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1. Vznik makroregionů

Makroregion Baltského moře vznikl v roce 2009 jako ucelený soubor území, které chtějí 
společně pracovat na řešení místních hospodářských a ekologických problémů. Tato 
spolupráce má podobu „makroregionální strategie“, jejímž cílem je koordinovat již 
významnou stávající mezioborovou spolupráci a která je založena na čtyřech pilířích – životní 
prostředí, prosperita, dostupnost a bezpečnost – a vychází z akčního plánu určujícího 15 
prioritních os a 80 stěžejních projektů.

Tyto zkušenosti se staly inspirací pro vznik dalších projektů. Jedním z nich je „makroregion 
Podunají“, v němž již došlo k prvním pokrokům. A předpokládají se další. Příslušné instituce, 
členské státy, regiony a místní orgány se společně domlouvají na stanovení obdobných rámců 
pro různé makroregiony Evropy, které mají něco společného: stejnou mořskou oblast, stejnou 
část pohoří, stejné povodí atd.  

Makroregionální strategie otevírají nové možnosti projektů územní spolupráce, které přijímají 
podporu z cíle 3 politiky soudržnosti. Mohou doplnit rozsáhlé strategie Společenství, jako je 
transevropská dopravní síť nebo integrovaná námořní politika. Mohou přispět k lepšímu 
sladění regionálních programů a cílů strategie 2020 Evropského parlamentu. 

2. Současná situace a první zkušenosti

Koncepce makroregionu podnítila zúčastněné strany, očividně vzbudila nadšení a potvrdila 
existenci reálného očekávání, že se tato nová oblast veřejné politiky v Evropě bude dále 
rozšiřovat a podporovat rozvoj na územním základě. Tuto skutečnost lze objektivně 
zdůvodnit, a to interakcí mezi regiony ve stejné oblasti a rovněž historickými a kulturními 
vazbami, které se v těchto spádových oblastech v průběhu staletí utvářely v rámci společných 
dějin. Tyto pradávné vztahy je nutné posílit a v některých případech dokonce obnovit, neboť 
tvoří společný základ spolupráce. Uplatňování koncepce makroregionu tudíž svědčí o dalším 
šíření evropské myšlenky.

Zpráva o strategii Evropské unie pro region Baltského moře, kterou Komise zveřejnila dne 
26.června 2011, zdůrazňuje „hodnotu nového způsobu spolupráce“ a doporučuje „sladění 
politiky soudržnosti a jiných zdrojů financování v regionu s cíli strategie“1.

Komise se podílí na uplatňování strategie pro region Baltského moře. Rada ve svých závěrech 
ze dne 13. dubna 2011 o makroregionu Podunají opět vyzvala Komisi, aby „převzala vedoucí 
úlohu v oblasti strategické koordinace pokroku“. Konkrétně se jedná o to, že správa takového 
systému je náročná a k jeho udržení je třeba značné technické podpory. GŘ REGIO již 
v současné době není schopné na sebe vzít další povinnosti.

Jakmile pomine počáteční nadšení, existuje reálné riziko, že se z této „velké myšlenky“ stane 
rozpočtově náročná a neúčinná záležitost. Dále bylo zdůrazněno „pravidlo tří ne“: ne novým 
finančním prostředkům, ne novému institucionálnímu nástroji, ne novému nařízení. Tyto 
zásady byly upraveny Radou, která letos 13. dubna vyslovila „pravidlo tří ano“: ano 
doplňkovosti finančních prostředků, ano koordinaci institucionálních nástrojů, ano tvorbě 

                                               
1  KOM(2011) 381 v konečném znění.
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nových projektů. Skutečným cílem této polemiky je nalézt rovnováhu, a to dříve, než budou 
přijata nařízení pro politiku územní soudržnosti na následující období let 2014 – 2020.

3. Největší přínosy makroregionální strategie

Z příkladu regionu Baltského moře lze vyvodit, že z uplatňování makroregionálních strategií 
vyplývá několik možností. Především se jedná o zajištění náležitého referenčního rámce pro 
politiky soudržnosti a o podporu mezioborové spolupráce v téže spádové oblasti. Tento rámec 
může napomoci tomu, že se investice budou ve větší míře doplňovat, může ovlivnit priority 
jednotlivých rozvojových plánů v regionech patřících k témuž evropskému makroregionu a 
dát vznik společnému pohledu na věc, fungující spolupráci a integrovanému přístupu.

