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1.  A makrorégiók kialakulása

A 2009-ben kialakított balti-tengeri makrorégió egységes jellemzőkkel bíró területeket fog 
össze, és célja, hogy együttműködést hozzon létre az ott felmerülő gazdasági és 
környezetvédelmi problémák jobb megoldása érdekében. Ez az együttműködés egy 
makroregionális stratégia formáját öltötte, amely a már meglévő szoros ágazati 
együttműködések koordinálására hivatott, és négy pillér – környezetvédelem, jólét, 
megközelíthetőség és biztonság –, valamint egy cselekvési terv köré épül fel; ez utóbbi 15 
kiemelt irányvonalat és 80 vezérprojektet határoz meg.

Az e régióban nyert tapasztalat ösztönzőleg hatott más projektek kialakítására. E projektek 
egyike – a dunai makrorégió – esetében értük el az első előrelépést. Más projektek is 
kilátásban vannak. Az érintett intézmények, tagállamok, régiók és helyi hatóságok együtt 
lépnek fel annak érdekében, hogy hasonló együttműködési kereteket állapítsanak meg a közös 
jellemzőkkel – így azonos tengeri térséggel, azonos hegységgel, azonos vízgyűjtő területtel 
stb. – rendelkező egyes európai makrorégiókban. 

A makroregionális stratégiák új távlatokat nyitnak a kohéziós politika 3. célkitűzése keretében 
támogatott területi együttműködési projektek előtt. E stratégiák olyan fontos közösségi 
stratégiák kísérői lehetnek, mint a transzeurópai közlekedési hálózatok vagy az integrált 
tengerpolitika. Emellett segíthetnek abban, hogy a regionális programok és az Európai 
Parlament Európa 2020 stratégiájának célkitűzései jobban megfeleljenek egymásnak. 

2. A jelenlegi helyzet és az első tapasztalati visszajelzések

A makrorégiók koncepciója felkeltette az érintett szereplők érdeklődését, és a tapasztalható 
lelkesedés is azt mutatja, hogy valódi várakozás előzi meg ezen új, a területi alapú fejlesztést 
célzó európai közpolitikai terület kiaknázását. E mögött objektív – a szomszédos régiók 
közötti kölcsönhatás –, ugyanakkor történelmi és kulturális indokok is állnak, mivel ezeknek 
az élettereknek századokon át közös volt a történelmük. E múltbeli szálak megerősítése, sőt 
olykor helyreállítása adja a közös együttműködés alapját. A makroregionális szemlélet 
melletti elköteleződés így az európai eszme térhódításáról tanúskodik.

Az Európai Uniónak a balti-tengeri régió fejlesztésére irányuló, a Bizottság által 
2011. június 26-án elkészített stratégiája hangsúlyozza „az új irányú együttműködés 
[értékét]” és javasolja „a kohéziós politika és a régió egyéb támogatói forrásainak 
összehangolását a stratégia célkitűzéseivel”1.

A Bizottság szerepet vállalt a balti-tengeri stratégia végrehajtásában. 2011. április 13-i 
következtetéseiben a Tanács a dunai makrorégió kapcsán ismételten felszólította a 
Bizottságot, hogy „vállaljon vezető szerepet a stratégiai koordinációban”. Egy ilyen eszköz 
irányítása a gyakorlatban igen összetett, és kézben tartása jelentős technikai támogatást 
igényel. A Regionális Politikai Főigazgatóság jelenleg nem vállalhat nagyobb részt e 
feladatból.

Amint elhal a „bejelentés hatása”, felmerül annak kockázata, hogy a makrorégiók egy 
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költségvetési forrásokat elszívó, hatástalan „gépezetté” válnak. Egy másik szabály, az ún. 
„három nem szabálya” is felvetődött: nem az új pénzügyi eszközökre, nem az új intézményi 
eszközre, nem az új szabályozásra. A Tanács kiigazította ezt a kötöttséget, amikor 
2011. április 13-án a „három igen szabályát” támogatta: igen a finanszírozások egymást 
kiegészítő jellegére, igen az intézményi eszközök koordinálására, igen az új projektek 
meghatározására. E dialektika valójában az egyensúlykeresést célozza: az egyensúlyi 
helyzetet még azelőtt meg kell határozni, hogy meghoznák a következő, 2014–2020 közötti 
időszakra vonatkozó területi kohéziós politikára vonatkozó rendeleteket.

3. A makroregionális stratégia nyeresége

A Balti-tenger példáján keresztül számos lehetőség bontakozik ki a makroregionális stratégiák 
végrehajtásának köszönhetően. Elsősorban megfelelő referenciakeretet kell biztosítani a 
kohéziós politikák számára, továbbá az azonos életterekben elő kell segíteni az ágazatközi 
együttműködést. E keret sokkal inkább a befektetések kiegészítő jellegére fektetné a 
hangsúlyt, és befolyással lenne az egyes európai makrorégiók regionális fejlesztési terveiben 
megállapított prioritásokra. Ez az integrált megközelítés keretében átfogó látásmódot és 
valódi szinergiákat eredményezne.

