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Abstrakt 

 

V tejto štúdii sa poskytuje kritická analýza budúcej úlohy makroregiónov vo 

vykonávaní Európskej územnej spolupráce. Na základe prehľadu literatúry 

a prípadových štúdií sa v tejto štúdii ponúka posúdenie potenciálnych prínosov, 

ktoré vyplývajú z vývoja nových makroregionálnych stratégií, ako aj 

najčastejších rizík a ťažkostí pri ich vykonávaní. Boli vypracované odporúčania 

s cieľom oznámiť stanovisko Európskeho parlamentu k tomu, ako môže účinne 

podporiť vytváranie a vykonávanie nových makroregionálnych stratégií. 
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ZHRNUTIE 
Makroregionálne stratégie sa stali kľúčovým prvkom návrhu Európskej územnej spolupráce 

(ďalej len „EÚS“) pre politiku súdržnosti po roku 2013. Európska únia (ďalej len „EÚ“) 

v súčasnosti vykonáva dve makroregionálne stratégie – stratégiu EÚ pre región Baltského 

mora a stratégiu EÚ pre podunajskú oblasť. V októbri 2014 bola prijatá stratégia EÚ pre 

región Jadranského a Iónskeho mora. Okrem toho existujú návrhy a diskusie o vytvorení 

stratégií pre ďalšie makroregióny, najmä pre alpský región, karpatský región, Severné more, 

Čierne more, západnú a východnú časť Stredozemného mora a pobrežné oblasti atlantického 

oblúka. 

 

Cieľom tejto štúdie bolo analyzovať novú úlohu makroregiónov v EÚS, a to na základe 

porovnania prípadových štúdií zameraných na makroregionálne stratégie, pri zvažovaní, 

príprave, vykonávaní a preskúmavaní politických dokumentov. V kapitole 1 sú podrobnejšie 

stanovené ciele, návrh a metodika. Cieľom výskumného zámeru je získať na základe analýzy 

prípadovej štúdie ucelený obraz o rozličných návrhoch makroregionálnej spolupráce, 

najlepších postupoch, ale aj budúcich príležitostiach a rizikách. Metodika vychádza z prehľadu 

literatúry a rozhovorov s vybratými zainteresovanými stranami. 

 

V kapitole 2 sa čitateľovi poskytuje všeobecný úvod do vývoja koncepcií a nariadení 

týkajúcich sa makroregionálnej spolupráce. Kapitola sa začína koncepčným 

vymedzením makroregiónov a makroregionálnych stratégií ako významných vznikajúcich 

miest správy a riadenia v EÚS. Z analýzy literatúry vyplýva, že makroregionálne stratégie sú 

nástrojmi tak regionálnej politiky, ako aj zahraničnej politiky. Diskusia o budúcnosti 

makroregionálnych stratégií sa potom uvádza v kontexte rozdielnych názorov na politiku 

súdržnosti po roku 2013 a v kontexte meniaceho sa regulačného rámca. V tejto súvislosti sa 

otázky týkajúce sa správy a riadenia budúcich makroregionálnych stratégií stanú o to viac 

rozhodujúce. Z príspevkov Európskeho parlamentu jasne vyplýva, že sa zasadzuje o miestny 

prístup k makroregionálnej spolupráci na základe zmlúv, v súlade so stratégiou Európa 2020. 

Pridaná hodnota makroregionálnych stratégií spočíva v tom, že tvoria nástroj na zapojenie 

susedných krajín, vytváranie územnej súčinnosti a znižovanie regionálnych rozdielov. 

 

Makroregionálne profily stratégií, ktoré sa zvažujú, pripravujú a vykonávajú, sú 

uvedené v kapitole 3. Na mape je znázornený rozdielny územný dosah deviatich 

makroregionálnych stratégií. V profiloch sa opisuje proces, subjekty alebo problémy spojené 

s makroregionálnou spoluprácou v jednotlivých oblastiach. Podľa možnosti sú v nich 

zhromaždené informácie o časovom horizonte a geografickom pokrytí, subjektoch a zásadných 

otázkach, na ktoré sa vzťahujú. Tieto tabuľky slúžia ako stručný úvod do podrobnejšej analýzy 

prípadových štúdií v kapitolách 4, 5 a 6. 