Další výhodou této strategie je skutečnost, že kromě pouhého poskytování prostředků na 
politiku soudržnosti umožňuje širší využití různých intervenčních nástrojů Evropské unie a 
jejich lepší součinnost. To platí především pro Evropskou investiční banku (EIB). 
Prostřednictvím víceúrovňové správy rovněž umožňuje spojit prostředky z jednotlivých 
regionů a členských států. Je to strategie, v níž je každá zúčastněná strana vítězem.

Makroregionální strategie rovněž politikám sousedství Evropské unie poskytuje příznivý 
rámec pro obnovení dialogu a pro budování produktivních a pevných vztahů. 

4. Obtíže, které bude třeba překonat

Každá makroregionální strategie má dvojí rozměr, územní, vymezený příslušným územím, na 
němž se uplatňuje, a funkční, stanovený pomocí priorit. Ve chvíli zahájení tohoto přístupu je 
nutné mít zaručenou účast dotčených společenství. Před reálným vytvořením makroregionu je 
tedy nutné nejdříve uskutečnit předběžnou fázi o délce jednoho až dvou let.

Fungování makroregionů se nesmí nechat zlákat do pasti mezivládní správy, přestože je ze 
své podstaty přeshraniční a předpokládá zapojení dotčených členských států. Pouze 
víceúrovňová správa, která probíhá především na regionální úrovni, může zajistit evropské 
zaměření uplatňovaných postupů a doplňkovost s politikou Evropské unie pro regionální 
rozvoj.

V budoucnu nesmíme dopustit „samovolné utváření“ makroregionů. Jeho důsledkem by byla 
nahodilost, která stojí v cestě zavádění jednotných přístupů. Nicméně je nutné zachovat 
vzestupný charakter utváření makroregionů (zdola nahoru), který vychází z motivace místních 
zúčastněných stran. 

Pro povolení řady projektů zahrnutých do makroregionálních strategií je nutné zapojit 
sousední regiony. Toto zapojení musí vycházet z územních politik, nikoli z rozměru 
zahraniční politiky.

5. Plánovaná opatření

Rozvoj makroregionálních strategií by měl být zasazen do uceleného kontextu úvah, v jejichž 
rámci bude možné poukázat na místní problémy a vyhnout se realizaci projektů, které vychází 
z okamžitých nebo zjednodušených politických nápadů. Je třeba vytvořit „předběžnou mapu 
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evropských makroregionů“, ačkoli nebude závazná a bude se dále vyvíjet podle místní 
dynamiky.

V každém makroregionu musí proběhnout „předběžná fáze“, během níž si zapojení partneři 
vymění názory, navrhnou se první strategické osy a budou položeny základy budoucí správy. 
Podle rozhodnutí Rady je Komise v tomto ohledu nejpřirozenější instancí, která by se měla 
vedení této předběžné fáze ujmout. K tomu musí mít dostatečné finanční prostředky a lidské 
zdroje.

Finanční prostředky na podporu činností v rámci makroregionální spolupráce budou uvolněny 
z cíle 3 politiky soudržnosti. Odpovídá to záměru v této oblasti výrazně navýšit rozpočet, o 
což Evropský parlament žádal pro další programovací období. Komise pro období 2014–2020 
navrhla navýšení o 30 %1, přičemž podporuje posílení mezinárodního rozměru.

Tato podpora by měla probíhat prostřednictvím úvěrů na technickou pomoc, a to pod záštitou 
Komise v předběžné fázi a ve fázi realizace pod kontrolou správního orgánu, který naváže na 
předchozí období. 

U prioritních projektů lze doplňkovosti finančních prostředků dosáhnout tím, že u výzev k 
předkládání návrhů projektů v rámci operačních programů politiky soudržnosti budou 
propojena kritéria pro výběr s prioritami makroregionální strategie, jak to proběhlo u strategie 
pro Baltské moře.

6. Význam makroregionální strategie ve Středomoří

Země v oblasti Středozemního moře sdílí stejné životní prostředí a jejich pobřeží jsou spojena 
společnou historickou a kulturní realitou. Rozsáhlé možnosti na jihu Evropy nebude možné 
řádně využít bez koordinace a uceleného pohledu, jichž lze dosáhnout pouze prostřednictvím 
definované makroregionální strategie.

