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1.  De opkomst van de macroregio's

De macroregio van de Oostzee is in 2009 opgericht en omvat een samenhangend aantal 
gebieden. Het doel is samenwerking om een betere oplossing te vinden voor de bestaande 
economische en milieuproblemen. Deze samenwerking heeft de vorm gekregen van een 
'macroregionale strategie', gericht op coördinatie van de reeds bestaande, krachtige sectorale 
samenwerking. De structuur is gebouwd op vier pijlers – milieu, welvaart, toegankelijkheid en 
veiligheid – en een actieplan met 15 prioriteiten en 80 voorbeeldprojecten.

Geïnspireerd door deze ervaring zijn ook andere projecten opgezet. Een van deze – de Donau-
macroregio – heeft een eerste stap voorwaarts gezet. Verdere stappen worden overwogen. De 
betrokken instellingen, de lidstaten, de regio's en plaatselijke overheden werken samen aan het 
vaststellen van vergelijkbare kaders in verschillende Europese macroregio's met 
gemeenschappelijke kenmerken: een gedeelde zee, een gedeeld berggebied of rivierbekken, etc. 

De macroregionale strategieën bieden nieuwe perspectieven voor de territoriale 
samenwerkingsprojecten die worden ondersteund door doelstelling 3 van het cohesiebeleid. Deze 
projecten kunnen een aanvulling vormen op de grote communautaire strategieën, zoals de trans-
Europese vervoersnetwerken of het geïntegreerd maritiem beleid. Zij kunnen zorgen voor een 
betere verhouding tussen de regionale programma's en de doelstellingen van de Europa 2020-
strategie van het Europees Parlement. 

2. Stand van zaken en eerste ervaringen

Het concept 'macroregio' heeft de betrokken partijen gemobiliseerd. Het waargenomen 
enthousiasme laat zien dat er concrete verwachtingen zijn voor dit nieuwe Europese 
beleidsterrein, met als doel ontwikkeling op territoriale basis. Daarvoor zijn objectieve redenen –
interactie tussen nabijgelegen regio's – maar ook historische en culturele redenen. Deze 
kweekplaatsen van maatschappelijke ontwikkeling hebben immers een eeuwenlange gedeelde 
geschiedenis. Deze te bestendigen of soms zelfs te herstellen oeroude banden vormen een 
gedeelde basis voor samenwerking. Deze instemming met het concept macroregio laat ook zien 
dat de Europese idee vooruitgang boekt.

Het verslag over de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied van de Commissie 
van 26 juni 2011 benadrukt "de waarde van [deze] nieuwe manier van samenwerken" en beveelt 
aan om "het cohesiefonds en andere financieringsbronnen in de regio af te stemmen op de 
doelstellingen van de strategie"1.

De Commissie heeft een rol op zich genomen bij de uitvoering van de Oostzeestrategie. In zijn 
conclusies van 13 april 2011 over de Donau-macroregio heeft de Raad de Commissie opnieuw 
gevraagd een voortrekkersrol te vervullen in de strategische coördinatie. In de praktijk is het 
bestuur van een dergelijk instrument complex. De leiding erover vergt een omvangrijke 
technische bijstand. De DG Regio kan daar momenteel niet nog meer in betekenen.

Zodra de nieuwigheid eraf is, bestaat er een reëel risico op een budgetverslindende, niet 
doelmatige 'machine'. Ook is de zogenaamde 'regel van drie keer nee' ingebracht: nee tegen 
nieuwe financieringsmiddelen, nee tegen een nieuw institutioneel instrument, nee tegen nieuwe 
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regelgeving. De Raad heeft deze inperking gewijzigd door op 13 april jongstleden een 'regel van 
drie keer ja' aan te nemen: ja tegen complementaire financiering, ja tegen coördinatie van 
institutionele instrumenten en ja tegen het vaststellen van nieuwe projecten. Met deze 
formulering wordt in feite een evenwicht gezocht, dat moet worden vastgelegd voordat de regels 
voor het volgende territoriale cohesiebeleid in de periode 2014-2020 worden bepaald.

3. De meerwaarde van de macroregionale strategie

Naar het voorbeeld van de Oostzee verschijnen er verschillende mogelijkheden dankzij de 
toepassing van macroregionale strategieën. Het gaat voornamelijk om een duidelijk 
referentiekader voor het cohesiebeleid en het stimuleren van de intersectoriale samenwerking in 
dezelfde macroregio. Dit kader kan investeringen sturen richting meer onderlinge aanvulling en 
van invloed zijn op de prioriteiten van ieder regionaal ontwikkelingsplan in dezelfde Europese 
macroregio. Dit leidt tot een totaalbeeld en tot daadwerkelijke synergie in het kader van een 
integrale aanpak.

