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Sammanfattning 

 

Denna studie innehåller en kritisk analys av makroregioners framtida roll vid 

genomförandet av det europeiska internationella samarbetet. Studien grundar 

sig på en litteraturgenomgång och fallstudier och anger en bedömning av 

eventuella fördelar vid utvecklingen av nya makroregionala strategier samt de 

vanligaste riskerna och svårigheterna vid genomförandet. Rekommendationer 

ges för att informera Europaparlamentet om hur det effektivt kan stödja 

upprättandet och genomförandet av nya makroregionala strategier. 
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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 
Makroregionala strategier har blivit ett avgörande inslag i utformningen av europeiskt 

territoriellt samarbete för sammanhållningspolitiken efter 2013. Europeiska unionen 

genomför för närvarande två makroregionala strategier: EU-strategin för Östersjöområdet 

(EUSBSR) och EU-strategin för Donauregionen (EUSDR). EU-strategin för Adriatiska havet 

och Joniska havet antogs i oktober 2014. Dessutom förekommer det förslag och diskussioner 

om att upprätta strategier för andra makroregioner, framför allt i Alpregionen, 

Karpatregionen, Nordsjön, Svarta havet, de västra och östra delarna av Medelhavet och 

Atlantbågens kustområde. 

 

Syftet med denna studie har varit att analysera makroregionernas nya roll inom europeiskt 

territoriellt samarbete på grundval av en jämförelse av fallstudier om övervägande, 

utarbetande och genomförande av makroregionala strategier samt en granskning av 

policydokument. I kapitel 1 fastställs målen, utformningen och metoden mer noggrant. 

Forskningen utgår till sin utformning från en fallstudieanalys med målet att få en helhetsbild 

av de olika förslagen till makroregionalt samarbete, av bästa praxis men också av 

möjligheter och risker inför framtiden. Metoden bygger på en litteraturgenomgång och 

intervjuer med utvalda intressenter. 

 

I kapitel 2 ges en allmän inledning till utvecklingen av begrepp och föreskrifter med 

anknytning till makroregionalt samarbete. Kapitlet börjar med en begreppsmässig 

definition av makroregioner och makroregionala strategier som viktiga framväxande 

styrningsområden inom europeiskt territoriellt samarbete. Av litteraturanalysen framgår det 

att makroregionala strategier är ytterst viktiga både för regionalpolitiken och som ett verktyg 

för utrikespolitik. Diskussionen om de makroregionala strategiernas framtid pågår inom 

ramen för de kontrasterande synsätten på sammanhållningspolitiken efter 2013 och 

regelverket, som håller på att omarbetas. I detta sammanhang blir frågor om hur framtida 

makroregionala strategier ska styras ännu viktigare. Europaparlamentets bidrag visar tydligt 

att parlamentet förordar en platsbaserad, avtalsgrundad hållning till makroregionalt 

samarbete i linje med EU 2020-strategin. Mervärdet av makroregionala strategier ses som 

ett verktyg för att förena grannländer, skapa synergi mellan territorier och minska regionala 

skillnader. 

 

Makroregionala profiler avseende strategier som är under övervägande, 

utarbetande och genomförande presenteras i kapitel 3. De 9 makroregionala strategiernas 

kontrasterande territoriella sammanhang visas på en karta. I profilerna beskrivs processer, 

aktörer eller problem som har att göra med makroregionalt samarbete i de olika områdena. I 

dessa sammanfogas, där det är möjligt, information om tidsram och geografisk täckning, 

aktörerna och de huvudfrågor som omfattas. Dessa tabeller fungerar som en kort introduktion 

till den mer detaljerade analysen av fallstudien i kapitlen 4, 5 och 6. 

 

Styrkor och svagheter hos strategierna för Östersjön och Donauregionen analyseras 

i kapitel 4. Europeiska kommissionen har varit den främsta drivkraften bakom de 

makroregionala strategierna, trots de många väletablerade befintliga organisationerna inom 

Östersjö- och Donauområdet. EUSBSR var den första strategin som antogs och den har varit 

en inspirationskälla för de andra makroregionala strategierna. EUSBSR och EUSDR fungerar 

som ett paraply för samarbetsinitiativ, varav de flesta fanns innan strategierna fastställdes. 

