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Rezumat 

 

Studiul propune o analiză critică a rolului pe care macroregiunile îl vor juca în 

punerea în aplicare a cooperării teritoriale europene. Pe baza analizei 

documentare și a studiilor de caz, studiul oferă o evaluare a potențialelor 

beneficii ale elaborării de noi strategii macroregionale, precum și a celor mai 

frecvente riscuri și dificultăți aferente punerii în aplicare. Recomandările 

formulate sunt menite să permită Parlamentului European să adopte o poziție în 

cunoștință de cauză cu privire la modul în care poate sprijini în mod eficient 

crearea și punerea în aplicare de noi strategii macroregionale. 
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SINTEZĂ 
Strategiile macroregionale (SMR) au devenit un element esențial în proiectarea cooperării 

teritoriale europene (CTE) pentru politica de coeziune de după 2013. În prezent, Uniunea 

Europeană (UE) pune în aplicare două SMR, și anume Strategia UE pentru regiunea Mării 

Baltice (EUSBSR) și Strategia UE pentru regiunea Dunării (EUSDR). Strategia UE pentru 

Marea Adriatică și Marea Ionică a fost adoptată în octombrie 2014. Există, totodată, 

propuneri și dezbateri privind crearea de strategii pentru alte macroregiuni, și în special 

pentru regiunea alpină, regiunea carpatică, Marea Nordului, Marea Neagră, părțile vestice și 

estice ale Mării Mediterane și regiunea de coastă a Arcului atlantic. 

 

Prezentul studiu și-a propus să analizeze, pe baza unei comparații între studii de caz privind 

SMR, noul rol pe care macroregiunile îl joacă în cadrul CTE în aprecierea, elaborarea, punerea 

în aplicare și revizuirea documentelor tematice de politică. Capitolul 1 descrie pe larg 

obiectivele, structura și metodologia. Pe baza analizelor studiilor de caz, obiectivul structurii 

cercetării este de a mijloci o imagine holistică asupra diferitelor propuneri de cooperare 

macroregională, a celor mai bune practici, dar și a oportunităților și riscurilor pentru viitor. 

Metodologia se bazează pe analiza literaturii și interviuri cu părți interesate selectate. 

 

Capitolul 2 oferă cititorului o introducere generală în evoluția concepțiilor și 

reglementărilor în materie de cooperare macroregională. Capitolul începe cu o definiție 

conceptuală a macroregiunilor și a SMR ca principale centre de guvernare emergente în 

cadrul CTE. Analiza literaturii arată că SMR sunt în egală măsură instrumente pentru politica 

regională și pentru politica externă. Dezbaterea privind viitorul SMR este plasată apoi în 

contextul opiniilor divergente cu privire la politica de coeziune de după 2013 și la cadrul de 

reglementare aflat în schimbare. În acest context, chestiunile legate de guvernanța 

viitoarelor SMR vor deveni cu atât mai importante. Astfel cum reiese clar din contribuțiile 

sale, Parlamentul European (PE) susține o abordare contractuală la nivel local a cooperării 

macroregionale, în acord cu Agenda Strategiei Europa 2020. Valoarea adăugată este dată de 

SMR văzute ca mijloc de implicare a țărilor învecinate, de creare a sinergiilor teritoriale și de 

reducere a disparităților regionale. 

 

Profilurile macroregionale ale strategiilor analizate, elaborate și puse în aplicare 

sunt prezentate în capitolul 3. O comparație a contextelor teritoriale ale celor 9 SMR este 

ilustrată într-o hartă. Profilurile descriu procesele, actorii sau aspectele legate de cooperarea 

macroregională în diferitele zone. Acolo unde este posibil, acestea reunesc informații despre 

orizontul de timp și acoperirea geografică, actorii și principalele chestiuni avute în vedere. 

Tabelele servesc ca scurtă introducere în analiza mai aprofundată a studiilor de caz de la 

capitolele 4, 5 și 6. 

 

Atuurile și vulnerabilitățile strategiilor pentru regiunea Mării Baltice și regiunea 

Dunării sunt analizate în capitolul 4. Comisia Europeană (CE) a fost principala forță motrice 

din spatele SMR, în ciuda prezenței a numeroase organizații deja consacrate din regiunea 

Mării Baltice și regiunea Dunării. EUSBSR a fost prima strategie adoptată, reprezentând o 

sursă de inspirație pentru celelalte SMR. EUSBSR și EUSDR funcționează ca un cadru pentru 

inițiativele de cooperare, cele mai multe dintre acestea existând anterior stabilirii strategiilor. 

