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1. Makroreģionu izveidošanās

2009. gadā izveidotais Baltijas jūras makroreģions, kurā apvienots saskaņots to teritoriju 
kopums, kuru mērķis ir sadarboties, lai labāk atrisinātu ekonomikas un vides problēmas, ar 
kurām tās sastopas. Šī sadarbība tiek īstenota kā „makroreģionāla stratēģija”, kuras nolūks ir 
koordinēt jau pastāvošo nozaru ciešo sadarbību un kuras struktūras pamatā ir 4 pīlāri — vide, 
labklājība, pieejamība un drošība — un rīcības plāns, kurā noteikti 15 svarīgākie virzieni un 
80 galvenie projekti.

Šī pieredze ir pamudinājusi arī citu projektu uzsākšanu. Viens no tiem — Donavas 
makroreģions — ir viens no pirmajiem soļiem. Tiek plānoti arī citi projekti. Iesaistītās 
iestādes, dalībvalstis, reģioni, pašvaldības, savstarpēji apspriežas, lai precizētu līdzīgas 
struktūras dažādos Eiropas makroreģionos, kuriem ir kopīgas iezīmes: viens un tas pats jūras 
reģions, kalnu masīvs vai upes baseins u. c.

Makroreģionālās stratēģijas paver jaunas iespējas teritoriālās sadarbības projektiem, kuriem 
atbalsts tiek sniegts kohēzijas politikas 3. mērķa ietvaros. Tās var papildināt tādas lielās ES 
stratēģijas kā Eiropas transporta tīkli vai vienotā jūrniecības politika. Tās var nodrošināt 
labāku saskaņotību starp reģionālajām programmām un Eiropas Parlamenta stratēģijas 
2020. gadam mērķiem.

2. Pašreizējā situācija un pirmā pieredze

Makroreģionu ideja ir apvienojusi vairākus ieinteresētos dalībniekus, un novērotā interese 
pierāda, ka pastāv patiesa vēlme iesaistīties šajā jaunajā Eiropas mēroga publiskās politikas 
jomā ar mērķi attīstīties, par pamatu izmantojot teritoriālo aspektu. Šādai rīcībai ir objektīvi 
iemesli — mijiedarbība starp blakusesošiem reģioniem —, bet ir arī vēsturiski un kultūras 
faktori, jo šīm aktīvajām teritorijām gadsimtu gaitā ir izveidojusies kopīga vēsture. Šīs senās 
saiknes, kuras jānostiprina vai reizēm pat jāatjauno, veido pamatu kopīgai sadarbībai. Atbalsts 
makroreģionu idejai pierāda arī Eiropas idejas izplatīšanos.

2011. gada 26. jūnija ziņojumā par Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam, ko 
sagatavoja Komisija, bija uzsvērts, ka „stratēģija apliecina jaunās sadarbības pieejas 
vērtību”, un ieteikts „saskaņot kohēzijas politiku un citus finansēšanas avotus reģionā ar 
stratēģijas mērķiem”1.

Komisija ir iesaistījusies Baltijas jūras reģiona stratēģijas īstenošanā. Savos 2011. gada 
13. aprīlī pieņemtajos secinājumos par Donavas makroreģionu Padome vēlreiz aicināja 
Komisiju „vadīt [..] stratēģisku koordinēšanu”. Praksē šāda mēroga mehānisma pārvaldība ir 
ļoti sarežģīta, un tā vadīšanai ir nepieciešama liela apjoma tehniskā palīdzība. Reģionu 
politikas ģenerāldirektorāts pašreizējā situācijā nespēj uzņemties vairāk pienākumu.