 

Silné a slabé stránky stratégie pre región Baltského mora a stratégie pre 

podunajskú oblasť sú analyzované v kapitole 4. Európska komisia bola hlavnou hybnou 

silou makroregionálnych stratégií, napriek mnohým zavedeným organizáciám, ktoré už 

existujú v regióne Baltského mora a v podunajskej oblasti. Prvou stratégiou, ktorá mala byť 

prijatá, bola stratégia EÚ pre región Baltského mora. Táto stratégia bola zdrojom inšpirácie 

pre ostatné makroregionálne stratégie. Stratégia EÚ pre región Baltského mora a stratégia 

EÚ pre podunajskú oblasť fungujú ako zastrešujúce pre iniciatívy v oblasti spolupráce, 

z ktorých väčšina existovala už pred zriadením týchto stratégií. Je ťažké posúdiť, či tieto 

stratégie mali vplyv na povahu alebo rozsah týchto iniciatív. Opýtané zainteresované strany 

označili ako hlavné problémy nedostatočné zapojenie niektorých členských štátov (v rámci 

obidvoch stratégií) a obmedzený záväzok na operatívnej úrovni. Ako nástroj na podporu 

zlepšenia, pokiaľ ide o záväzky príslušných orgánov v každom členskom štáte, bola uznaná 

potreba silnejších a spoľahlivejších riadiacich výborov pre jednotlivé prioritné oblasti. 
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V kapitole 5 sú uvedené výsledky našej analýzy prípadových štúdií pre pripravované 
stratégie pre región Jadranského a Iónskeho mora a pre alpský región. Stratégia EÚ pre 
región Jadranského a Iónskeho mora a stratégia EÚ pre alpský región, makroregionálne 
stratégie, ktoré sú v súčasnosti vo fáze prípravy1, preukazujú, ako sa makroregionálna 
spolupráca uplatňuje vo veľmi rozdielnych historických, politických a sociálno-
hospodárskych súvislostiach. Zo sociálno-hospodárskeho hľadiska sú dobre známe 
dramatické rozdiely medzi krajinami v regióne Jadranského a Iónskeho mora, zatiaľ 
čo alpský región patrí medzi európske regióny, ktoré sa vyznačujú najvyššou mierou 
súdržnosti. Pri zvažovaní uskutočniteľnosti týchto stratégií je potrebné zdôrazniť možnosť 
prístupu k viacerým nástrojom doplnkového financovania pre územia, na ktoré sa 
vzťahuje stratégia EÚ pre alpský región. Na druhej strane, pokiaľ ide o nutnosť 
stratégie, je tu ľahko rozpoznateľná historická príležitosť zintenzívniť koordináciu 
existujúcich nástrojov spolupráce v regióne Jadranského a Iónskeho mora. V prípade 
stratégie EÚ pre alpský región možno vidieť určitý druh kontinuity medzi existujúcimi 
územnými politikami a danou stratégiou, s istým rizikom prekrytia s nástrojmi medzinárodnej 
spolupráce. 
 
Zvažované makroregionálne stratégie: stratégie pre karpatský región, Severné 
more, Čierne more, atlantický oblúk a západnú a východnú časť Stredozemného 
mora sú analyzované v kapitole 6. Kapitola sa začína krátkym opisom vývoja zvažovaných 
stratégií, po ktorom sú vykreslené vznikajúce problémy, riziká a budúce ťažkosti. V tejto 
analýze sa jasne ukazuje rozsiahle množstvo rozličných územných kontextov uplatňovania 
makroregionálnej spolupráce. V súčasnej fáze chýba jasná súvislosť medzi koncepciou 
niektorých týchto stratégií a konkrétnymi potrebami alebo identifikovanými 
subjektmi/subregionálnymi územiami, zatiaľ čo pri iných pretrvávajú značné pochybnosti 
o potrebe makroregionálnej spolupráce vzhľadom na vysoký stupeň sociálno-hospodárskej 
súdržnosti. Pri ďalších stratégiách je potrebné zodpovedať otázky týkajúce sa 
uskutočniteľnosti makroregionálnej spolupráce vzhľadom na existujúce sociálno-hospodárske 
nerovnosti a politickú nestabilitu. 
 