Středomořská oblast má velkou rozlohu, což vyvolává otázky ohledně toho, jakou 
makroregionální soustavu zvolit. Ve východním Středomoří se zúčastněné strany soustředí na 
projekt jadransko-jónského makroregionu. Bude nutné se podrobněji zabývat tím, zda bude 
lépe vytvořit jeden makroregion nebo dvě odlišné makroregionální oblasti: západní 
Středomoří a východní Středomoří, rovněž známé jako jadransko-jónská oblast.

Regiony ve Středomoří mají stejné klima – „středomořské podnebí“ – a tudíž i podobné 
ekotypy. Zemědělské produkty jsou stejného rázu od severu k jihu a od východu k západu a 
tvoří jeden sortiment rozmanitých produktů. Stejně tak se všude objevují stejné problémy 
v oblasti životního prostředí (např. požáry). Středomořské země jsou nejvyhledávanější 
turistickou destinací na světě, a tudíž je v jejich zájmu spolupracovat na tom, aby se vyhlídky 
tohoto hospodářského odvětví, které má pro většinu z nich klíčový význam, zachovaly a 
zlepšily.

Z různých možností je třeba zmínit nutnost zavést v celé oblasti dopravní strategii, jejímž 
ústředním prvkem bude námořní doprava, především pro přepravu zboží. Je třeba otevřít řadu 

                                               
1  KOM(2011) 611 v konečném znění.
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různých cest po moři. Ve Středomoří jsou rovněž optimální podmínky pro rozvoj energie z 
obnovitelných zdrojů, především solární energie. U těchto cílů může makroregionální 
strategie přinést odpovídající řešení a umožnit zapojení partnerů, jako je například Evropská 
investiční banka.

Tato oblast se vyznačuje značnou biologickou rozmanitostí, která je rovněž velmi ohrožena. 
Nadměrný rybolov představuje hrozbu pro rybolovné zdroje. Středozemní moře je uzavřené 
prostředí, v němž panuje rušná námořní doprava a jehož břehy obývá rychle rostoucí počet
obyvatel, přičemž tento demografický růst patří k nejintenzivnějším a je značně podporován 
cestovním ruchem. Ústředním zájmem této oblasti je tedy pobřežní a mořské prostředí. Je 
třeba prosazovat koordinovaná řešení výmětů a v tomto ohledu rozšířit spolupráci mezi 
místními orgány „severu a jihu“ za pomoci politiky sousedství. 

Od roku 2020 dále bude oblast Středomoří představovat hlavní „blízký obzor“ Evropy, neboť 
ji obývá přibližně 500 milionů lidí a pouze téměř třetina z nich patří do Evropské unie. 
Dynamický rozvoj oblasti Středozemního moře se může stát hnací silou celého evropského 
hospodářství.

V rámci EU je středomořský prostor nedostatečně strukturován. Velmi málo zde dochází ke 
spolupráci a k propojování. Potíže, s nimiž se potýkají politické orgány oblasti Středozemního 
moře by bylo mnohem jednodušší vyřešit v rámci společných úvah a plánů. 

Obyvatelé, kteří nejsou členy EU a žijí v oblasti Středozemního moře, mají mnohem nižší 
životní úroveň, a to ve všech oblastech: ekonomické, sociální, ekologické a politické. Další 
rozvoj těchto společností je pro ně samotné nezbytností a pro Evropu to představuje 
příležitost. Evropě by napomohl k větší bezpečnosti, „udržitelnější“ kontrole migračních toků 
a k přímému zapojení do rozvoje a růstu, což bude mít pozitivní dopad na výkonnost jejího 
hospodářství. Rovněž události, k nimž došlo letos na jaře na jižním pobřeží Středozemního 
moře, jsou silným podnětem k rozvoji nových aktivních politik sousedství. Svým propojením, 
alespoň částečným, pomocí makroregionální strategie, mohou získat skutečný územní rozměr, 
který je zárukou vyšší účinnosti.

Státy a evropské regiony v oblasti Středozemního moře musí zaujmout přístup, který bude 
více zaměřený na spolupráci a otevřený vůči všem partnerům v této oblasti, jež má zásadní 
význam pro budoucnost Evropy. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je 
makroregionální strategie. 