E stratégia másik előnye, hogy segítségével a kohéziós politikára vonatkozó előirányzatokon 
felül nagyobb mértékben felhasználhatóvá válnak az Európai Unió rendelkezésére álló 
különböző beavatkozási eszközök, és azok között jobb együttműködés érhető el. Ez 
különösen így van az Európai Beruházási Bank (EBB) esetében. Emellett a stratégiának
köszönhetően a többszintű kormányzás útján egy irányba terelhetők a régiók és a különböző 
tagállamok erőforrásai. A stratégiában részt vevő valamennyi fél jól jár.

A makroregionális stratégia végül olyan keretet ad az Unió szomszédságpolitikái számára, 
amely kedvez a megújított párbeszéd, valamint a gyümölcsöző és gyakorlati kapcsolatok 
kialakulásának. 

4. A leküzdendő nehézségek

Valamennyi makroregionális stratégia két dimenziót foglal magában: egyrészt egy területi 
dimenziót a stratégia alkalmazásának helyszínéül kijelölt területből fakadóan, másrészt egy 
funkcionális dimenziót a prioritások meghatározása révén. El kell érni, hogy az érintett 
közösségek már a makrorégiók kialakítására irányuló eljárás megindításának pillanatában 
csatlakozzanak. Mindehhez egy körülbelül egy-két év időtartamú előzetes szakaszt kell 
előirányozni a makrorégió tényleges kialakítása előtt.

A makrorégiók működése során el kell kerülni a kormányközi irányítás csapdáját, ég akkor is, 
ha a régiók határokon átnyúló jellege az érintett tagállamok bevonását feltételezi. Kizárólag 
egy többszintű – többek között a regionális szintet is felölelő – irányítás alkalmas ezen 
eljárások európai küldetésének teljesítésére, valamint az Európai Unió regionális fejlesztési 
politikájával való komplementaritás biztosítására.

A jövőbeli rendszer nem alapulhat a majdani makrorégiók „spontán módon” történő 
kialakításán. Ettől a régiók véletlenszerűek lennének, ami ártana az egységes eljárások 
kialakításának. A régiók létrehozatalának ugyanakkor alulról felfelé építkező folyamatnak 
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kell lennie, amely a helyi szereplők valódi elhivatottságán alapul. 

A makroregionális stratégiákban foglalt számos projekt érvényesítéséhez be kell vonni a 
szomszédos régiókat. E részvételnek a területi politikák, nem pedig a külpolitikai dimenzió 
keretében kell történnie.

5. Meghozandó intézkedések

A makroregionális stratégiák kialakításának olyan átfogó koncepcióba kell illeszkednie, 
amely alkalmas a helyi problémák oly módon való feltérképezésére, amellyel kiiktathatók a 
bizonytalan vagy csupán az aktuális politikai megfontolásokhoz kapcsolódó projektek. El kell 
készíteni az „európai makrorégiók előzetes térképét”, még ha az nem is lenne kötelező erejű 
és a helyi dinamikák függvényében alakulhatna.

Valamennyi makrorégió esetében szükség van egy „előzetes szakaszra”, amely során 
kerekasztal-beszélgetéseket szerveznek az érintett partnerek között, felvázolják az első 
stratégiai tengelyeket és meghatározzák a jövőbeli irányítás alapjait is. A Tanács 
határozatának megfelelően a Bizottság az a természetes módon adódó kísérleti fórum, amely 
egy ilyen előzetes eljárást elvégezne. Egy ilyen befektetéshez rendelkeznie kell a szükséges 
emberi és pénzügyi forrásokkal.

A makroregionális együttműködési folyamat pénzügyi támogatási eszközeit a kohéziós 
politika 3. célkitűzésén belül kell elkülöníteni. Az Európai Parlamentnek a következő 
programozási időszakra vonatkozóan már kifejezett kívánságának megfelelően ez 
összhangban áll a kohéziós politika költségvetésének jelentős növelésére irányuló szándékkal. 
A Bizottság a maga részéről az előirányzatok 2014–2020 közötti időszakban történő (30%-
os)1 növelését javasolta, és mindemellett „a transznacionális alkotóelem megerősítését”
ajánlotta.

E pénzügyi támogatásnak – a Bizottság által vezetett előzetes szakaszban, illetve az előzetes 
szakasz végén kiválasztott irányító hatóság által felügyelt végrehajtási szakaszban egyaránt –
technikai segítségnyújtási előirányzatok formáját kell öltenie. 

A kiemelt projektek esetében – amint az a balti-tengeri stratégia keretében is történt – azáltal 
érhető el a finanszírozások egymást kiegészítő jellege, hogy a kohéziós politika operatív 
programjai keretében zajló projektfelhívások során hozzáigazítják a kiválasztási kritériumokat 
a makroregionális prioritásokhoz.

6. A földközi-tengeri makroregionális stratégia jelentősége

A Földközi-tenger medencéje egységes természeti környezetnek ad otthont, és annak 
valamennyi parti részét azonos történelmi és kulturális realitás köti össze. Az Európa déli 
térségében rejlő hatalmas lehetőségek nem aknázhatók ki a makroregionális stratégia 
meghatározása által lehetővé tett koordináció és átfogó látásmód nélkül.