Een ander voordeel van deze strategie: de verschillende interventie-instrumenten van de 
Europese Unie kunnen meer en in betere onderlinge samenwerking worden ingezet, met een 
groter effect dan de bedragen die voor het cohesiebeleid zijn gereserveerd. Dit geldt met name 
voor de Europese Investeringsbank (EIB). Dankzij de strategie is het ook mogelijk om de 
middelen van de regio's en de verschillende lidstaten samen te brengen door middel van bestuur 
op meerdere niveaus. Het is een strategie waar alle deelnemende partijen bij winnen.

Tot slot biedt een macroregionale strategie het nabuurschapsbeleid van de Unie een passend 
kader voor een hernieuwde dialoog en voor vruchtbare, concrete relaties. 

4. De te overwinnen moeilijkheden

Iedere macroregionale strategie heeft een dubbele dimensie: territoriaal, vanwege het bepalen 
van het betreffende toepassingsgebied, en functioneel, vanwege het vaststellen van prioriteiten. 
Op het moment dat een dergelijke stap wordt gezet moet betrokkenheid van de relevante 
gemeenschappen worden verkregen. Zodoende moet er een voorbereidingsfase worden voorzien 
van een à twee jaar, voordat er daadwerkelijk een macroregio kan worden gerealiseerd.

Het functioneren van de macroregio's moet de val van intergouvernementeel bestuur vermijden, 
hoewel het grensoverschrijdend karakter betrokkenheid van de relevante lidstaten veronderstelt. 
Alleen een bestuur op meerdere niveaus waarbij met name het regionale niveau wordt betrokken, 
is toegerust om het Europese karakter van dergelijke initiatieven te waarborgen en te zorgen voor 
wederzijdse aanvulling met het regionaal ontwikkelingsbeleid van de Europese Unie.

Het opzetten van toekomstige macroregio's door middel van 'spontane ontwikkeling' kan geen 
plan voor de toekomst zijn. Dit leidt tot een willekeurig karakter, dat de ontwikkeling van 
samenhangende maatregelen zal schaden. Toch moet iedere macroregio het resultaat zijn van een 
proces dat 'van onderop' begint en gebaseerd is op daadwerkelijke motivatie van de betrokken 
spelers. 

Betrokkenheid van de naburige regio's is nodig ter bekrachtiging van vele projecten in het kader 
van de macroregionale strategieën. Deze betrokkenheid moet zijn basis hebben in territoriaal 
beleid en niet in een vorm van buitenlands beleid.
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5. Te treffen maatregelen

De ontwikkeling van macroregionale strategieën moet aansluiten bij een algemene reflectie ter 
inventarisering van de problematiek in het veld. Zo moet vermeden worden dat projecten gaan 
zwalken of verbonden zijn aan eenvoudige politieke overwegingen van korte termijn. Er moet 
een 'voorlopige routekaart van de Europese macroregio's' worden samengesteld, weliswaar niet 
verbindend, die zich kan ontwikkelen aan de hand van de lokale dynamiek.

Voor iedere macroregio is een voorbereidingsfase noodzakelijk. Hierin wordt overleg 
georganiseerd tussen de betrokken partijen, waarin de eerste strategische lijnen worden geschetst 
en dat de basis vormt voor toekomstig bestuur. In overeenstemming met het besluit van de Raad 
is de Commissie de aangewezen instelling voor het leiden van een dergelijke 
voorbereidingsinspanning. Zij moet beschikken over de nodige middelen voor een dergelijke 
investering, zowel in personele als financiële zin.

De financiële middelen van de steun voor het macroregionale samenwerkingsinitiatief moeten 
gevonden worden onder doelstelling 3 van het cohesiebeleid. Dit komt overeen met de wens het 
financieringsniveau daarvan aanzienlijk te verhogen, in navolging van de reeds door het 
Europees Parlement uitgesproken wens voor de volgende programmaperiode. De Commissie 
heeft op haar beurt voorgesteld dat de kredieten voor 2014-2020 moeten stijgen met 30 %1, en 
aangedrongen op een "sterkere transnationale component".

Deze financiële steun moet de vorm krijgen van technische bijstandskredieten, zowel voor de 
voorbereidingsfase bij de Commissie zelf als voor de uitvoeringsfase bij het bestuursorgaan 
waarvoor aan het einde van de voorbereidingsfase gekozen wordt.

Voor de prioritaire projecten kan de wederzijdse aanvulling van de financiering verkregen 
worden door de selectiecriteria te verbinden aan de prioriteiten van de macroregionale strategie, 
bij de uitnodigingen tot het indienen van projectvoorstellen in het kader van de operationele 
programma's van het cohesiebeleid. Dit is zo ook gedaan in het kader van de strategie voor het 
Oostzeegebied. 

