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1.  Vznik makroregiónov

Makroregión Baltského mora vytvorený v roku 2009 zoskupuje súvislý celok území, ktorých 
poslaním je spolupráca s cieľom lepšie riešiť hospodárske a environmentálne problémy, ktoré 
v nich vznikajú. Táto spolupráca vznikla vo forme makroregionálnej stratégie určenej na 
koordináciu už platnej silnej odvetvovej spolupráce postavenej na štyroch pilieroch –
životnom prostredí, prosperite, dostupnosti a bezpečnosti – a na akčnom pláne zameranom na 
15 priorít a 80 hlavných projektov. 

Táto skúsenosť inšpirovala ďalšie projekty. Prvým pokrokom bol jeden z nich – makroregión 
v podunajskej oblasti. Plánuje sa aj s ďalšími projektmi. Príslušné inštitúcie, členské štáty, 
regióny a miestne orgány sa spoločne radia pri vytváraní podobných rámcov v rôznych 
makroregiónoch Európy, ktoré majú spoločné znaky: rovnaký námorný priestor, rovnaký 
horský masív, rovnaké riečne povodie atď.   

Makroregionálne stratégie otvárajú nové vyhliadky pre projekty územnej spolupráce, ktoré sú 
podporované z cieľa 3 politiky súdržnosti. Môžu dopĺňať veľké stratégie Spoločenstva, ako sú 
transeurópske siete dopravy alebo integrovaná námorná politika. Môžu priniesť lepší súlad s 
regionálnymi programami a cieľmi stratégie 2020 Európskeho parlamentu. 

2. Súčasná situácia a prvá spätná väzba

Koncepcia makroregiónu zmobilizovala zainteresované subjekty a pozorované nadšenie 
ukazuje, že skutočné očakávania sa prejavujú investovaním tejto novej oblasti verejnej 
politiky v Európe s cieľom územného rozvoja. Existujú na to objektívne dôvody – interakcia 
medzi regiónmi toho istého susedstva –, ale aj dôvody historické a kultúrne, keďže tieto 
oblasti mali počas dlhé stáročia spoločnú históriu. Tieto pradávne putá, ktoré treba posilniť, či 
často dokonca obnoviť, vymedzujú základ spoločnej spolupráce. Pristúpenie ku koncepcii 
makroregiónu tak svedčí o napredovaní európskej myšlienky.

V správe o stratégii Európskej únie pre región Baltského mora, ktorú Komisia vydala 26. júna 
2011, sa zdôrazňuje „hodnota nového spôsobu spolupráce“ a odporúča sa „o zosúladenie 
politiky súdržnosti a ďalších zdrojov financovania v regióne s cieľmi stratégie“1.

Komisia sa zapojila do zavedenia stratégie pre región Baltského mora. Rada vo svojich 
záveroch z 13. apríla 2011 týkajúcich sa makroregiónu v podunajskej oblasti opätovne 
vyzvala Komisiu, aby „pri strategickej koordinácii zohrávala vedúcu úlohu“. Konkrétne je 
riadenie tohto nástroja zložité a jeho správa si vyžaduje značnú technickú pomoc. Generálne 
riaditeľstvo pre regionálnu politiku zatiaľ v tejto veci nemôže urobiť viac.

Po tom, ako účinok oznámenia vyprchá, existuje skutočné riziko „čohosi“ márnotratného 
a neúčinného. Takisto sa vyzdvihlo tzv. pravidlo troch nie: nie novým finančným 
prostriedkom, nie novému inštitucionálnemu nástroju, nie novým právnym predpisom. Toto 
obmedzenie zmenila Rada, ktorá 13. apríla tohto roku podporila tzv. pravidlo troch áno: áno 
komplementárnosti finančných prostriedkov, áno koordinácii inštitucionálnych nástrojov, áno 
vymedzeniu nových projektov. Touto dialektikou sa sleduje nájdenie rovnováhy, ktorú treba 
                                               
1 KOM(2011) 381 v konečnom znení
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vymedziť, aby sa ustanovili nariadenia budúcej politiky územnej súdržnosti na obdobie rokov 
2014 – 2020.

3. Nadhodnota makroregionálnej stratégie

Prostredníctvom príkladu Baltského mora sa vďaka uplatňovaniu makroregionálnych stratégií 
objavujú viaceré možnosti. Ide najmä o predloženie príslušného referenčného rámca pre 
politiky súdržnosti a podporu medziodvetvovej spolupráce v tej istej oblasti života. 
Prostredníctvom tohto rámca možno investície zamerať viac na komplementárnosť 
a ovplyvňovať príslušné priority každého regionálneho plánu rozvoja toho istého 
makroregiónu v Európe vedúceho k jednotnému pohľadu a k skutočnej synergii v rámci 
integrovaného prístupu.