Det är svårt att bedöma om strategierna har påverkat dessa initiativs karaktär och 

omfattning. Bristen på deltagande från vissa medlemsstaters sida (i båda strategierna) och 

det begränsade engagemanget på en operativ nivå identifieras som viktiga utmaningar av de 

intressenter som intervjuats. Man har insett behovet av starkare och mer tillförlitliga 

styrkommittéer för alla prioriterade områden som ett instrument för att främja ett förbättrat 

engagemang. 
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Av kapitel 5 framgår resultaten av vår fallstudieanalys av de strategier håller på att 
utarbetas för Adriatiska havet och Joniska havet samt alpområdet. EUSAIR och EUSALP, 
de makroregionala strategier som för närvarande håller på att utarbetas1, visar hur 
makroregionalt samarbete tillämpas i väldigt olika historiska, politiska och 
socioekonomiska sammanhang. Med socioekonomiska mått mätt är de dramatiska 
skillnaderna mellan EUSAIR-länderna välkända, medan EUSALP utgör ett av de 
europeiska områden där sammanhållningen är som störst. Om man ser till strategiernas 
genomförbarhet måste möjligheten för EUSALP-territorierna att få tillgång till en rad 
kompletterande finansieringsredskap framhållas. Vad gäller strategins nödvändighet 
kan man å andra sidan tydligt se den historiska möjligheten att öka samordningen av de 
befintliga samarbetsverktygen inom det adriatisk-joniska området. I fallet med EUSALP kan 
man se en viss kontinuitet mellan befintlig territorialpolitik och strategin, med vissa risker för 
överlappning med de gränsöverskridande samarbetsverktygen. 
 
Makroregionala strategier som övervägs: strategierna för Karpatregionen, 
Nordsjön, Svarta havet, Atlantbågen, de västra och östra delarna av Medelhavet 
analyseras i kapitel 6. Kapitlet börjar med en kort beskrivning av utvecklingen av de 
strategier som övervägs och fortsätter sedan med en beskrivning av nya frågor, risker och 
svårigheter inför framtiden. Analysen visar tydligt rikedomen hos olika territoriella 
sammanhang där makroregionalt samarbete tillämpas. I nuvarande skede saknar några av 
dessa strategier ett klart samband med tydliga behov eller identifierade aktörer/delterritorier, 
medan det angående andra ännu råder stor osäkerhet om behovet av makroregionalt 
samarbete på grund av den höga nivån av socioekonomisk sammanhållning. I andra 
strategier måste man ifrågasätta om makroregionalt samarbete är genomförbart på grund av 
befintliga socioekonomiska ojämlikheter och politisk instabilitet. 
 
Med utgångspunkt i sammanhållningspolitiken efter 2013, har en klassificering av 
makroregionala strategier utformats kring en noggrann bedömning av 
sammanhållningsbehoven samt av förmågan att genomföra europeiskt territoriellt samarbete 
som ett redskap för social, ekonomisk och territoriell sammanhållning på en makroregional 
nivå. Ur analysen framgår tre olika typer av makroregionala strategier (1) makroregionala 
strategier som potentiella instrument för europeisk utrikespolitik (Medelhavet, Svarta havet). 
(2) makroregionala strategier som potentiella instrument för att ta itu med ojämn utveckling 
(EUSDR, EUSBSR, Adriatiska havet och Joniska havet; Karpaterna). och slutligen (3) 
makroregionala strategier som potentiella instrument för att utnyttja territoriella synergier 
(EUSALP, Atlantbågen, Nordsjön). 
 
På grundval av denna klassifikation och de detaljerade resultaten från fallstudieanalysen tar 
vi i det sista kapitlet upp slutsatserna från undersökningen och ger politiska 
rekommendationer som underlag till Europaparlamentets ståndpunkt: 
 

 Mervärde: Makroregionala strategiers mervärde för europeiskt territoriellt 
samarbete/sammanhållningspolitiken bör utvärderas noga utifrån den typ av 
makroregion som betraktas. De tre tillvägagångssätt som beskrivs visar på olika 
sorters mervärde för olika kategorier av makroregionalt samarbete. 

 Övervakning och utvärdering: En förbedömning av politiska och finansiella 
behov bör spela en viktig roll när man bedömer framtida strategiers 
genomförbarhet. 

 Tekniskt stöd: Europaparlamentet bör fortsätta med sitt finansiella stöd till 
gränsöverskridande verksamhet men också noga bedöma hur och vad det kan 
åstadkomma under de kommande åren. 

 Regelverk: Begreppet villkorlighet i makroregionalt samarbete samt 
användbarheten av EGTS på makroregionala strategier bör studeras närmare av 
Europaparlamentet under de kommande åren. 

                                           
1  Utarbetandeetappen börjar med att det i kommissionens meddelande efterlyses utveckling av en 

makroregional strategi för ett bestämt område. Huvudsyftet med denna etapp är att skapa ett utgångsläge för att 
fastställa en strategi, hörnstenarna, valet av mål, i ett vertikalt och horisontellt samordnat samrådsförfarande. 
Europeiska unionens strategi för den adriatisk-joniska regionen (EUSAIR) antogs formellt i oktober 2014. Under 
studieperioden har strategin ansetts vara under utarbetande. Två pragmatiska skäl kan anges för att motivera 
detta val: (1) det är för tidigt att utvärdera de viktigaste stegen av genomförandet eftersom de ännu inte 
genomförts (2) det är bättre att jämföra med strategin för Alperna än med de första makroregionala strategierna 
för Östersjöområdet och Donauområdet. 