Pēc tam, kad paziņojuma radītā ietekme ir beigusies, rodas patiess lielas, neefektīvas „budžeta 
mašinērijas” risks. Tika norādīts arī uz „trīs nē noteikumu”: nē jauniem finanšu līdzekļiem, nē 
jaunam institucionālajam instrumentam un nē jauniem noteikumiem. Padome šo 
ierobežojumu izmainīja, šā gada 13. aprīlī pieņemot „trīs jā noteikumu”: jā papildu finanšu 

                                               
1 COM(2011) 381 galîgâ redakcija.
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līdzekļiem, jā institucionālo instrumentu koordinācijai, jā jaunu projektu izstrādāšanai. Šīs 
dialektikas mērķis ir atrast līdzsvaru, kuru vajadzētu noteikt, pirms tiek apturētas nākamās 
teritoriālās kohēzijas politikas regulas 2014.–2010. gadam.

3. Makroreģionālās stratēģijas lielākie ieguvumi

Īstenojot makroreģionālās stratēģijas, Baltijas jūras reģiona gadījumā atklājas vairākas 
iespējas. Galvenokārt jānodrošina kohēzijas politikas jomām atbilstošs ietvardokuments un 
jāveicina starpnozaru sadarbība vienā un tajā pašā aktīvajā teritorijā. Šis ietvardokuments var 
novirzīt ieguldījumus lielākai papildināmībai un ietekmēt attiecīgās prioritātes katrā Eiropas 
makroreģiona reģionālās attīstības plānā, novedot pie kopīga redzējuma un reālām sinerģijām 
vienotas pieejas ietvaros.

Otra šīs stratēģijas priekšrocība: tā sekmē lielāku līdzdalību un labāku sadarbību starp 
dažādiem intervences instrumentiem, kuri ir Eiropas Savienības rīcībā, papildus vienīgajām 
kohēzijas politikai piešķirtajām apropriācijām. Tas jo īpaši attiecas uz Eiropas Investīciju 
banku (EIB). Tā sniedz arī iespēju apvienot reģionu un dažādu dalībvalstu līdzekļus, 
izmantojot daudzlīmeņu pārvaldību. Tā ir stratēģija, kas ir izdevīga visām iesaistītajām 
pusēm.

Visbeidzot, makroreģionālā stratēģija Savienības kaimiņattiecību politikai rada labvēlīgu 
pamatu atjaunotam dialogam un produktīvām un faktiski pastāvošām attiecībām.

4. Grūtības, kas jāpārvar

Katrai makroreģionālajai stratēģijai ir divi aspekti — teritoriālais, nosakot attiecīgo 
piemērošanas teritoriju, — un funkcionālais, nosakot prioritātes. Attiecīgo pašvaldību 
iesaistīšanās ir jāpanāk, uzsākot šādas stratēģijas īstenošanu. Tas viss rada nepieciešamību pēc 
iepriekšējas plānošanas posma 1 līdz 2 gadu garumā pirms makroreģiona faktiskās darbības 
uzsākšanas.

Makroreģionu darbībai būtu jānovērš grūtības, ko rada starpvaldību pārvaldība, pat ja to 
pārrobežu raksturs prasa attiecīgo dalībvalstu iesaistīšanos. Tikai daudzlīmeņu pārvaldība, kas 
jo īpaši ietver reģionu līmeni, ir piemērota, lai ar šādu pieeju garantētu Eiropas mērķa 
īstenošanu un nodrošinātu papildināmību ar Eiropas Savienības reģionālās attīstības politiku.

Jaunu makroreģionu spontāna radīšana nevar kļūt par turpmāko praksi. Tās gadījuma raksturs 
kavē saskaņotas rīcības īstenošanu. Neraugoties uz to, katra makroreģiona izveidošanai ir 
jābūt augšupējam procesam, kura uzsākšanas pamatā ir patiesa attiecīgā reģiona ieinteresēto 
dalībnieku vēlme.

Blakusesošo reģionu līdzdalība ir nepieciešama, lai apstiprinātu daudzos projektus, kuri 
balstās uz makroreģionālajām stratēģijām. Šīs līdzdalības pamatā jābūt teritoriālajai politikai, 
nevis ārpolitikas aspektam.

