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1. Makroregionernes opståen

Makroregionen omkring Østersøen blev etableret i 2009 og omfatter en række 
sammenhængende områder, der ønsker at samarbejde om at løse de foreliggende økonomiske 
og miljømæssige problemer bedst muligt. Dette samarbejde har taget form af en 
"makroregional strategi", der skal samordne det allerede intense sektorsamarbejde, og som er 
struktureret omkring fire søjler – miljø, velstand, tilgængelighed og sikkerhed – og en 
handlingsplan med 15 prioriterede akser og 80 flagskibsprojekter.

Disse erfaringer har givet inspiration til andre projekter. For et af dem – makroregionen 
Donau – har man allerede taget det første skridt. Andre er planlagt. De involverede 
institutioner, medlemsstater, regioner og lokale myndigheder er enige om at definere 
tilsvarende rammer for forskellige makroregioner i Europa med en række fælles træk: samme 
havområde, samme bjergområde, samme afvandingsområde osv. 

De makroregionale strategier åbner nye perspektiver for geografiske samarbejdsprojekter, der 
støttes under samhørighedspolitikkens mål 3. De kan supplere de overordnede 
fællesskabsstrategier som de transeuropæiske transportnet og den integrerede havpolitik. 
Samtidig kan de bidrage til en bedre sammenhæng mellem de regionale programmer og 
målene i Europa-Parlamentets 2020-strategi. 

2. Status og første tilbagemeldinger

Begrebet makroregion har mobiliseret de berørte aktører, og den begejstring, man kan 
iagttage, viser, at der er et reelt ønske om at indtage dette nye felt inden for de offentlige 
politikker i Europa med det formål at sikre den territoriale udvikling. Dette har sine objektive 
grunde – samspil mellem regioner i samme nabolag – men også historiske og kulturelle 
grunde, for disse områder deler en fælles historie, der strækker sig over århundreder. Disse 
urgamle forbindelser skal plejes og undertiden genoprettes og kan danne grundlag for et 
fælles samarbejde. Tilslutningen til begrebet makroregion vidner således om den europæiske 
tankes landvindinger.

Kommissionen understreger i sin rapport om gennemførelsen af strategien for Østersøområdet 
af 26. juni 2011 "værdien af denne nye måde at samarbejde på" og anbefaler, at man 
"[tilpasser] samhørighedspolitikken og andre støttekilder i regionerne til strategiens mål"1.

Kommissionen bidrager til gennemførelsen af strategien for Østersøområdet. I sine 
konklusioner af 13. april 2011 om makroregionen for Donau opfordrede Rådet på ny 
Kommissionen til at "at spille en ledende rolle ved den strategiske koordinering". Den 
praktiske styring af en sådan samordning er kompleks og kræver en betydelig grad af teknisk 
bistand. GD Regio kan i øjeblikket ikke påtage sig flere opgaver af denne art.

Når nyhedens interesse er forsvundet, er der en reel risiko for, at det bliver en pengeslugende 
og ineffektiv kolos på lerfødder. Derfor har man foreslået den såkaldte "regel om de tre 
nejer": nej til nye økonomiske midler, nej til et nyt institutionelt instrument og nej til ny 
lovgivning. Dette krav er blevet ændret af Rådet, som den 13. april 2011 slog til lyd for 
"reglen om de tre jaer": ja til finansieringsmæssig komplementaritet, ja til koordinering af de 
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institutionelle instrumenter og ja til definition af nye projekter. Formålet med denne dialektik 
er rent faktisk at tilstræbe en balance, som skal fastlægges inden vedtagelsen af 
forordningerne for politikken vedrørende territorial samhørighed for perioden 2014-2020.

3. Merværdi ved den makroregionale strategi

Eksemplet med Østersøen har vist, at der opstår talrige muligheder med gennemførelsen af 
makroregionale strategier. Det gælder i første række om at skabe en relevant referenceramme 
for samhørighedspolitikkerne og fremme det tværsektorielle samarbejde på et bestemt 
område. Takket være denne ramme kan investeringerne i højere grad bidrage til at skabe 
større komplementaritet og påvirke de forskellige prioriteringer i de regionale 
udviklingsplaner for en givet europæisk makroregion, hvilket vil sikre et overblik og konkrete 
synergieffekter gennem en integreret fremgangsmåde.

