen zijn de dramatische 
verschillen tussen de EUSAIR-landen welbekend, terwijl EUSALP een van de Europese 
regio's met de grootste cohesie is. Wat de haalbaarheid van de strategieën betreft dient de 
nadruk te worden gelegd op de mogelijkheid voor de EUSALP-regio om gebruik te 
maken van een reeks aanvullende financieringsinstrumenten. Aan de andere kant, 
wanneer het gaat om de noodzaak van de strategie, is wel duidelijk dat dit een 
historische gelegenheid is om de coördinatie van de bestaande 
samenwerkingsinstrumenten in de Adriatische en de Ionische regio te verbeteren. In het 
geval van EUSALP is een zekere continuïteit tussen de bestaande territoriale 
beleidsmaatregelen en de strategie te zien, waarbij het risico op overlapping met bepaalde 
transnationale samenwerkingsinstrumenten bestaat. 
 
Overwogen MRS: de strategieën voor de Karpaten, de Noordzee, de Zwarte Zee, de 
Atlantische boog en het westelijk en oostelijk deel van de Middellandse Zee worden in 
hoofdstuk 6 geanalyseerd. Het hoofdstuk begint met een korte beschrijving van de voorgeschiedenis 
van de strategieën die worden overwogen, en geeft vervolgens een beschrijving van de 
vraagstukken, risico's en problemen die zich in de toekomst zouden kunnen voordoen. Uit deze 
analyse blijkt duidelijk hoe sterk de territoriale context waarin macroregionale samenwerking 
plaatsvindt, uiteen kan lopen. In de huidige fase is het concept van sommige van deze strategieën niet 
duidelijk gerelateerd aan strak omlijnde behoeften of geïdentificeerde actoren/subregio's, terwijl er bij 
andere strategieën grote twijfels bestaan over de noodzaak van macroregionale samenwerking, gezien 
de grote mate van sociaaleconomische cohesie. In nog andere gevallen is het de vraag of 
samenwerking wel haalbaar is, gezien de bestaande sociaaleconomische ongelijkheid en de politieke 
instabiliteit. 
 
Vanuit het oogpunt van het cohesiebeleid post-2013 is er een classificatie van MRS gemaakt op basis 
van een nauwkeurige evaluatie van de behoefte aan cohesie en van het vermogen om ETC uit te 
voeren als instrument van sociale, economische en territoriale cohesie op het niveau van de 
macroregio. De analyse laat zien dat er drie types MRS zijn: 1) de MRS als potentieel instrument van 
het buitenlands beleid van de EU (Middellandse Zee, Zwarte Zee); 2) de MRS als potentieel instrument 
voor het aanpakken van een ongelijke ontwikkeling (EUSDR, EUSBSR, Adriatisch-Ionische regio, 
Karpaten); en 3) de MRS als potentieel instrument voor de exploitatie van territoriale synergie (EUSALP, 
Atlantische boog, Noordzee). 
 
Op basis van deze classificatie en de gedetailleerde resultaten van de case study-analyse worden de 
conclusies van de studie genoemd en worden er beleidsaanbevelingen gedaan om het standpunt 
van het EP te onderbouwen: 
 

 Toegevoegde waarde: De toegevoegde waarde van MRS aan de ETC/het cohesiebeleid 
dient nauwlettend in het oog te worden gehouden wat het type macroregio betreft dat in 
overweging wordt genomen. De genoemde drie benaderingen laten zien dat er 
verschillende soorten toegevoegde waarde voor verschillende categorieën macroregionale 
samenwerking zijn; 

 Toezicht en evaluatie: Bij de beoordeling van de haalbaarheid van toekomstige 
strategieën moet een voorafgaande evaluatie van politieke en financiële behoeften en 
draagkracht een belangrijke rol spelen; 

 Technische bijstand: Het Europees Parlement dient zijn financiële steun voor 
transnationale activiteiten voort te zetten, maar zou zorgvuldig moeten nagaan wat het 
de komende jaren kan bieden, en op welke manier; 

 Regelgevingskader: De gedachte van conditionaliteit bij macroregionale samenwerking 
en het nut van Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTC) voor MRS 
dienen de komende jaren door het Europees Parlement nader te worden bestudeerd. 

                                           
1  De voorbereidende fase begint met de mededeling van de Europese Commissie waarin wordt 

aangedrongen op de ontwikkeling van een macroregionale strategie voor een specifieke regio. Deze fase heeft 
voornamelijk tot doel de grondslagen te leggen voor het uitstippelen van een strategie, voor de belangrijkste 
onderdelen en voor de keuze van doelstellingen, via een verticaal en horizontaal gecoördineerd 
raadplegingsproces. De Europese strategie voor de Adriatische en Ionische regio (EUSAIR) is in oktober 2014 
formeel goedgekeurd. In de context van de studie is de strategie beschouwd als zijnde in voorbereiding. Hiervoor 
zijn twee pragmatische redenen te noemen: 1) het is te vroeg om de belangrijkste stappen van de uitvoering – die 
nog moet komen – te evalueren, en 2) de strategie is beter te vergelijken met de strategie voor de Alpenlanden 
dan met de proef-MRS voor het Oostzee- en het Donaugebied. 


