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Treść 

 

Niniejsze opracowanie przedstawia krytyczną analizę przyszłej roli 

makroregionów w realizacji europejskiej współpracy terytorialnej. Na podstawie 

przeglądu literatury i studiów przypadku podano w nim ocenę potencjalnych 

korzyści wynikających z opracowania nowych strategii makroregionalnych oraz 

najpowszechniejszych zagrożeń i trudności w ich realizacji. Określono zalecenia, 

które umożliwią Parlamentowi Europejskiemu świadome ustalenie stanowiska w 

sprawie sposobów efektywnego wspierania tworzenia i realizacji nowych 

strategii makroregionalnych. 
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STRESZCZENIE 
Strategie makroregionalne stały się istotnym elementem struktury europejskiej współpracy 

terytorialnej w polityce spójności po 2013 r. Obecnie Unia Europejska (UE) realizuje dwie 

strategie makroregionalne: strategię UE dla regionu Morza Bałtyckiego i strategię UE na rzecz 

regionu Dunaju. W październiku 2014 r. przyjęto strategię UE na rzecz regionu Morza 

Adriatyckiego i Morza Jońskiego. Ponadto istnieją propozycje i prowadzone są debaty na 

temat utworzenia strategii dotyczących innych makroregionów, zwłaszcza regionu 

alpejskiego, karpackiego, północnomorskiego, czarnomorskiego, zachodnio- i 

wschodniośródziemnomorskiego oraz przybrzeżnego regionu łuku atlantyckiego. 

 

Celem opracowania było przeanalizowanie nowej roli makroregionów w europejskiej 

współpracy terytorialnej na podstawie porównania studiów przypadku dotyczących 

rozważanych, przygotowywanych i realizowanych strategii makroregionalnych oraz przeglądu 

dokumentów dotyczących polityki. W rozdziale 1 bardziej szczegółowo przedstawiono cele, 

koncepcję i metodykę. Projekt badań ma na celu uzyskanie na podstawie analizy studiów 

przypadku holistycznego obrazu poszczególnych propozycji dotyczących współpracy 

makroregionalnej, najlepszych praktyk, lecz również przyszłych możliwości i zagrożeń. 

Metodyka opiera się na przeglądzie literatury i wywiadach z wybranymi zainteresowanymi 

stronami. 

 

W rozdziale 2 czytelnik może zapoznać się z ogólnym wprowadzeniem do rozwoju 

koncepcji i przepisów dotyczących współpracy makroregionalnej. Na początku tego 

rozdziału podano koncepcyjną definicję makroregionów i strategii makroregionalnych jako 

istotnych nowych obszarów zarządzania w ramach europejskiej współpracy terytorialnej. 

Analiza literatury ujawnia, że strategie makroregionalne są zarówno instrumentami polityki 

regionalnej, jak i narzędziem polityki zagranicznej. Debata na temat przyszłości strategii 

makroregionalnych odbywa się zatem w kontekście przeciwstawnych poglądów dotyczących 

polityki spójności po 2013 r. i zmieniających się ram regulacyjnych. W tym kontekście 

jeszcze istotniejsze staną się kwestie związane z zarządzaniem przyszłymi strategiami 

makroregionalnymi. Z informacji podanych przez Parlament Europejski (PE) jasno wynika, że 

opowiada się on za ukierunkowanym na konkretne obszary, umownym podejściem do 

współpracy makroregionalnej zgodnie ze strategią „Europa 2020”. W strategiach 

makroregionalnych, które są narzędziem służącym do angażowania krajów sąsiadujących, 

zapewniającym terytorialny efekt synergii i zmniejszającym dysproporcje regionalne, 

dostrzega się wartość dodaną. 