Ďalšou výhodou tejto stratégie je, že umožňuje väčšie zapojenie a lepšiu spoluprácu medzi 
rozličnými intervenčnými nástrojmi, ktorými Európska únia disponuje, okrem prostriedkov 
pridelených na politiku súdržnosti. To je prípad najmä Európskej investičnej banky (EIB). 
Umožňuje konvergenciu zdrojov z regiónov a rozličných členských štátov prostredníctvom 
viacúrovňového riadenia. Ide o všeobecne prospešnú stratégiu pre každú zainteresovanú 
stranu.

Makroregionálna stratégia poskytuje susedským politikám Únie vhodný rámec pre obnovený 
dialóg a úspešné a konkrétne vzťahy. 

4. Ťažkosti, ktoré treba prekonať

Každá makroregionálna stratégia má dvojaký rozmer – územný z hľadiska vymedzenia 
vhodného územia pôsobnosti a funkčný z hľadiska určenia priorít. Pristúpenie príslušných 
miestnych orgánov sa musí dosiahnuť v momente začatia tohto procesu. To všetko vedie 
k zváženiu prípravnej fázy v trvaní od jedného do dvoch rokov, aby mohlo skutočne dôjsť k 
vzniku takéhoto makroregiónu.

Fungovanie makroregiónov sa musí vyhnúť pasci medzivládneho riadenia, aj keď jeho 
cezhraničný charakter predpokladá zapojenie príslušných členských štátov. Prispôsobuje sa 
len riadenie na viacerých úrovniach zapájajúce najmä regionálnu úroveň, s cieľom zaručiť 
európske poslanie takýchto procesov a zabezpečiť komplementárnosť s politikou 
regionálneho rozvoja Európskej únie.

Vytváranie prostredníctvom „samoplodenia“ budúcich makroregiónov nemôže byť plánom do 
budúcnosti. Vedie k náhodnosti, čo by poškodilo rozvoj jednotných procesov. Každé 
vytvorenie by malo pritom byť procesom „zdola nahor“, ktorý vychádza zo skutočnej 
motivácie zainteresovaných subjektov. 

Je nevyhnutné zapojiť susedské regióny, aby sa schválili mnohé projekty zapojené do 
makroregionálnych stratégií. Toto zapojenie musí vychádzať z územných politík a nie 
z rozmeru zahraničnej politiky.

5. Opatrenia, ktoré treba zvážiť
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Rozvoj makroregionálnych stratégií musí byť súčasťou globálnych úvah vhodných na 
spísanie problémov územia tak, aby sa predišlo nestálym projektom alebo projektom 
spojeným s jednoduchými okamžitými politickými úvahami. Je potrebné vymedziť 
„predbežnú mapu európskych makroregiónov“, aj keď bude naďalej nezáväzná a môže sa 
vyvíjať podľa miestnych dynamík.

Pre každý makroregión je potrebná „prípravná fáza“, počas ktorej sa uskutoční stretnutie 
príslušných strán, načrtnú sa prvé strategické smerovania a vymedzí sa aj základ budúceho 
riadenia. V súlade s rozhodnutím Rady je Komisia prirodzeným orgánom na riadenie tohto 
prípravného procesu. Na takéto investovanie musí mať k dispozícii nevyhnutné ľudské aj 
finančné zdroje.

Finančné prostriedky na podporu procesu makroregionálnej spolupráce je treba vymedziť 
v rámci cieľa 3 politiky súdržnosti. Je to v súlade s ochotou značne navýšiť rozpočtovú 
úroveň, ako to sľúbil Európsky parlament pre budúce programové obdobie. Komisia navrhla, 
aby sa tieto finančné prostriedky navýšili pre obdobie rokov 2014 – 2020 (+30 %),1 a zároveň 
obhajuje „posilnenú nadnárodnú zložku“.

Táto finančná podpora musí v samotnej Komisii nadobudnúť formu finančných prostriedkov 
technickej pomoci v prípravnej fáze, ako aj vo fáze uplatňovania v riadiacom subjekte po 
skončení prípravnej fázy. 

V prípade prioritných projektov, ako to bolo v rámci stratégie pre región Baltského mora, sa 
komplementárnosť finančných prostriedkov môže dosiahnuť spojením kritérií výberu s 
prioritami makroregionálnej stratégie počas výzvy na predkladanie projektov uskutočnených 
v rámci operačných programov politiky súdržnosti.

