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1. Powstanie makroregionów

Utworzony w 2009 r. makroregion Morza Bałtyckiego to jednolita grupa terytoriów mająca 
na celu współpracę na rzecz lepszego rozwiązywania problemów ekonomicznych i 
środowiskowych występujących na tym obszarze. Współpraca przyjęła formę „strategii 
makroregionalnej” zmierzającej do skoordynowania solidnych zasad już obowiązującej 
współpracy sektorowej, która zorganizowana jest wokół czterech filarów – środowiska, 
koniunktury, dostępności i bezpieczeństwa – oraz opiera się na planie działania obejmującym 
15 osi priorytetowych i 80 projektów przewodnich.

To doświadczenie zainspirowało inne inicjatywy. Poczyniono już pierwsze kroki w kierunku 
realizacji jednej z nich – utworzenia makroregionu Dunaju. Planowane są także kolejne 
inicjatywy. Zainteresowane instytucje, państwa członkowskie, regiony i władze lokalne 
nawiązują współpracę w celu określenia zbliżonych ram w różnych makroregionach Europy, 
które posiadają wspólne cechy (wspólne obszary morskie, wspólny masyw górski, wspólne 
dorzecze itp.). 

Strategie makroregionalne otwierają nowe perspektywy dla projektów współpracy 
terytorialnej opartych na trzecim celu polityki spójności. Mogą one stanowić wsparcie dla 
znaczących strategii wspólnotowych takich jak transeuropejskie sieci transportowe lub 
zintegrowana polityka morska. Mogą one wnieść większą adekwatność pomiędzy 
programami regionalnymi i celami strategii Parlamentu Europejskiego do roku 2020. 

2. Ocena i pierwsze doświadczenia

Koncepcja makroregionów zmobilizowała zainteresowane strony i z obserwowanego 
zaangażowania można wywnioskować, że z tą nową dziedziną polityki publicznej w Europie 
wiążą się realne oczekiwania zmierzające do postępu opartego na rozwoju terytorialnym. 
Wynika to z powodów obiektywnych – interakcja między regionami o wspólnym sąsiedztwie 
– lecz także historycznych i kulturowych, gdyż te obszary życia od wieków łączy wspólna 
historia. Te zadawnione związki, które należy rozwijać, a czasem nawet odbudować, określają 
wspólne podstawy współpracy. Przyjęcie koncepcji makroregionu świadczy również o 
rozwoju idei integracji europejskiej.

W sprawozdaniu w sprawie strategii Unii Europejskiej w regionie Morza Bałtyckiego z dnia 
26 czerwca 2011 r. Komisja Europejska podkreśla, „wartość [tej] nowej metody współpracy” 
i zaleca dopasowanie „polityki spójności i innych źródeł finansowania w regionie do celów 
strategii”1.

Komisja zaangażowała się w tworzenie strategii dla Morza Bałtyckiego. W swoich 
konkluzjach z dnia 13 kwietnia 2011 r. dotyczących makroregionu Dunaju Rada ponownie 
wezwała Komisję, „aby odgrywała pierwszoplanową rolę w strategicznej koordynacji”. 
Konkretne prowadzenie takiego działania jest skomplikowane i wymaga znacznego wsparcia 
technicznego. DG Regio nie może obecnie przyjąć większego zakresu zobowiązań.

Po ucichnięciu rekcji po tej zapowiedzi, realne stanie się ryzyko powstania bezskutecznego 
                                               
1 COM (2011), 381 wersja ostateczna.
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„wielkiego tworu” pochłaniającego duże nakłady budżetowe. Wprowadzono również tzw. 
zasadę trzech „nie”: nie dla nowych środków finansowych, nie dla nowych instrumentów 
instytucjonalnych i nie dla nowych przepisów. Te ograniczenia zostały zmodyfikowane przez 
Radę, która 13 kwietnia br. wypromowała zasadę trzech „tak”: tak dla komplementarności 
finansowania, tak dla koordynacji instrumentów instytucjonalnych i tak dla określenia 
nowych projektów. Taka dialektyka zmierza de facto do poszukiwania równowagi, którą 
należy zdefiniować przed przyjęciem regulacji dotyczących polityki spójności terytorialnej na 
kolejne lata 2014–2020.

3. Wartość dodana strategii makroregionalnej

Jak dowodzi przykład Morza Bałtyckiego, wprowadzenie strategii makroregionalnych 
stwarza wiele możliwości. Chodzi przede wszystkim o zaoferowanie odpowiednich ram 
odniesienia dla polityki spójności i sprzyjanie współpracy międzysektorowej na wspólnym 
obszarze życia. Takie ramy mogą spowodować wzrost komplementarności inwestycji i 
wywrzeć wpływ na odpowiednie priorytety na wszystkich płaszczyznach rozwoju 
regionalnego danego makroregionu w Europie, prowadząc do całościowej wizji i rzeczywistej 
synergii w ramach zintegrowanego podejścia.

