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1. Apariția macroregiunilor

Lansată în 2009, macroregiunea Mării Baltice regrupează un ansamblu coerent de teritorii a 
căror menire este să coopereze pentru a răspunde mai bine problemelor economice și de 
mediu prezente aici. Această cooperare a luat forma unei „strategii macroregionale” destinate 
să coordoneze puternicele cooperări sectoriale deja în vigoare și structurate în jurul a patru 
piloni – mediu, prosperitate, accesibilitate și securitate – și al unui plan de acțiune care se 
desfășoară pe 15 axe prioritare și 80 de proiecte emblematice.

Această experiență a inspirat și alte proiecte. Unul dintre ele – macroregiunea Dunării – a 
făcut obiectul unui prim progres. Sunt avute în vedere și altele. Instituțiile în cauză, statele 
membre, regiunile, autoritățile locale își dau mâna pentru a defini cadre similare în diferite 
macroregiuni ale Europei care prezintă caracteristici comune: același spațiu maritim, același 
masiv muntos, același bazin fluvial etc.

Strategiile macroregionale deschid perspective noi pentru proiectele de cooperare teritorială 
susținute prin obiectivul 3 al politicii de coeziune. Ele pot însoți marile strategii comunitare, 
cum ar fi rețelele transeuropene de transport sau politica maritimă integrată, și pot asigura o 
mai bună corespondență între programele regionale și obiectivele strategiei 2020 a 
Parlamentului European. 

2. Stadiul actual și prima experiența dobândită

Conceptul de macroregiune a mobilizat actorii implicați, iar entuziasmul care se observă arată 
existența unei așteptări reale de a investi această nouă sferă de politici publice în Europa, 
având drept obiectiv o dezvoltare pe bază teritorială. Există aici motive obiective –
interacțiunea între regiuni cu aceiași vecini -, dar și istorice și culturale, căci aceste „bazine de 
viață” au avut, de-a lungul secolelor, o istorie comună. Aceste legături imemoriale care merită 
întărite sau uneori chiar refăcute definesc o bază de cooperare comună. Aderarea la conceptul 
de macroregiune atestă în același timp o cristalizare a ideii europene.

Raportul privind strategia Uniunii Europene pentru Marea Baltică realizat de Comisie la 26 
iunie 2011 subliniază „valoarea unui [acestui] nou mod de cooperare” și recomandă 
„alinierea politicii de coeziune și a altor surse de finanțare din regiune la obiectivele 
strategiei”1.

Comisia s-a implicat în punerea în aplicare a strategiei Mării Baltice. În concluziile sale din 
13 aprilie 2011 referitoare la macroregiunea Dunării, Consiliul a invitat din nou Comisia „să 
joace un rol de prim rang în coordonarea strategică”. Concret, guvernarea unui asemenea 
dispozitiv este complexă, iar gestionarea sa necesită o asistență tehnică importantă. DG Regio 
nu poate, în stadiul actual, să-și asume o răspundere mai mare.

Odată trecut efectul anunțului, apare riscul real al unui „mare ceva” bugetivor și lipsit de 
eficacitate. Astfel, a fost înaintată o regulă zisă și „regulă a celor trei «nu»”: «nu» pentru noi 
mijloace financiare, pentru un nou instrument instituțional, pentru o nouă reglementare. 
Această constrângere a fost adaptată de Consiliu, care a promovat, la 13 aprilie anul trecut, o 
                                               
1  COM(2011)381 final.
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„regulă a celor trei «da»”: «da» pentru complementaritatea finanțărilor, pentru coordonarea 
instrumentelor instituționale, pentru definirea de proiecte noi. Această dialectică vizează de 
fapt căutarea unui echilibru care trebuie definit înainte să fie stabilite regulamentele viitoarei 
politici de coeziune teritorială 2014-2020.

3. Câștigurile de capital ale strategiei macroregionale

Prin exemplul Mării Baltice, apar mai multe posibilități grație punerii în aplicare a strategiilor 
macroregionale. Este vorba în principal de oferirea unui cadru de referință pertinent pentru 
politicile de coeziune și de favorizare a cooperării intersectoriale pentru un același „bazin de 
viață”. Acest cadru  poate să orienteze investițiile înspre un nivel superior de 
complementaritate și să exercite o influență asupra priorităților respective ale fiecărui plan 
regional de dezvoltare ale unei aceleași macroregiuni a Europei, conducând la o vedere de 
ansamblu și antrenând reale sinergii în cadrul unei abordări integrate.