Mivel a mediterrán térség rendkívül kiterjedt, felvetődik a kérdés: mely makroregionális 
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eszközöket részesítsük előnyben? A mediterrán térség keleti részén a szereplők az adriai- és 
jón-tengeri makroregionális projekt köré csoportosulnak. Mielőtt az egyetlen makrorégióból 
vagy a két különálló makrorégióból – amelyek közül az egyik a Földközi-tenger nyugati, a 
másik az adriai- és jón-tengeri térségnek is nevezett keleti térségre terjedne ki – álló lehetőség 
között választanának, további egyeztetéseket kell folytatni.

A földközi-tengeri régiók éghajlatukból – a „mediterrán éghajlatból” – fakadóan hasonló 
ökotípusoknak adnak otthont. A mezőgazdasági termékek északon és délen, nyugaton és 
keleten egyaránt azonos jellegűek, és különbözőségük ellenére is ugyanazt a 
termékválasztékot nyújtják. A környezetvédelmi problémák (például a tűzesetek) az egész 
térségben megegyeznek. A világ első számú turisztikai célpontját képező mediterrán 
területeknek érdekükben áll, hogy együttműködjenek e többségük számára kiemelkedő 
gazdasági ágazat fenntartása és kilátásainak javítása érdekében.

A lehetőségek sorában szerepel annak szükségessége, hogy a tengeri közlekedést – főként az 
áruszállítást – a térség egészében a közlekedési stratégia középpontjába helyezzék. Nagy 
számú és változatos tengeri útvonalat kell kialakítani. A Földközi-tenger térségében 
optimálisak a feltételek a megújuló energiák, és különösen a napenergia fejlesztéséhez. A 
makroregionális stratégia megfelelő válaszokat adhat az ilyen célkitűzésekre, és segítségével 
olyan partnerek is bevonhatók, mint az EBB.

Biológiai sokféleségét tekintve a Földközi-tenger térsége különösen gazdag, ugyanakkor 
fokozottan veszélyeztetett is. A túlhalászás nagy veszélyt jelent a térség halállományára. A 
Földközi-tenger zárt tenger, amely nagy tengeri forgalom színtere, és amelynek partjai az 
egyik legdinamikusabban növekvő népességnek adnak otthont; ezt a jelenséget nagy 
mértékben kiemeli idegenforgalmi látogatottsága. A tengerparti és tengeri környezet szintén 
különös aggodalom tárgyát képezi az egész térségben. A helyi közösségek közötti „észak-dél” 
együttműködések általánossá válásával párhuzamosan elő kell mozdítani – a 
szomszédságpolitikák segítségével – a tengerbe öntött hulladékok kezelésére vonatkozó 
összehangolt politikát. 

Az itt élő 500 millió embernek köszönhetően – akik alig egyharmada esik az Európai Unió 
területére – 2020-ig és az azt követő időszakban is a Földközi-tenger térsége képezi Európa 
számára a legfontosabb „közeli látóhatárt”. A Földközi-tenger térségének fejlődési dinamikája 
az európai gazdaság egésze számára mozgatóerőt jelenthet.

A mediterrán térség Unión belüli része igen kis mértékben strukturált. Az együttműködés és a 
kölcsönös kapcsolatok terén itt igen gyenge eredmények figyelhetők meg. A terület egészét 
átfogó gondolkodás és terv keretében sokkal jobban kezelhetők lennének azok a kihívások, 
amelyekkel a Földközi-tenger térségében működő politikai hatóságoknak szembe kell 
nézniük. 

A Földközi-tenger Unión kívüli peremterületein élő lakosság minden szempontból – így 
gazdasági, társadalmi, ökológiai és politikai téren is – igen alacsony életszínvonalon él. E 
társadalmak fejlődése saját maguk számára is elengedhetetlenül szükséges, Európa számára 
pedig lehetőséget jelent. Ez utóbbi olyan előnyökre tehetne szert az együttműködés útján, 
mint a nagyobb biztonság és a migrációs áramlatok fenntarthatóbb kezelése; ezenfelül 
közvetlenül részt vehetne egy olyan növekedési övezetben, amely a saját gazdasági 
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teljesítményére is pozitív hatást gyakorolna. A Földközi-tenger déli partján tavasszal 
végigsöprő események erőteljes lökést adtak egy új, aktív szomszédságpolitika kialakításához. 
Ha ezeket – legalább részben – összekötjük a makroregionális stratégiával, akkor valódi 
területi dimenzióval ruháznánk fel az említett politikát, ami a nagyobb hatékonyság záloga.

A mediterrán térség európai államainak és régióinak el kell kötelezniük magukat az 
együttműködés megerősítésének folyamata mellett, és azt ennek az Európa jövője 
szempontjából alapvető jelentőségű térség valamennyi partnere előtt meg kell nyitni. Ennek 
megvalósítása során előnyben kell részesíteni a makroregionális stratégiát. 