Inną zaletą tej strategii jest fakt, że umożliwia ona większe zaangażowanie i lepsze 
współdziałanie różnych narzędzi interwencji, którymi dysponuje Unia Europejska, poza 
samymi środkami przeznaczonymi na politykę spójności. Dotyczy to szczególnie 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Pozwala ona również na połączenie środków, 
którymi dysponują regiony i różne państwa członkowskie dzięki wielopoziomowemu 
sprawowaniu rządów. Jest to strategia, w ramach której wygrywają wszystkie zaangażowane 
strony.

Strategia makroregionalna nadaje wreszcie polityce sąsiedztwa w Unii ramy odpowiednie do 
prowadzenia odnowionego dialogu oraz nawiązania owocnych i konkretnych relacji. 

4. Trudności do pokonania

Każda strategia makroregionalna ma podwójny wymiar: terytorialny – ze względu na 
określone terytorium, które obejmuje, oraz funkcjonalny – ze względu na przyjęte priorytety. 
Przystąpienie danych społeczności do ww. strategii powinno następować w momencie 
podjęcia takiego działania. Wszystko to zmierza do wyznaczenia fazy wstępnej, trwającej ok. 
1–2 lat, a poprzedzającej faktyczne powstanie makroregionu.

Działanie makroregionów nie może wpaść w pułapkę zarządzania międzyrządowego, mimo iż 
charakter transgraniczny sugeruje zaangażowanie odpowiednich państw członkowskich. 
Jedynie zarządzanie na kilku szczeblach, szczególnie z udziałem szczebla regionalnego, jest 
odpowiednią gwarancją europejskiego charakteru takich działań i zapewnienia 
komplementarności z polityką rozwoju regionalnego Unii Europejskiej.

Spontaniczne tworzenie przyszłych makroregionów stanowi plan na przyszłość. Ma ono 
charakter niesystematyczny, który będzie szkodliwy dla podjęcia spójnych działań. Dlatego 
każdy proces tworzenia organizacji powinien stanowić proces oddolny, wynikający z realnej 
motywacji lokalnych podmiotów.
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Zaangażowanie sąsiednich regionów jest konieczne do zatwierdzenia licznych projektów 
związanych ze strategiami makroregionalnymi. Takie zaangażowanie powinno wynikać z 
polityki terytorialnej, a nie wchodzić w zakres polityki zagranicznej.

5. Proponowane działania

Rozwój strategii makroregionalnych powinien wpisywać się w globalne rozważania 
pozwalające na przeanalizowanie problemów występujących na danym obszarze – w taki 
sposób, aby uniknąć projektów nieprzekonujących lub związanych bezpośrednio z celami 
jedynie politycznymi. Należy zdefiniować „prognozową mapę makroregionów europejskich”, 
nawet jeżeli nie będzie ona wiążąca i będzie mogła zmieniać się zgodnie z dynamiką rozwoju 
lokalnego.

Każdy makroregion wymaga „fazy wstępnej”, w ramach której zostaną zgromadzone opinie 
zaangażowanych partnerów i powstanie zarys pierwszych osi strategicznych, jak również 
zostaną zdefiniowane podstawy przyszłego zarządzania. Zgodnie z decyzją Rady to Komisja 
jest w oczywisty sposób instancją nadzorującą przebieg fazy wstępnej. Komisja powinna 
dysponować zasobami – ludzkimi i finansowymi – niezbędnymi do zrealizowania takiej 
inwestycji.

Środki finansowe na wsparcie przebiegu współpracy makroregionalnej powinny zostać 
wydzielone w ramach trzeciego celu polityki spójności. Jest to zgodne z zamiarem znacznego 
zwiększenia poziomu środków budżetowych, zgodnie z wolą Parlamentu Europejskiego już 
wyrażoną w odniesieniu do kolejnego okresu programowania. Ze swojej strony Komisja 
zaproponowała zwiększenie tych środków na lata 2014–2020 (+30%)1, przy jednoczesnym 
zaleceniu „wzmocnienia komponentu transnarodowego”.

Takie wsparcie finansowe powinno przybrać formę pomocy technicznej, zarówno podczas 
fazy wstępnej prowadzonej przez samą Komisję, jak i w fazie wprowadzania w życie przez 
organ zarządzający utworzony po zakończeniu fazy wstępnej. 

Dla projektów priorytetowych, tak jak miało to miejsce w przypadku strategii dla regionu 
Morza Bałtyckiego, komplementarność finansowania można osiągnąć dzięki powiązaniu 
kryteriów wyboru z priorytetami strategii makroregionalnej podczas wezwania do składania 
projektów ogłoszonego w ramach programów operacyjnych polityki spójności.

6. Znaczenie strategii makroregionalnej w basenie Morza Śródziemnego

W basenie Morza Śródziemnego panują takie same warunki naturalne i cały obszar spaja ta 
sama rzeczywistość historyczna i kulturowa. Na południu Europy istnieją duże możliwości, 
które jednak nie będą mogły zostać wykorzystane bez koordynacji i ogólnej perspektywy 
możliwych dzięki zdefiniowaniu strategii makroregionalnej.