En anden fordel ved denne strategi er, at den giver mulighed for i højere grad at inddrage og 
sikre en bedre koordinering mellem de forskellige redskaber, som EU råder over, ud over 
selve bevillingerne til samhørighedspolitikken. Det gælder især Den Europæiske 
Investeringsbank (EIB). Den giver ligeledes mulighed for at samordne regionernes og de 
forskellige medlemsstaters ressourcer gennem forvaltning på flere niveauer. Der er tale om en 
"win-win"-strategi for alle involverede parter.

Endelig skaber den makroregionale strategi en hensigtsmæssig ramme for fornyet dialog og 
frugtbare, konkrete forbindelser inden for EU's naboskabspolitik. 

4. Udfordringer

De enkelte makroregionale strategier har en dobbelt dimension – territorial i kraft af 
fastlæggelsen af det relevante gennemførelsesområde, og funktionel gennem fastsættelsen af 
prioriteringer. Det er vigtigt at få de berørte lokalsamfund med, når et sådant projekt skal 
iværksættes. Derfor vil det være hensigtsmæssigt med en forberedelsesfase på mellem et og to 
år, inden en makroregion rent faktisk kan se dagens lys.

I makroregionernes funktion skal man undgå at falde i fælden med mellemstatslig forvaltning, 
selv om deres grænseoverskridende karakter forudsætter, at de berørte medlemsstater 
inddrages. Kun en forvaltning på flere niveauer, hvor navnlig det regionale niveau inddrages, 
vil kunne sikre sådanne projekters europæiske dimension og skabe komplementaritet med 
EU's regionaludviklingspolitik.

Det vil ikke være fremtidssikret, hvis fremtidige makroregioner opstår ved "spontan genese". 
Dette vil skabe et element af tilfældighed, som vil vanskeliggøre en konsekvent 
fremgangsmåde. Etableringen af makroregionerne skal ske efter en ikkehierarkisk proces, der 
tager udgangspunkt i aktørernes reelle bevæggrunde. 

Det er nødvendigt at inddrage naboregionerne for at kunne udnytte de mange projekter, der 
understøttes af de makroregionale strategier. Denne inddragelse skal være baseret på 
territoriale politikker og ikke den udenrigspolitiske dimension.
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5. Foranstaltninger, der bør træffes

Udviklingen af makroregionale strategier skal foregå inden for rammerne af overordnede 
overvejelser, hvor man kortlægger problemstillingerne på stedet og dermed undgår uklare 
projekter eller projekter, der er udelukkende er begrundet i umiddelbare politiske hensyn. Der 
skal udarbejdes et "planlægningskort for europæiske makroregioner", der dog ikke skal være 
bindende, og som kan udvikle sig i henhold til den lokale dynamik.

Hver enkelt makroregion skal gennemgå en "forberedelsesfase", hvor man gennemfører 
høringer af de berørte partnere, og hvor man skitserer de første strategiske akser og fastlægger 
grundlaget for den fremtidige forvaltning. I henhold til Rådets beslutning er Kommissionen 
den naturlige styringsinstans i denne forberedelsesfase. Kommissionen skal derfor have 
adgang til de nødvendige menneskelige og økonomiske ressourcer til en sådan investering.

De økonomiske midler til støtte for de makroregionale samarbejdsstrategier skal frigives 
inden for samhørighedspolitikkens mål 3. Dette er i overensstemmelse med ønsket om at øge 
budgetmidlerne betydeligt, som Europa-Parlamentet allerede har givet udtryk for med henblik 
på den kommende programmeringsperiode. Kommissionen har foreslået, at bevillingerne for 
2014/2020 øges (+30 %)1, og anbefaler samtidig en "styrket transnational del".

Den økonomiske støtte skal ydes i form af bevillinger til teknisk bistand, både i 
forberedelsesfasen internt i Kommissionen og i gennemførelsesfasen til den 
forvaltningsinstans, der vælges ved udgangen af forberedelsesfasen. 

For de prioriterede projekter kan man som i forbindelse med Østersøstrategien sikre 
komplementaritet i finansieringerne ved at kæde udvælgelseskriterierne sammen med 
prioriteringerne for den makroregionale strategi i forbindelse med forslagsindkaldelser inden 
for rammerne af de operationelle programmer under samhørighedspolitikken.