Este dificil de evaluat dacă strategiile au influențat natura sau amploarea inițiativelor. Părțile 

interesate intervievate au identificat lipsa de implicare a unor state membre (în ambele 

strategii) și angajamentul limitat la nivel operațional ca provocări majore. Nevoia de a avea 

comitete directoare mai puternice și mai fiabile pentru fiecare zonă de prioritate a fost 

recunoscută ca instrument menit să încurajeze o implicare reală a organismelor relevante din 

fiecare stat membru. 
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Capitolul 5 prezintă rezultatele analizei studiilor de caz pentru strategiile în pregătire, și 
anume Marea Adriatică și Ionică și regiunea alpină. EUSAIR și EUSALP, SMR aflate în 
prezent în faza de pregătire1, demonstrează, într-adevăr, modul în care cooperarea 
macroregională este aplicată în contexte istorice, politice și socioeconomice foarte 
diferite. În termeni socioeconomici, disparitățile dramatice dintre țările EUSAIR sunt 
bine cunoscute, în timp ce EUSALP este una dintre zonele europene caracterizate prin cel mai 
mare grad de coeziune. Dacă se ia în considerare fezabilitatea strategiilor, trebuie subliniată 
posibilitatea ca teritoriile EUSALP să acceseze o serie de instrumente financiare 
complementare. Pe de altă parte, în ceea ce privește necesitatea strategiei, este ușor de 
recunoscut oportunitatea istorică de a crește gradul de coordonare a actualelor instrumente 
de cooperare din zona Mării Adriatice și a Mării Ionice. În cazul EUSALP, se poate constata un 
fel de continuitate între politicile teritoriale existente și strategie, existând unele riscuri de 
suprapuneri cu instrumentele de cooperare transnaționale. 
 
SMR analizate: strategiile pentru regiunea carpatică, Marea Nordului, Marea 
Neagră, Arcul atlantic, părțile vestice și estice ale Mării Mediterane sunt analizate în 
capitolul 6. Capitolul începe cu o scurtă descriere a elaborării strategiilor analizate și 
continuă cu trasarea problemelor apărute, a riscurilor și a dificultăților pentru viitor. Analiza 
arată în mod clar diversitatea diferitelor contexte teritoriale în care este aplicată cooperarea 
macroregională. În prezent, conceptul unora dintre aceste strategii nu este corelat în mod 
clar cu nevoile definite sau cu actori/sub-teritorii identificate, în timp ce în privința altor 
strategii există în continuare îndoieli profunde cu privire la nevoia de cooperare 
macroregională, dat fiind gradul ridicat de coeziune socioeconomică. O altă situație este cea 
în care se impune o analiză a fezabilității cooperării macroregionale ca urmare a inegalităților 
socioeconomice existente și a instabilității politice. 
 
Din perspectiva politicii de coeziune de după 2013, clasificarea SMR a fost făcută pe baza 
unei evaluării atente a nevoii de coeziune, precum și a capacității de a pune în aplicare CTE 
ca instrument de coeziune socială, economică și teritorială la nivelul macroregiunii. Analiza 
propune trei seturi diferite de SMR: (1) SMR ca posibile instrumente ale politicii externe a UE 
(Marea Mediterană, Marea Neagră); (2) SMR ca posibile instrumente pentru abordarea 
diferențelor de dezvoltare (EUSDR; EUSBSR; Marea Adriatică și Marea Ionică; regiunea 
carpatică); și, în cele din urmă, (3) SMR ca posibile instrumente pentru exploatarea 
sinergiilor teritoriale (EUSALP; Arcul atlantic; Marea Nordului). 
 
Pe baza acestei clasificări și a rezultatelor detaliate ale analizei studiilor de caz, acest capitol 
final reunește concluziile studiului și oferă recomandări de politici pentru a permite PE 
adoptarea unei poziții informate: 
 

 Valoarea adăugată: Valoarea adăugată a SMR pentru CTE/politica de coeziune 
ar trebui evaluată atent în funcție de macroregiunea avută în vedere. Cele trei 
abordări trasate sugerează diferite tipuri de valoare adăugată pentru diferite 
categorii de cooperare macroregională; 

 Monitorizare și evaluare: Evaluarea preliminară a capacităților și a nevoilor 
politice și financiare ar trebui să joace un rol important în stabilirea fezabilității 
viitoarelor strategii; 

 Asistență tehnică: Parlamentul European ar trebui să continue să acorde sprijin 
financiar activităților transnaționale, analizând însă cu atenție ce poate realiza în 
anii viitori și prin ce mijloace; 

 Cadrul de reglementare: În următorii ani, Parlamentul European ar trebui să 
analizeze mai în profunzime conceptul de condiționalitate în cooperarea 
macroregională, precum și utilitatea grupărilor europene de cooperare teritorială 
(GECT). 

                                           
1  Etapa de pregătire începe prin comunicarea CE prin care se solicită elaborarea unei strategii 

macroregionale pentru o zonă dată. Principalul obiectiv al acestei etape este acela de a crea contextul pentru 
stabilirea unei strategii, principalii piloni, selectarea obiectivelor, totul într-un proces de consultare coordonat la 
nivel vertical și orizontal. Strategia europeană pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (EUSAIR) a fost 
adoptată oficial în octombrie 2014. În contextul perioadei în care s-a desfășurat studiul, strategia a fost 
considerată ca fiind în etapa de pregătire. Alegerea poate fi justificată prin două motive pragmatice: (1) este prea 
devreme pentru a se putea evalua pașii de punere în aplicare principali, care abia urmează și (2) o comparație cu 
strategia alpină este mai relevantă decât una cu SMR pilot pentru Marea Baltică și Dunăre. 