5. Veicamie pasākumi

Makroreģionālo stratēģiju izstrādei ir jānotiek visaptverošu diskusiju veidā, kas piemērots, lai 
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pārskatītu attiecīgās teritorijas problēmjautājumus, izvairoties no neefektīviem projektiem vai 
projektiem, kas saistīti ar vienkāršiem aktuālajiem politiskajiem apsvērumiem. Ir jāizveido 
„paredzamo Eiropas makroreģionu karte”, par ja tā nebūs saistoša vai arī pārveidosies 
atkarībā no vietējiem procesiem.

Katram makroreģionam ir nepieciešams „sagatavošanās posms”, kurā tiek organizētas 
ieinteresēto partneru sarunas, iezīmējot pirmos darbības virzienus un precizējot pamatu 
turpmākai pārvaldībai. Saskaņā ar Padomes lēmumu Komisija ir likumsakarīga instance šāda 
sagatavošanās posma vadīšanai. Lai to paveiktu, tās rīcībā jābūt nepieciešamajiem 
resursiem — gan cilvēkresursiem, gan finanšu resursiem.

Makroreģionālās sadarbības atbalstam jāpiešķir finanšu līdzekļi, izmantojot kohēzijas 
politikas 3. mērķi. Tas ir saskaņā ar vēlmi šādā veidā ievērojami paaugstināt budžeta līmeni 
atbilstoši vēlējumam, ko Eiropas Parlaments jau izteicis attiecībā uz nākamo plānošanas 
periodu. Komisija no savas puses ierosināja šīs apropriācijas palielināt attiecībā uz laikposmu 
2014.–2020. gadam (+30 %)1, vienlaikus iesakot „stiprināt starpvalstu komponentu”.

Šī finansiālā palīdzība ir jāsniedz tehnisko apropriāciju veidā gan sagatavošanās posmā pašai 
Komisijai, gan arī īstenošanas posmā apstiprinātajai pārvaldības instancei.

Attiecībā uz prioritārajiem projektiem, kā tas tika darīts Baltijas jūras reģiona stratēģijas 
gadījumā, papildu finansējumu var iegūt projektu iesniegšanas posmā, kas notiek kohēzijas 
politikas darbības programmu ietvaros, sasaistot atlases kritērijus ar makroreģionālās 
stratēģijas prioritātēm.

6. Makroreģionālās stratēģijas nozīme Vidusjūras reģionā

Vidusjūras reģionam ir vienāda dabas vide, un līdzīga vēsturiskā un kultūras situācija vieno 
visas Vidusjūras piekrastes teritorijas. Eiropas dienvidu daļā pastāv spēcīgs potenciāls, kuru 
var novērtēt tikai koordinējot un skatot to kopumā, ko var īstenot vienīgi izstrādājot 
makroreģionālo stratēģiju.

Vidusjūras apgabals ir ļoti plašs, tāpēc rūpīgi jāizvēlas vislabākais makroreģionālais 
mehānisms. Vidusjūras reģiona austrumu daļā ieinteresētie dalībnieki apvienojušies Adrijas–
Jonijas jūras makroreģiona projektā. Ir jāveic detalizēta apspriešana, pirms tiek pieņemts 
lēmums par viena makroreģiona vai divu atsevišķu makroreģionu izveidi: viena Vidusjūras 
rietumu daļā un otra —Vidusjūras austrumu daļā, ko sauc arī par Adrijas–Jonijas jūras 
reģionu.

Vidusjūras reģioniem ir vienāds klimats — „Vidusjūras klimats” — un līdzīgi ekotipi.
Lauksaimniecības produktiem no ziemeļiem līdz dienvidiem un no austrumiem līdz 
rietumiem ir vienāds raksturs, un savā daudzveidīgumā tie veido to pašu produktu klāstu.
Vides problēmjautājumi (piemēram, ugunsgrēki) visur ir vienādi. Tā kā Vidusjūras reģions ir 
tūristu visapmeklētākā vieta pasaulē, šā reģiona teritorijas ir ieinteresētas sadarboties, lai
nodrošinātu un uzlabotu perspektīvas ekonomikas nozarē, kas ir nozīmīga nozare lielākajai 
daļai Vidusjūras reģiona valstu.