Un alt avantaj al acestei strategii: ea permite o mai mare implicare și o mai bună cooperare 
între diferitele instrumente de intervenție de care dispune Uniunea Europeană, dincolo de 
singurele credite alocate politicii de coeziune. Este în special cazul Băncii Europene de
Investiții (BEI). De asemenea, strategia permite realizarea unei convergențe a resurselor 
regiunilor și ale diferitelor state membre prin intermediul unei guvernanțe pe mai multe 
niveluri. Este o strategie de pe urma căreia fiecare parte interesată are de câștigat.

În fine, strategia macroregională oferă politicilor de vecinătate ale Uniunii un cadru propice 
pentru un dialog reînnoit și pentru relații fructuoase și concrete. 

4. Dificultățile care trebuie depășite

Fiecare strategie macroregională are o dublă dimensiune, teritorială prin definirea unui 
teritoriu ca fiind pertinent pentru aplicarea sa și funcțională prin stabilirea priorităților. 
Adeziunea colectivităților în cauză trebuie dobândită în momentul lansării unui asemenea 
demers. Acest lucru presupune o fază de prefigurare, de ordinul a unu la doi ani, înainte ca o 
macroregiune să poată efectiv să vadă lumina zilei.

Funcționarea macroregiunilor trebuie să evite capcana unei guvernări interguvernamentale, 
deși caracterul său transfrontalier presupune o implicare a statelor membre în cauză. Numai o 
guvernare pe mai multe niveluri, care să implice mai ales eșalonul regional, este adaptată 
pentru a garanta misiunea europeană a unor asemenea demersuri și pentru a asigura o 
complementaritate cu politica de dezvoltare regională a Uniunii Europene.

Crearea prin „generare spontană” a unor viitoare macroregiuni nu poate fi o rețetă de viitor. 
Ea induce un caracter aleatoriu care va submina apariția unor demersuri coerente. De fapt, 
fiecare macroregiune creată trebuie să fie rezultatul unui proces de jos în sus, care să 
pornească de la o motivare reală a actorilor de pe teren. 

Implicarea regiunilor de vecinătate este necesară pentru a valida numeroase proiecte incluse 
în strategiile macroregionale. Această implicare trebuie să fie de domeniul politicilor 
teritoriale și nu să aparțină unei dimensiuni de politică externă.
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5. Măsurile preconizate

Dezvoltarea de strategii macroregionale trebuie să se înscrie într-o reflecție globală aptă să 
inventarieze problemele de pe teren, astfel încât să evite proiectele veleitare sau legate de 
simple considerații politice imediate. Trebuie definită o „hartă provizorie a macroregiunilor 
europene”, chiar dacă aceasta nu va avea caracter obligatoriu și chiar dacă va putea evolua în 
funcție de dinamica locală.

Pentru fiecare macroregiune, este necesară o „fază de prefigurare”, care să organizeze 
culegerea de opinii între partenerii implicați, care să schițeze primele axe strategice și care să 
definească bazele unei guvernări viitoare. Conform deciziei Consiliului, Comisia este instanța 
adecvată pentru a dirija un astfel de demers de prefigurare. Aceasta trebuie să dispună de 
resursele necesare, umane și financiare, pentru o astfel de investiție.

Mijloacele financiare de sprijin în favoarea demersului de cooperare macroregională urmează 
a fi eliberate în cadrul obiectivului 3 al politicii de coeziune. Acest lucru este în conformitate 
cu voința de a crește sensibil nivelul bugetar, în baza angajamentului pe care Parlamentul 
European l-a exprimat deja pentru viitoarea perioadă de programare. De partea sa, Comisia a 
propus ca aceste credite să fie majorate pentru 2014/2020 (+30 %)1, preconizând o 
„componentă transnațională consolidată”.

Acest sprijin trebuie să ia forma unor fonduri de asistență tehnică, atât pentru faza de 
prefigurare de care răspunde Comisia însăși, cât și pentru faza de punere în aplicare de care 
răspunde instanța de guvernare reținută la sfârșitul fazei de prefigurare. 

Pentru proiectele prioritare, la fel cum s-a procedat în cadrul strategiei Mării Baltice, 
complementaritatea finanțărilor poate fi obținută asociind criteriile de selecție cu prioritățile 
strategiei macroregionale în urma unor apeluri pentru proiect efectuate în cadrul unor 
programe operaționale ale politicii de coeziune.