6. Betydningen af en makroregional strategi i Middelhavsområdet

Middelhavsområdet er bundet sammen af det fælles miljø og den fælles historie og kultur. Det 
sydlige Europa rummer et stort potentiale, som kun kan udnyttes gennem den koordinering og 
det overblik, som man opnår ved at fastlægge en makroregional strategi.

Middelhavsområdet er meget stort, og derfor skal man vælge, hvilket makroregionale 
instrument man vil prioritere. I det østlige Middelhav samles aktørerne omkring et 
makroregionprojekt for Adriaterhavet og Det Ioniske Hav. Der skal gennemføres yderligere 
sonderinger, inden man beslutter sig for en enkelt makroregion eller to adskilte 
makroregioner: en i det vestlige Middelhav og en i det østlige Middelhav, som også kaldes 
Adriaterhavet-Det Ioniske Hav.

Middelhavsregionerne har i kraft af deres klima – "middelhavsklimaet" – ensartede økotyper. 
Landbrugsprodukterne er også ensartede i nord, syd, øst og vest og udgør i al deres 
mangfoldighed et fælles produktsortiment. Miljøproblemerne (f.eks. skovbrande) er de 
samme overalt. Middelhavsområdet er verdens førende turistdestination, og derfor har 
Middelhavslandene interesse i at samarbejde for at videreføre og forbedre udsigterne for 
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denne sektor, som har stor økonomisk betydning for de fleste af landene.

Med hensyn til mulighederne er det nødvendigt at sætte søtransporten i centrum af 
transportstrategien for hele området, især når det gælder varetransport. Havets landeveje skal 
åbnes, og de skal være mange og forskelligartede. Udviklingen af vedvarende energikilder og 
navnlig solenergi har optimale betingelser i Middelhavsområdet. Den makroregionale strategi 
kan bidrage med hensigtsmæssige svar på sådanne mål og inddrage partnere såsom EIB.

Biodiversiteten i Middelhavsområdet er overordentlig righoldig, men samtidig er den truet. 
Overfiskeri udgør en trussel mod fiskeressourcerne. Middelhavet er et indhav med meget tæt 
skibstrafik, og på kysterne opleves en særdeles kraftig befolkningstilvækst, som forstærkes 
yderligere af de mange turister. Derfor giver kyst- og havmiljøet anledning til stor bekymring 
i hele området. En koordineret politik for spildevandsbehandling og en udvidelse af nord-syd-
samarbejdet mellem lokale myndigheder bør fremmes og have støtte af 
naboskabspolitikkerne. 

Frem mod 2020 og derefter er Middelhavet Europas vigtigste "nærhedshorisont" i kraft af 
områdets 500 mio. indbyggere, heraf knap en tredjedel inden for EU. En dynamisk udvikling 
omkring Middelhavet vil kunne virke som lokomotiv for hele den europæiske økonomi.

Inden for EU mangler der struktur for Middelhavsområdet. Der er tale om en meget beskeden 
grad af samarbejde og sammenkobling. De udfordringer, som de politiske myndigheder i 
Middelhavsområdet står over for, vil kunne løses langt mere hensigtsmæssigt gennem fælles 
overvejelser og planlægning. 

Uden for EU er levestandarden hos de befolkninger, der lever omkring Middelhavet, særdeles 
lav på alle planer: økonomisk, socialt, miljømæssigt og politisk. Udviklingen af disse 
samfund er en nødvendighed for landene selv og en mulighed for Europa. EU vil nyde godt af 
øget sikkerhed, en mere "bæredygtig" kontrol med indvandringen og direkte deltagelse i et 
vækstområde, der vil få positiv indvirkning på EU's egen økonomi. Derfor er begivenhederne 
under det arabiske forår på Middelhavets sydlige kyster en kraftig tilskyndelse til at udvikle 
nye og aktive naboskabspolitikker. Hvis de, i det mindste delvist, knyttes sammen med en 
makroregional strategi, kan de antage en konkret, territorial dimension, hvilket vil garantere 
større effektivitet.

De europæiske stater og regioner i Middelhavsområdet må indlede et tættere samarbejde og 
åbne dette område, der er så vigtigt for Europas fremtid, for alle. Hertil er den makroregionale 
strategi et privilegeret middel.