                                               
1 COM(2011) 611 galîgâ redakcija.
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Saistībā ar iespējām jūras satiksmei jāpiešķir nozīmīga loma transporta stratēģijā visā reģionā, 
jo īpaši attiecībā uz precēm. Jābūt pieejamiem dažādiem un daudzveidīgiem jūras ceļiem.
Atjaunojamo enerģijas avotu attīstīšanai, jo īpaši saules enerģijas attīstīšanai, Vidusjūras 
reģionā ir vislabākie apstākļi. Makroreģionālā stratēģija šādu mērķu sasniegšanai var sniegt 
piemērotus risinājumus un piesaistīt tādus partnerus kā EIB.

Vidusjūras reģiona bioloģiskā daudzveidība ir īpaši bagātība; tā ir arī ļoti apdraudēta. Pārzveja 
rada draudus reģiona zvejas resursiem. Vidusjūra ir slēgta jūra, kurā ir ļoti blīva jūras 
satiksme un kuras krastos vērojams straujš demogrāfiskais pieaugums; šo fenomenu jo īpaši 
izceļ lielais tūristu pieplūdums. Arī jūras un piekrastes vide rada lielas bažas visā šajā reģionā.
Izmantojot kaimiņattiecību politikas atbalstu, ir jāveicina saskaņota jūras izmetumu politika ar 
„ziemeļu–dienvidu” sadarbības vispārēju īstenošanu vietējās pašvaldībās.

Līdz 2020. gadam un ilgāk Vidusjūras reģions veido „tuvējo nākotni”, kas Eiropai ir svarīga, 
jo 500 miljoni iedzīvotāju, kuri dzīvo šajā reģionā, ir gandrīz viena trešdaļa no Eiropas 
Savienībā dzīvojošajiem. Attīstības process Vidusjūras reģionā var kalpot kā dzinējspēks visai 
Eiropas ekonomikai.

Eiropas Savienības robežās Vidusjūras reģions ir nepietiekami organizēts. Tajā sadarbība un 
savstarpējie sakari tiek ļoti vāji īstenoti. Problēmas, ar kurām saskaras Vidusjūras reģiona 
politiskās iestādes, daudz labāk var konstatēt, kopīgi pārdomājot un veidojot kopīgu plānu.

Ārpus ES iedzīvotāji, kuri dzīvo Vidusjūras reģionā, sastopas ar ļoti sliktiem dzīves 
apstākļiem visās jomās: ekonomiskajā, sociālajā, ekoloģiskajā un politiskajā. Šo sabiedrību 
attīstība ir nepieciešama pašiem iedzīvotājiem, taču tā paver iespēju arī Eiropai. Eiropa iegūtu 
lielāku drošību, tā varētu „stabilāk” regulēt imigrantu plūsmas un tieši iesaistīties izaugsmes 
zonā, kas labvēlīgi ietekmētu arī pašas Eiropas ekonomikas rezultātus. Arī šā gada pavasara 
notikumi Vidusjūras dienvidu piekrastē ir spēcīgs pamudinājums izstrādāt jaunu aktīvu 
kaimiņattiecību politiku. Sasaistot šo politiku ar makroreģionālo stratēģiju vismaz daļēji, to 
teritoriālais aspekts būtu jūtamāks, kas garantētu lielāku efektivitāti.

Eiropas valstīm un teritorijām, kas ietilpst Vidusjūras reģionā, īpaši jācenšas sadarboties un 
jābūt atvērtām visiem šā Eiropas nākotnei nozīmīgā reģiona partneriem. Makroreģionālā 
stratēģija ir viens no galvenajiem līdzekļiem šo mērķu sasniegšanai.