6. Het belang van een macroregionale strategie in het Middellandse Zeegebied

Het Middellandse Zeebekken kent aan al zijn oevers hetzelfde natuurlijke milieu, dezelfde 
geschiedenis en cultuur. In Zuid-Europa bestaat een groot potentieel, dat slechts benut kan 
worden met behulp van de coördinatie en het overzicht van een macroregionale strategie.

De mediterrane regio is zeer uitgestrekt, hetgeen vragen oproept over welke macroregionale 
voorziening de voorkeur moet krijgen. In het oostelijk Middellandse Zeegebied komen actoren in 
beweging rondom een macroregionaal project voor de Adriatisch-Ionische regio. Voordat wordt 
besloten tot een of twee macroregio's moet er meer overleg worden gevoerd. De twee mogelijke 
regio's zijn het westelijk en oostelijk Middellandse Zeegebied. Het laatste wordt ook Adriatisch-
Ionische regio genoemd.

De mediterrane regio's hebben vanwege het klimaat – het mediterrane klimaat – een 
vergelijkbaar ecotype. De landbouwproductie is overal van dezelfde aard en hoewel divers wordt 
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er eenzelfde scala aan producten verbouwd. De milieuproblemen (brand bijvoorbeeld) zijn 
overal hetzelfde. Het Middellandse Zeegebied is de belangrijkste toeristische bestemming ter 
wereld, en heeft belang bij samenwerking om de perspectieven van deze economische sector –
voor vele mediterrane regio's van groot belang – te bestendigen en te verbeteren.

Als onderdeel van het potentieel moet het maritiem verkeer de kern gaan vormen van een 
vervoersstrategie voor het gehele gebied, met name voor goederenvervoer. Er moeten vele en 
diverse zeeroutes geopend worden. De ontwikkeling van hernieuwbare energie, met name zonne-
energie, kent in het Middellandse Zeegebied optimale omstandigheden. Voor dergelijke 
doelstellingen kan de macroregionale strategie op maat gemaakte antwoorden bieden en daarbij 
partners als de EIB betrekken.

De mediterrane biodiversiteit is zeer rijk maar wordt ook ernstig bedreigd. Overbevissing 
bedreigt de visstand in de Middellandse Zee. De Middellandse Zee is een afgesloten zee met een 
zeer intensief maritiem verkeer. De oevers ervan kennen een van de hoogste 
bevolkingsgroeicijfers, een fenomeen dat nog versterkt wordt door het intensieve toerisme. Ook 
het kust- en zeemilieu is een belangrijke zorg in het gehele gebied. Een gecoördineerd beleid 
voor behandeling van afval in zee moet, naast een verbreding van de 'noord-zuid'-samenwerking 
tussen lokale gemeenschappen, worden gestimuleerd, met steun van het nabuurschapsbeleid. 

Voor 2020 en verder vertegenwoordigt het Middellandse Zeegebied een belangrijke 
'nabijheidshorizon' voor Europa, vanwege de 500 miljoen inwoners waarvan nauwelijks een 
derde in de Europese Unie woont. Een ontwikkelingsdynamiek rondom het Middellandse 
Zeegebied kan een stimulerende kracht zijn voor de hele Europese economie.

Binnen de EU is het mediterrane gebied te weinig gestructureerd. Op het gebied van 
samenwerking en onderlinge samenhang zijn zeer zwakke prestaties waar te nemen. De 
uitdagingen waar de politieke bestuurders in het Middellandse Zeegebied voor staan, kunnen 
veel beter aan het licht komen met behulp van een reflectief kader en een totaalplan.

De bevolking van het mediterrane gebied buiten de EU heeft een zeer lage levensstandaard, op 
alle terreinen: economisch, sociaal, ecologisch en politiek. De ontwikkeling van deze 
samenlevingen is noodzakelijk voor henzelf en een kans voor Europa. Europa kan hiermee zijn 
veiligheid verhogen, een 'draaglijker' beheersing van de immigratiestromen realiseren en direct 
bijdragen aan een groeizone met een positief effect op de prestaties van de eigen economie. De 
gebeurtenissen van afgelopen voorjaar aan de zuidkust van de Middellandse Zee zijn eveneens 
een krachtige aanmoediging voor de ontwikkeling van een nieuw, actief nabuurschapsbeleid. 
Door dit, zij het gedeeltelijk, te koppelen aan een macroregionale strategie, kan het beleid een 
concrete territoriale dimensie krijgen, wat een voorbeeld is van hogere doelmatigheid.

De Europese staten en regio's in het Middellandse Zeegebied moeten een versterkte 
samenwerking aangaan en deze openstellen voor alle partners in dit voor de toekomst van 
Europa essentiële gebied. De macroregionale strategie is een middel om deze samenwerking te 
bevorderen. 