 

Profile makroregionalne dotyczące rozważanych, przygotowywanych i 

realizowanych strategii przedstawiono w rozdziale 3. Na mapie zilustrowano przeciwstawne 

konteksty terytorialne 9 strategii makroregionalnych. Profile opisują proces, podmioty lub 

zagadnienia związane ze współpracą makroregionalną w różnych obszarach. W miarę 

możliwości stanowią one zbiór informacji dotyczących horyzontu czasowego i zasięgu 

geograficznego, podmiotów i uwzględnionych głównych zagadnień. Tabele stanowią zwięzłe 

wprowadzenie do bardziej szczegółowej analizy studiów przypadku w rozdziałach 4,5 i 6. 

 
Mocne i słabe strony strategii dla regionu Morza Bałtyckiego i na rzecz regionu Dunaju 

przeanalizowano w rozdziale 4. Główną siłą napędową strategii makroregionalnych była Komisja 

Europejska (KE), mimo że wcześniej w regionie Morza Bałtyckiego i regionie Dunaju istniało wiele 

ugruntowanych organizacji. Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego była pierwszą 

przyjętą strategią i stanowiła źródło inspiracji dla innych strategii makroregionalnych. Strategia UE dla 

regionu Morza Bałtyckiego i strategia UE na rzecz regionu Dunaju funkcjonują jako ramy dla inicjatyw w 

zakresie współpracy, których większość istniała przed ustanowieniem strategii. Trudno jest ocenić, czy 

strategie wpłynęły na charakter lub zakres tych inicjatyw. Zainteresowane strony, z którymi 

przeprowadzono wywiady, jako główne wyzwania wskazały brak zaangażowania niektórych państw 

członkowskich (w obydwie strategie) oraz niewielkie zaangażowanie na poziomie operacyjnym. Za 
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narzędzie zachęcające do większego zaangażowania odpowiednich organów w poszczególnych 

państwach członkowskich uznano konieczność utworzenia silniejszych i bardziej wiarygodnych 

komitetów sterujących odpowiedzialnych za poszczególne obszary priorytetowe. 
W rozdziale 5 przedstawiono ustalenia z analizy studiów przypadku dotyczących przygotowywanych 
strategii, strategii na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego oraz strategii na rzecz 
regionu alpejskiego. Te dwie strategie makroregionalne będące obecnie w przygotowaniu1 
rzeczywiście pokazują, w jak bardzo różnych kontekstach historycznych, politycznych i 
społeczno-gospodarczych prowadzona jest współpraca makroregionalna. Pod względem społeczno-
gospodarczym dobrze znane są bardzo duże dysproporcje między krajami objętymi strategią na 
rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego, natomiast region alpejski jest jednym z 
obszarów europejskich wykazujących największą spójność. Biorąc pod uwagę wykonalność strategii, 
należy podkreślić możliwość dostępu do szeregu uzupełniających się narzędzi finansowania w 
przypadku terytoriów alpejskich. Z drugiej strony, jeśli chodzi o konieczność strategii, łatwo jest 
dostrzec historyczną szansę zwiększenia koordynacji istniejących instrumentów współpracy na 
obszarach adriatyckim i jońskim. W przypadku strategii UE na rzecz regionu alpejskiego dostrzec można 
pewnego rodzaju ciągłość między istniejącymi politykami terytorialnymi a strategią oraz ryzyko 
pokrywania się z transnarodowymi narzędziami współpracy. 
 
Rozważane strategie makroregionalne: strategie na rzecz regionu karpackiego, 
północnomorskiego, czarnomorskiego, łuku atlantyckiego, zachodnio- i 
wschodniośródziemnomorskiego przeanalizowano w rozdziale 6. Na początku tego rozdziału 
zwięźle opisano rozwój rozważanych strategii, a następnie przedstawiono pojawiające się problemy 
oraz przyszłe zagrożenia i trudności. Analiza wyraźnie pokazuje wielość różnych kontekstów 
terytorialnych, w których prowadzona jest współpraca makroregionalna. Na obecnym etapie koncepcji 
niektórych z tych strategii nie powiązano wyraźnie z określonymi potrzebami lub wskazanymi 
podmiotami/podobszarami, natomiast w przypadku innych nadal występują znaczne wątpliwości co do 
potrzeby współpracy makroregionalnej ze względu na wysoki stopień spójności społeczno-gospodarczej. 
W przypadku jeszcze innych należy zakwestionować wykonalność współpracy regionalnej z powodu 
występujących nierówności społeczno-gospodarczych i braku stabilności politycznej. 
 