6. Importanța unei strategii macroregionale în Mediterana

Bazinul mediteranean împarte același mediu natural, toate țărmurile sale fiind legate de 
aceeași realitate istorică și culturală. În sudul Europei, există mari oportunități care nu ar 
putea fi valorificate fără coordonarea și fără vederea de ansamblu pe care le permite definirea 
unei strategii macroregionale.

Suprafața Mediteranei este foarte întinsă, ceea ce ne face să ne punem întrebări cu privire la 
dispozitivul regional de preferat. În Mediterana de Est, actorii implicați se mobilizează în 
jurul unui proiect de macroregiune adriatico-ioniană. Acțiunile concertate vor trebui 
aprofundate, înainte de a se lua o decizie între opțiunea unei singure macroregiuni sau 
opțiunea a două macroregiuni distincte: una în Mediterana de Vest, iar cealaltă în Mediterana 
de Est, denumită și adriatico-ioniană.

Regiunile mediteraneene au în comun, în virtutea climei lor - „clima mediteraneană” -
ecotipuri asemănătoare. Aici, produsele agricole sunt de aceeași natură, de la nord la sud, de 
                                               
1  COM(2011)611 final.
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la est la vest, și, în diversitatea lor, formează o aceeași gamă de produse. Problemele de mediu 
(de exemplu, incendiile) sunt aceleași peste tot. Fiind o primă destinație în lume, teritoriile 
mediteraneene au interesul să coopereze pentru a perpetua și a ameliora perspectivele acestui 
sector economic major pentru majoritatea dintre ele.

În rândul oportunităților, apare necesitatea plasării traficului maritim în centrul unei strategii a 
transporturilor în întreaga zonă, în special pentru mărfuri. Trebuie deschise rute maritime, 
numeroase și diversificate. Mediterana oferă condiții optime pentru dezvoltarea de energii 
regenerabile, în special de energie solară. Pentru astfel de obiective, strategia macroregională 
poate să ofere răspunsuri adaptate și să implice parteneri precum BEI.

Biodiversitatea mediteraneană este deosebit de abundentă; dar este, în același timp, 
amenințată. Pescuitul excesiv reprezintă o amenințare pentru resursele sale halieutice. Marea 
Mediterană este o mare închisă, care cunoaște un trafic maritim foarte dens și ale cărei țărmuri 
adăpostesc o creștere demografică dintre cele mai puternice, fenomen mult accentuat în 
virtutea numărului mare de turiști. Astfel, mediul marin și de coastă este o preocupare majoră 
care vizează întreg acest spațiu. O politică coordonată de tratare a capturilor aruncate înapoi în 
mare, cu generalizarea cooperărilor „nord-sud” între colectivitățile locale, este de preferat, cu 
sprijinul politicilor de vecinătate.

Pentru 2020, dar și după aceasta, Mediterana reprezintă „orizontul de proximitate” principal 
pentru Europa, în virtutea celor 500 de milioane de locuitori care trăiesc aici, dintre care abia 
o treime locuiesc pe teritoriul Uniunii Europene. O dinamică a dezvoltării în jurul Mediteranei 
poate constitui o forță de atracție pentru orice economie europeană.

În cadrul UE, spațiul mediteranean este prea puțin structurat. Se observă aici performanțe 
foarte slabe în ceea ce privește cooperarea și interconexiunea. Provocările cărora trebuie să le 
facă față autoritățile politice din bazinul mediteranean ar putea fi mai bine gestionate în cadrul 
unei reflecții și al unui plan de ansamblu.

În afara UE, populațiile care trăiesc la periferia Mediteranei cunosc standarde de viață extrem 
de precare, sub toate planurile: economice, sociale, ecologice și politice. Dezvoltarea acestor 
societăți este o necesitate pentru ele însele, dar și o oportunitate pentru Europa. Aceasta din 
urmă ar capitaliza o și mai mare securitate, un control mai „sustenabil” al fluxurilor de 
imigrație și participarea directă la o zonă de creștere care ar avea un impact pozitiv asupra 
performanțelor propriei sale economii. Astfel, evenimentele din primăvara anului trecut care 
au avut loc pe țărmul sudic al Mediteranei reprezintă un stimulent puternic pentru dezvoltarea 
de noi politici active de vecinătate. Încorporându-le, cel puțin parțial, într-o strategie 
macroregională, ele ar putea căpăta o dimensiune teritorială concretă, garanție a unei mai 
bune eficacități.

Statele și regiunile europene din spațiul mediteranean trebuie să lanseze un demers consolidat 
de cooperare și să-l deschidă tuturor partenerilor acestui spațiu esențial pentru viitorul 
Europei. Strategia macroregională este un instrument de preferat în acest sens.