Z hľadiska politiky súdržnosti po roku 2013 bola vytvorená klasifikácia makroregionálnych stratégií na 
základe dôkladného vyhodnotenia potreby súdržnosti, ako aj schopnosti vykonávať EÚS ako nástroj 
sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti na úrovni makroregiónov. Na základe analýzy boli 
navrhnuté tri súbory makroregionálnych stratégií: 1. makroregionálne stratégie ako potenciálne 
nástroje zahraničnej politiky EÚ (Stredozemné more, Čierne more); 2. makroregionálne stratégie ako 
potenciálne nástroje na riešenie nerovnomerného rozvoja (stratégia EÚ pre podunajskú oblasť, stratégia 
EÚ pre región Baltského mora, Jadranské a Iónske more, karpatský región); a napokon 3. 
makroregionálne stratégie ako potenciálne nástroje na využívanie územnej súčinnosti (stratégia EÚ pre 
alpský región, atlantický oblúk, Severné more). 
 
Na základe tejto klasifikácie a podrobných výsledkov analýz prípadových štúdií sú v tejto záverečnej 
kapitole zhrnuté závery štúdie a poskytujú sa politické odporúčania s cieľom oznámiť stanovisko 
Európskeho parlamentu: 
 

 Pridaná hodnota: Je potrebné dôkladne vyhodnotiť pridanú hodnotu makroregionálnych 
stratégií pre EÚS/politiku súdržnosti z hľadiska typu zvažovaného makroregiónu. Z troch 
prístupov, ktoré boli zmapované, vyplývajú rozličné typy pridanej hodnoty pre jednotlivé 
kategórie makroregionálnej spolupráce. 

 Monitorovanie a hodnotenie: Pri posudzovaní uskutočniteľnosti budúcich stratégií by 
malo zohrávať dôležitú úlohu predbežné posúdenie politických a finančných potrieb 
a schopností. 

 Technická pomoc: Európsky parlament by mal pokračovať vo svojej finančnej podpore 
nadnárodných aktivít, mal by však dôkladne posúdiť, čo a akým spôsobom môže 
poskytnúť v najbližších rokoch. 

 Regulačný rámec: Európsky parlament by mal v nasledujúcich rokoch podrobnejšie 
preštudovať pojem podmienenosti v makroregionálnej spolupráci, ako aj užitočnosť 
európskeho zoskupenia územnej spolupráce pre makroregionálne stratégie. 

                                           
1  Prípravná fáza sa začína oznámením Európskej komisie, v ktorom sa vyzýva na vypracovanie 

makroregionálnej stratégie pre vymedzenú oblasť. Hlavným cieľom tejto fázy je vytvoriť základy na zavedenie 
stratégie, hlavné piliere a výber cieľov vo vertikálne a horizontálne koordinovanom konzultačnom procese. 
Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (EUSAIR) bola formálne prijatá v októbri 2014. V súvislosti 
s obdobím štúdie sa táto stratégia považovala za stratégiu vo fáze prípravy. Na odôvodnenie tejto voľby možno 
uviesť dva pragmatické dôvody: 1. je príliš skoro na hodnotenie hlavných krokov vykonávania, ktoré ešte len 
treba urobiť, 2. je lepšie porovnať túto stratégiu so stratégiou pre alpský región než s pilotnými 
makroregionálnymi stratégiami pre región Baltského mora a podunajskú oblasť. 