6. Význam makroregionálnej stratégie v Stredozemí

Stredomorská oblasť má rovnaké prírodné prostredie, pričom celé jej pobrežie spája rovnaká 
história a kultúra. Na juhu Európy existuje silný potenciál, ktorý sa nemôže zhodnotiť bez 
koordinácie a uceleného pohľadu, ktoré môžu vzniknúť vďaka vymedzeniu makroregionálnej 
stratégie.

Oblasť Stredozemia je veľmi rozľahlá, čo vedie k zamysleniu sa nad tým, aké 
makroregionálne opatrenie treba uprednostniť. Vo východnej časti Stredozemia sa subjekty 
mobilizujú v rámci projektu jadransko-iónskeho makroregiónu. Bude potrebné prehĺbiť 
rokovania, skôr než sa rozhodne medzi možnosťou jedného makroregiónu alebo možnosťou 
dvoch samostatných makroregiónov: jedného v západnej časti Stredozemia a druhého vo 
východnej časti Stredozemia, ktorá sa nazýva aj jadransko-iónska.

Regióny Stredozemia majú vďaka svojej stredozemskej klíme podobné ekotypy. 
Poľnohospodárske výrobky v tomto regióne majú zo severu na juh a z východu na západ 
rovnaký charakter a aj pri svojej rozmanitosti predstavujú rovnaký produktový mix. 
Environmentálne problémy (napríklad záplavy) sú všade rovnaké. Ako prvá destinácia 
cestovného ruchu na svete majú územia Stredozemia záujem spolupracovať s cieľom ustáliť 
                                               
1 KOM(2011) 611 v konečnom znení
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a zlepšiť vyhliadky tohto hlavného hospodárskeho odvetvia pre väčšinu z nich.

K potenciálu patrí aj potreba sústrediť sa na námornú dopravu v rámci stratégie dopravy v 
celej zóne, najmä pre tovar. Početné a diverzifikované morské cesty musia byť otvorené. 
Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, a najmä solárnej energie, má v Stredozemí optimálne 
podmienky. Na také účely môže makroregionálna stratégia poskytovať zodpovedajúce 
odpovede a zapojiť takých partnerov, ako je EIB.

Biodiverzita v Stredozemí je mimoriadnou bohatá, ale aj veľmi ohrozená. Nadmerný rybolov 
je hrozbou pre zdroje rybného hospodárstva. Stredozemné more je uzavreté more, ktoré má 
veľmi hustú námornú dopravu. Jeho pobrežia zažívajú jeden z najsilnejších demografických 
rastov, čo je výrazný jav rastúceho cestovného ruchu. Hlavným problémom celej tejto oblasti 
je pobrežné a morské prostredie. Je dôležité podporovať koordinovanú politiku na riešenie 
odhadzovania rýb do mora spolu so zovšeobecnením spolupráce medzi severom a juhom 
medzi miestnymi samosprávami pri podporovaní susedských politík. 

Po roku 2020 bude Stredozemie predstavovať hlavný blízky horizont pre Európu, keďže 
v ňom žije 500 miliónov obyvateľov, z ktorých sotva tretina je v Európskej únii. Dynamický 
rozvoj Stredozemia môže byť hnacou silou pre celé európske hospodárstvo.

V rámci Európskej únie je oblasť Stredozemia príliš slabo štruktúrovaná. Spolupráca 
a prepojenie v tejto oblasti sú veľmi slabé. Problémy, ktorým musia čeliť politické orgány 
Stredozemia, by sa oveľa lepšie riešili v rámci spoločnej úvahy a plánu. 

Životné podmienky obyvateľstva mimo EÚ, ktoré žije na pobreží Stredozemného mora, sa 
značne zhoršujú, a to na všetkých úrovniach: hospodárskej, sociálnej, ekologickej a politickej. 
Rozvoj takýchto spoločností je nevyhnutný pre ne samé a predstavuje príležitosť pre Európu. 
Európa by tým získala väčšiu bezpečnosť, udržateľnejšie zvládanie prisťahovaleckých tokov a 
priamu účasť na oblasti rastu, ktorá by pozitívne ovplyvnila výkonnosť jej vlastného 
hospodárstva. Udalosti z jari tohto roku na južnom pobreží Stredozemia sú tiež silným 
povzbudením k rozvoju nových aktívnych susedských politík. Prinajmenšom ich čiastočným 
pripájaním k makroregionálnej stratégii by mohli mať konkrétny územný rozmer, ktorý by 
zaručil lepšiu účinnosť.

Európske štáty a regióny v oblasti Stredozemia musia zabezpečiť posilnenie procesu 
spolupráce a otvoriť všetkým partnerom tento priestor, ktorý má pre budúcnosť Európy 
zásadný význam. Makroregionálna stratégia je prostriedkom, ako to dosiahnuť. 


