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1.  Nastajanje makroregij

Makroregijo Baltskega morja, ki je nastala leta 2009, tvori celovit sklop ozemelj, ki si ob 
sodelovanju prizadevajo učinkoviteje reševati gospodarske in okoljske težave, s katerimi se 
spopadajo. To sodelovanje je privzelo obliko „makroregionalne strategije“, ki je namenjena 
usklajevanju že vzpostavljenih trdnih sektorskih sodelovanj in se opira na štiri stebre – okolje, 
blaginjo, dostopnost in varnost – ter na akcijski načrt, razdeljen na 15 prednostnih področij in 
80 vodilnih projektov.  

Ta izkušnja je postala navdih za druge projekte. Eden od njih, makroregija Podonavje, je že 
naredil prvi korak. Drugi so v fazi načrtovanja. Zadevne ustanove, države članice, regije in 
lokalni organi se medsebojno posvetujejo, da bi v različnih evropskih makroregijah, ki jih 
povezujejo skupne značilnosti: isti pomorski prostor, isti gorski masiv, isto povodje itd., 
določili podobne okvire.     

Makroregionalne strategije odpirajo nove možnosti za projekte teritorialnega sodelovanja, ki 
jih podpira cilj 3 kohezijske politike. Te strategije lahko spremljajo velike strategije 
Skupnosti, kot so vseevropska prometna omrežja ali celostna pomorska politika. Pripomorejo 
lahko k večji usklajenosti med regionalnimi programi in cilji strategije 2020 Evropskega 
parlamenta. 

2. Trenutno stanje in prve povratne informacije

Zamisel o makroregiji je spodbudila k delovanju zadevne deležnike, opazno navdušenje pa 
priča o resnični pripravljenosti za prizadevanja na tem novem področju evropskih javnih 
politik, katerih namen je razvoj na teritorialni osnovi. Razlogi za to so objektivni, tj. 
medsebojno sodelovanje regij iz iste soseske, pa tudi zgodovinski in kulturni, saj imajo ta 
gravitacijska območja stoletja dolgo skupno zgodovino. Te starodavne vezi, ki jih je treba 
okrepiti, tu pa tam pa tudi obnoviti, so osnova za skupno sodelovanje. Sprejetje zamisli o 
makroregiji je tako dokaz o napredovanju evropske ideje.

Poročilo Komisije z dne 26. junija 2011 o strategiji Evropske unije za regijo Baltskega morja 
poudarja „pomen [tega] novega načina sodelovanja“ in priporoča „uskladitev kohezijske 
politike in drugih virov financiranja v regiji s cilji strategije“1.

Komisija je v izvajanje strategije za Baltsko morje vložila veliko truda. Svet jo je v svojih 
sklepih z dne 13. aprila 2011 glede makroregije Podonavje znova pozval „naj pri strateškem 
usklajevanju odigra vodilno vlogo“. Upravljanje takšne strategije je namreč zapleteno, njeno 
vodenje pa zahteva precejšnjo tehnično podporo. Generalni direktorat za regionalno politiko 
pa trenutno ne more prevzeti večje vloge. 

Obstaja resna nevarnost, da ko mine začetno navdušenje, strategija postane neučinkovita 
požiralka proračuna. Zato je bilo predlagano pravilo „trikratnega ne“: nobenih dodatnih 
finančnih sredstev, nobenega novega institucionalnega instrumenta in nobenih novih 
predpisov. 13. aprila letos je Svet to omejitev prilagodil s spodbujanjem „pravila trikratnega 
da“: dà medsebojnemu dopolnjevanju financiranja, dà usklajevanju institucionalnih 
                                               
1  KOM(2011) 381 konč.
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instrumentov in dà opredelitvi novih projektov. Namen teh protislovij je pravzaprav 
vzpostaviti ravnovesje, ki ga je treba opredeliti, še preden bodo sprejete uredbe prihodnje 
politike teritorialne kohezije za obdobje 2014–2020. 

3. Prednosti makroregionalne strategije

Primer Baltskega morja je pokazal več možnosti, ki jih prinaša izvajanje makroregionalnih 
strategij. Predvsem gre za zagotovitev ustreznega referenčnega okvira kohezijskim politikam 
in spodbujanje medsektorskega sodelovanja na istem gravitacijskem območju. Ta okvir lahko 
usmeri vlaganja tako, da se med seboj bolje dopolnjujejo, in vpliva na prednostne naloge 
posameznih regionalnih načrtov za razvoj iste evropske makroregije ter tako privede do 
celovitega pregleda in pravih sinergij v okviru celostnega pristopa.

Dodatna prednost te strategije: omogoča večjo udeležbo in boljše sodelovanje med različnimi 
orodji za posredovanje, s katerimi razpolaga Evropska unija, poleg sredstev, ki so dodeljena 
kohezijski politiki. To velja predvsem za Evropsko investicijsko banko (EIB). Prek 
upravljanja na več ravneh pa omogoča tudi zbliževanje sredstev regij in različnih držav članic. 
To je strategija, ki prinaša vsesplošno korist vsem deležnikom.

In nazadnje, makroregionalna strategija zagotavlja sosedski politiki Unije ugodne pogoje za 
obnovitev dialoga ter uspešne in trdne odnose.  

