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POVZETEK 
Makroregionalne strategije so postale ključen element snovanja evropskega teritorialnega 

sodelovanja v okviru kohezijske politike po letu 2013. Evropska unija (EU) trenutno izvaja 

dve makroregionalni strategiji, strategijo EU za regijo Baltskega morja in strategijo EU za 

Podonavje. Oktobra 2014 je bila sprejeta še strategija EU za Jadransko in Jonsko morje. 

Obstajajo pa tudi predlogi in razprave o oblikovanju strategij za druge makroregije, zlasti za 

alpsko regijo, karpatsko regijo, Severno morje, Črno morje, vzhodni in zahodni del 

Sredozemlja ter obalno regijo atlantskega loka. 

 

Cilj te študije je analizirati novo vlogo makroregij pri evropskem teritorialnem sodelovanju na 

podlagi primerjave študij primerov makroregionalnih strategij, ki so v postopku obravnave, 

priprave in izvajanja, ter pregleda politične dokumentacije. Cilji, zasnova in metodologija 

študije so podrobneje predstavljeni v prvem poglavju. Raziskovalna zasnova temelji na 

analizi študij primerov, njen namen pa je pridobiti celovit pregled nad različnimi predlogi za 

makroregionalno sodelovanje in najboljšimi praksami, pa tudi prihodnjimi priložnostmi in 

tveganji. Metodologija sloni na pregledu literature in pogovorih z izbranimi deležniki. 

 

Drugo poglavje podaja splošen uvod v razvoj pojmovanj in predpisov v zvezi z 

makroregionalnim sodelovanjem. Poglavje se začne z opredelitvijo pojma makroregij in 

makroregionalnih strategij kot pomembnih uveljavljajočih se ravni upravljanja v okviru 

evropskega teritorialnega sodelovanja. Iz analize literature je razvidno, da so 

makroregionalne strategije istočasno instrumenti regionalne politike in orodje zunanje 

politike. Razprava o prihodnosti teh strategij je tako povezana z nasprotujočimi si pogledi na 

kohezijsko politiko po letu 2013 in spreminjajočim se regulativnim okvirom. Zaradi tega bodo 

vprašanja v zvezi z upravljanjem prihodnjih makroregionalnih strategij postala še toliko bolj 

pomembna. Iz prispevkov Evropskega parlamenta (EP) je mogoče jasno razbrati, da se ta 

zavzema za lokalni, pogodbeni pristop k makroregionalnemu sodelovanju v skladu s 

teritorialno agendo Evropske unije 2020. Opažena je dodana vrednost makroregionalnih 

strategij kot orodja za vključevanje sosednjih držav, ustvarjanje teritorialnih sinergij in 

zmanjševanje regionalnih razlik. 

 

Tretje poglavje vsebuje kratke predstavitve makroregionalnih strategij v postopku 

obravnave, priprave in izvajanja. Na zemljevidu so na kontrasten način prikazani 

ozemeljski okviri vseh 9 makroregionalnih strategij. V kratkih predstavitvah so opisani 

postopek, udeleženci ali problematike v zvezi z makroregionalnim sodelovanjem na različnih 

področjih. Po možnosti vključujejo informacije o časovnem okviru in geografski pokritosti, 

udeležencih in glavnih obravnavanih problematikah. Te tabele služijo kot kratek uvod v 

podrobnejšo analizo študij primerov v poglavjih 4, 5 in 6. 

 

V četrtem poglavju so analizirane prednosti in slabosti strategij za Baltsko morje in 

Podonavje. Glavna gonilna sila makroregionalnih strategij je bila Evropska komisija (EK), 

kljub temu da so na Baltiku in v Podonavju predhodno obstajale številne dobro uveljavljene 

organizacije. Prva je bila sprejeta strategija EU za regijo Baltskega morja, ki je navdihnila 

ostale makroregionalne strategije. Strategiji EU za regijo Baltskega morja in Podonavje 

delujeta kot okrilje za pobude sodelovanja, ki so večinoma obstajale že pred oblikovanjem 

strategij. Morebitni vpliv strategij na naravo ali obseg teh pobud je težko oceniti. Vprašani 

deležniki kot ključni pomanjkljivosti, ki ju je treba izboljšati, navajajo premajhno udeležbo 

nekaterih držav članic (v obeh strategijah) in omejeno zavezanost na operativni ravni. 

Opažena je potreba po močnejših in zanesljivejših usmerjevalnih odborih za vsako 

prednostno področje, ki bi delovali kot instrument za spodbujanje večje zavezanosti zadevnih 