Obszar Morza Śródziemnego jest bardzo rozległy, co zmusza do zastanowienia się, jaki 
mechanizm makroregionalny powinien uzyskać pierwszeństwo. Na wschodnich obszarach 

                                               
1 COM(2011) 611, wersja ostateczna.
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basenu Morza Śródziemnego dochodzi do mobilizacji podmiotów wokół projektu 
dotyczącego makroregionu adriatycko-jońskiego. Konieczne będzie dopracowanie przyjętych 
uzgodnień przed podjęciem decyzji o utworzeniu tylko jednego makroregionu lub dwóch 
odrębnych makroregionów: regionu zachodniego Morza Śródziemnego i wschodniego Morza 
Śródziemnego, zwanego także regionem adriatycko-jońskim.

Z racji panującego klimatu śródziemnomorskiego w regionie Morza Śródziemnego występują 
podobne ekotypy: produkty rolne są tam tego samego rodzaju, tak od północy do południa, 
jak i od wschodu do zachodu, i w swojej różnorodności stanowią jednolitą gamę produktów.
Problemy związane ze środowiskiem są wszędzie te same (na przykład pożary). Będąc 
najpopularniejszym kierunkiem turystycznym na świecie, obszary śródziemnomorskie są 
zmotywowane do współpracy w celu utrwalenia i poprawy perspektyw tego sektora 
gospodarki, najważniejszego dla większości z nich.

Na równi z istniejącymi możliwościami znajduje się konieczność uznania ruchu morskiego za 
kluczowy element strategii transportowej dla całego obszaru, w szczególności jeśli chodzi o 
przewóz towarów. Konieczne jest otwarcie wielu różnych szlaków morskich. W basenie 
Morza Śródziemnego panują optymalne warunki rozwoju w obszarze energii ze źródeł 
odnawialnych, a w szczególności energii słonecznej. Strategia makroregionalna może we 
właściwy sposób pomóc wykorzystać te możliwości i zaangażować partnerów takich jak EBI.

Śródziemnomorska różnorodność biologiczna jest szczególnie bogata, jest jednak również 
bardzo zagrożona. Zasoby rybne są zagrożone z powodu przełowienia. Morze Śródziemne 
jest morzem zamkniętym, na którym występuje duże zagęszczenie ruchu morskiego i na 
którego wybrzeżu wzrost demograficzny ma bardzo duże nasilenie, dodatkowo potęgowane 
przez duży ruch turystyczny. Toteż istnieją poważne obawy o środowisko przybrzeżne i 
morskie na całym tym obszarze. Zalecane jest prowadzenie – przy wsparciu polityki 
sąsiedztwa – skoordynowanej polityki wobec wyrzucania odrzutów do morza przy ogólnej 
współpracy między społecznościami lokalnymi na północy i na południu.

Na rok 2020 i w okresie po nim następującym region Morza Śródziemnego stanowi główną 
perspektywę w zakresie sąsiedztwa, z uwagi na to, że zamieszkiwany jest przez 500 mln 
obywateli, z czego zaledwie jedna trzecia znajduje się na terenie Unii Europejskiej. Dynamika 
rozwoju wokół Morza Śródziemnego może stanowić siłę napędową dla całej gospodarki 
europejskiej.

W ramach UE obszar śródziemnomorski jest zbyt słabo zorganizowany. Można tam 
zaobserwować niewielkie osiągnięcia pod względem współpracy i wzajemnych powiązań.
Wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć władze polityczne regionu Morza Śródziemnego, 
będzie można znacznie łatwiej zdefiniować w ramach całościowej refleksji.

Poziom życia ludności zamieszkującej wybrzeże Morza Śródziemnego (z wyjątkiem UE) jest 
bardzo niski pod każdym względem: ekonomicznym, społecznym, ekologicznym i 
politycznym. Rozwój tych społeczeństw jest niezbędny dla ich własnego dobra, ale również 
stanowi szansę dla Europy. Dzięki temu UE osiągnęłaby wyższy poziom bezpieczeństwa, 
lepsze możliwości zarządzania napływem imigrantów oraz bezpośrednie zaangażowanie w tej 
strefie wzrostu, która wywarłaby pozytywny wpływ na wyniki gospodarki europejskiej.
Również wydarzenia, które miały miejsce wiosną tego roku na południowym wybrzeżu 
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Morza Śródziemnego, stanowią silny bodziec w kierunku rozwoju nowej, aktywnej polityki 
sąsiedztwa. W razie połączenia jej przynajmniej w części ze strategią makroregionalną, 
polityka sąsiedztwa może nabrać realnego wymiaru terytorialnego, stanowiącego gwarancję 
lepszej skuteczności.

Państwa i regiony europejskie obszaru Morza Śródziemnego powinny zacieśnić współpracę i 
umożliwić udział w niej wszystkim partnerom z tego terytorium, mającego zasadnicze 
znaczenie dla przyszłości Europy. 
Zaś strategia makroregionalna jest środkiem najbardziej sprzyjającym osiągnięciu tego celu.