Z punktu widzenia polityki spójności po 2013 r. klasyfikację strategii makroregionalnych oparto na 
dokładnej ocenie potrzeby spójności oraz możliwości realizacji europejskiej współpracy terytorialnej jako 
instrumentu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej na poziomie makroregionu. Z analizy 
wynikają trzy różne zbiory strategii makroregionalnych: (1) strategie makroregionalne jako potencjalne 
instrumenty polityki zagranicznej UE (strategia na rzecz regionu śródziemnomorskiego; strategia na 
rzecz regionu czarnomorskiego); (2) strategie makroregionalne jako potencjalne instrumenty służące do 
wyrównania rozwoju (strategia UE na rzecz regionu Dunaju; strategia UE dla regionu Morza 
Bałtyckiego; strategia na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego; strategia na rzecz 
regionu karpackiego); oraz (3) strategie makroregionalne jako potencjalne instrumenty służące do 
wykorzystania terytorialnych efektów synergii (strategia UE na rzecz regionu alpejskiego; strategia na 
rzecz łuku atlantyckiego; strategia na rzecz regionu czarnomorskiego). 
 
Na podstawie tej klasyfikacji i szczegółowych wyników analiz studiów przypadku w ostatnim rozdziale 
zebrano wnioski z analizy oraz przedstawiono zalecenia polityczne, które umożliwią PE świadome 
zajęcie stanowiska: 
 

 Wartość dodana: Wartość dodaną, którą strategie makroregionalne wnoszą w 
europejską współpracę terytorialną/politykę spójności, należy dokładnie ocenić pod 
względem rodzaju rozważanego makroregionu. Trzy nakreślone sposoby podejścia 
sugerują różne rodzaje wartości dodanej w przypadku różnych kategorii współpracy 
makroregionalnej. 

 Monitorowanie i ocena: W ocenie wykonalności przyszłych strategii istotną rolę 
powinna pełnić wstępna ocena potrzeb i zdolności politycznych i finansowych. 

 Pomoc techniczna: Parlament Europejski powinien nadal zapewniać techniczne wsparcie 
działań transnarodowych, lecz dokładnie ocenić, co i jak może osiągnąć w następnych 
latach. 

 Ramy regulacyjne: W kolejnych latach Parlament Europejski powinien bardziej 
szczegółowo przeanalizować pojęcie warunkowości we współpracy makroregionalnej oraz 
przydatność EUWT dla strategii makroregionalnych. 

                                           
1  Etap przygotowania rozpoczyna się komunikatem KE postulującym opracowanie strategii 

makroregionalnej dla określonego obszaru. Na tym etapie głównym celem jest stworzenie podstaw do ustalenia 
strategii, głównych filarów, wyboru celów w procesie konsultacji skoordynowanym pionowo i poziomo. Europejska 
strategia na rzecz regionu Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego została oficjalnie przyjęta w październiku 2014 r. 
W analizie potraktowano ją jak strategię będącą w przygotowaniu. Decyzję tę można uzasadnić dwoma 
pragmatycznymi argumentami: (1) jest zbyt wcześnie na ocenę głównych etapów realizacji, których jeszcze nie 
osiągnięto (2) lepiej porównać ją ze strategią na rzecz regionu alpejskiego niż z pilotażowymi strategiami 
makroregionalnymi na rzecz regionów Morza Bałtyckiego i Dunaju. 