organov v posameznih državah članicah. 
V petem poglavju so prikazane ugotovitve naše analize študij primerov za strategiji v 
pripravi, tj. alpsko in jadransko-jonsko. Strategija EU za jadransko-jonsko regijo ter 
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strategija EU za alpsko regijo sta namreč makroregionalni strategiji, ki sta trenutno v 
pripravi1 in nazorno prikazujeta, kako se makroregionalno sodelovanje izvaja v zelo 
različnih zgodovinskih, političnih in socialno-ekonomskih razmerah. Dobro so 
poznane dramatične razlike med državami strategije jadransko-jonske regije s 
socialno-ekonomskega vidika, medtem ko je alpska regija eno od evropskih območij z 
največjo stopnjo kohezije. Pri preučevanju izvedljivosti strategij je treba poudariti, da lahko 
območja izvajanja strategije EU za alpsko regijo dostopajo do vrste 
dopolnjevalnih finančnih instrumentov. Po drugi strani pa je, kar zadeva potrebo po 
strategiji, zlahka mogoče prepoznati zgodovinsko priložnost za povečanje usklajenosti 
obstoječih instrumentov sodelovanja na območjih Jadranskega in Jonskega morja. Pri 
strategiji EU za alpsko regijo je mogoče opaziti nekakšno kontinuiteto med obstoječimi 
teritorialnimi politikami in to strategijo, pri čemer obstaja določeno tveganje prekrivanja z 
nadnacionalnimi orodji sodelovanja. 
 
V šestem poglavju so analizirane makroregionalne strategije, ki so še v postopku 
obravnave: strategije za karpatsko regijo, Severno morje, Črno morje, atlantski 
lok ter vzhodni in zahodni del Sredozemlja. Poglavje se začne s kratkim opisom 
razvoja teh strategij ter nadaljuje z opredelitvijo porajajočih se vprašanj ter prihodnjih 
tveganj in težav. Iz te analize so jasno razvidne velike razlike med ozemlji, na katerih se 
izvaja makroregionalno sodelovanje. Pri nekaterih strategijah koncept trenutno ni jasno 
povezan z natančno določenimi potrebami ali opredeljenimi udeleženci/podobmočji, pri 
drugih pa so še vedno prisotni precejšnji dvomi glede potrebe po makroregionalnem 
sodelovanju zaradi visoke stopnje socialno-ekonomske kohezije. Pri tretjih je zaradi 
obstoječih socialno-ekonomskih neenakosti in politične nestabilnosti treba razmisliti o 
izvedljivosti makroregionalnega sodelovanja. 
 
Makroregionalne strategije so z vidika kohezijske politike po letu 2013 razvrščene na 
podlagi natančne ocene potrebe po koheziji in zmožnosti izvajanja evropskega 
teritorialnega sodelovanja kot instrumenta socialne, ekonomske in teritorialne kohezije na 
makroregionalni ravni. Iz analize izhajajo tri različne skupine makroregionalnih strategij: (1) 
makroregionalne strategije kot potencialni instrumenti zunanje politike EU (Sredozemlje; 
Črno morje); (2) makroregionalne strategije kot potencialni instrumenti za odpravo 
neenakomernega razvoja (strategija EU za Podonavje; strategije EU za regijo Baltskega 
morja, jadransko-jonsko regijo in karpatsko regijo); in nazadnje, (3) makroregionalne 
strategije kot potencialni instrumenti za izkoriščanje teritorialnih sinergij (strategije EU za 
alpsko regijo, atlantski lok in Severno morje). 
 
V zadnjem poglavju so na podlagi te razvrstitve in podrobnih rezultatov analiz študij 
primerov povzete končne ugotovitve študije in pripravljena priporočila za oblikovanje 
politik, s pomočjo katerih bo EP lahko sprejel svoje stališče: 
 

 dodana vrednost: dodano vrednost makroregionalnih strategij za evropsko 
teritorialno sodelovanje/kohezijsko politiko je treba natančno oceniti glede na 
vrsto zadevne makroregije. Iz treh opredeljenih skupin strategij izhajajo različne 
vrste dodane vrednosti za različne kategorije makroregionalnega sodelovanja; 

 spremljanje in vrednotenje: predhodna ocena političnih in finančnih potreb ter 
zmogljivosti bi morala imeti pomembno vlogo pri oceni izvedljivosti prihodnjih 
strategij; 

 tehnična pomoč: Evropski parlament bi moral še naprej zagotavljati finančno 
podporo za nadnacionalne dejavnosti, pri tem pa natančno oceniti, na kakšen 
način in v kakšni obliki lahko v prihodnjih letih zagotovi to podporo; 

 regulativni okvir: Evropski parlament mora v prihodnjih letih natančneje 
preučiti pojem pogojenosti pri makroregionalnem sodelovanju in uporabnost 
evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) za makroregionalne 
strategije. 

                                           
1  Pripravljalna faza se začne s sporočilom EK, ki poziva k razvoju makroregionalne strategije za 

določeno območje. Glavni cilj te faze je pripraviti temelje za oblikovanje strategije in glavne stebre ter izbrati cilje 
v vertikalno in horizontalno usklajenem postopku posvetovanja. Strategija EU za jadransko-jonsko regijo je bila 
uradno sprejeta oktobra 2014. Za potrebe študije se obravnava kot strategija v pripravi. To je mogoče utemeljiti z 
dvema pragmatičnima razlogoma: (1) za ocenjevanje glavnih korakov izvajanja, ki se bodo šele zgodili, je še 
prezgodaj, (2) to strategijo je bolje primerjati z alpsko strategijo kot s pilotnima makroregionalnima strategijama 
za Baltik in Podonavje. 