4. Ovire, ki jih je treba premagati

Vsaka makroregionalna strategija ima dve razsežnosti, teritorialno, ki jo določa ustrezno 
ozemlje uporabe, in funkcionalno, ki je opredeljena s prednostnimi nalogami. Privrženost 
zadevnih skupnosti je treba pridobiti na začetku postopka. Zato je treba, preden lahko 
makroregija resnično zaživi, predvideti eno- do dveletno pripravljalno obdobje.

Čeprav čezmejni značaj delovanja makroregij predvideva udeležbo zadevnih držav članic, 
slednje ne sme zaiti v past medvladnega upravljanja. Evropsko usmeritev postopkov in 
medsebojno dopolnjevanje z regionalno razvojno politiko Evropske unije se lahko zagotovi 
samo z upravljanjem na več ravneh, zlasti na regionalni.

Makroregije v prihodnje ne morejo nastajati spontano. To slednjim daje naključni značaj, kar 
bo negativno vplivalo na skladnost postopkov. Vsaka makroregija mora namreč nastati s 
postopkom od spodaj navzgor, ki izhaja iz resnične motivacije lokalnih deležnikov.   

Za potrditev številnih projektov, ki jih podpirajo makroregionalne strategije, je potrebna 
vključenost sosedskih regij. Ta vključenost mora izhajati iz teritorialnih politik in ne iz 
zunanjepolitične razsežnosti.

5. Ukrepi, ki jih je treba predvideti

Razvoj makroregionalnih strategij mora biti del splošnega razmišljanja, s katerim je treba 
znati prepoznati lokalne problematike in se tako izogniti nestanovitnim ali z nepremišljenimi 
političnimi odločitvami povezanim projektom. Opredeliti je treba „zemljevid predvidenih 
makroregij“, čeprav bo slednji ostal nezavezujoč in se bo lahko spreminjal v skladu z lokalno 
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dinamiko.

Pri vsaki makroregiji je potrebno „pripravljalno obdobje“, med katerim si zadevni partnerji 
izmenjavajo svoja mnenja, izrišejo se prve strateške smernice ter opredelijo osnove za 
prihodnje upravljanje. V skladu s sklepom Sveta je za usmerjanje takšnih pripravljalnih 
postopkov pristojna Komisija. Za takšen vložek mora slednja razpolagati s potrebnimi 
človeškimi in finančnimi viri.

Finančna sredstva za podporo makroregionalnega sodelovanja je treba pridobiti v sklopu cilja 
3 kohezijske politike. To se ujema s pripravljenostjo za znatno povečanje proračuna slednjega 
na že izraženo željo Evropskega parlamenta za naslednje programsko obdobje. Komisija je 
predlagala, da se povečajo tudi njena sredstva za obdobje 2014/2020 (+30 %)1, priporočila pa 
je tudi „okrepljen nadnacionalni sklop“.

Ta finančna podpora mora biti v obliki sredstev za tehnično pomoč, tako v pripravljalni fazi, 
ki jo vodi Komisija sama, kot v fazi izvajanja pod taktirko upravljalnega organa, ki se določi 
ob izteku pripravljalnega obdobja.   

Medsebojno dopolnjevanje financiranja za prednostne projekte se lahko zagotovi tako, da se 
ob razpisih za projekte, izvedenih v okviru operativnih programov kohezijske politike, izbirna 
merila povežejo s prednostnimi nalogami makroregionalne strategije, kot je bilo to storjeno 
pri strategiji za Baltsko morje.  

6. Pomen makroregionalne strategije za Sredozemlje

Sredozemski bazen si deli isto naravno okolje, njegove obale pa povezuje tudi ista 
zgodovinska in kulturna stvarnost. Jug Evrope ima ogromen potencial, ki pa ga brez 
usklajevanja in celovitega pregleda, ki ju omogoča opredelitev makroregionalne strategije, ne 
bo mogoče uresničiti. 

Zaradi velikega obsega sredozemskega območja se zastavlja vprašanje, kateri 
makroregionalni strategiji bi bilo treba dati prednost. V vzhodnem Sredozemlju deležniki 
pripravljajo projekt jadransko-jonske makroregije. Pred odločitvijo med možnostjo 
oblikovanja ene same ali dveh ločenih makroregij, ene v zahodnem in druge v vzhodnem 
Sredozemlju, ki jo imenujemo tudi jadransko-jonska, bodo potrebna globlja posvetovanja.

Sredozemske regije imajo zaradi svojega t.i. „sredozemskega podnebja“ podobne populacije 
vrst. Kmetijski pridelki s severa in juga ter z vzhoda in zahoda so enake vrste ter kljub svoji 
raznolikosti pripadajo istemu naboru izdelkov. Tudi okoljske problematike (na primer požari) 
so povsod enake. Sredozemska ozemlja so najbolj priljubljena turistična destinacija na svetu, 
zato je v njihovem interesu, da medsebojno sodelujejo in tako zagotovijo trajnostnost tega za 
večino med njimi najpomembnejšega gospodarskega sektorja ter njegove možnosti še 
povečajo.  

Pomorskemu prometu, kot enemu od potencialov, in zlasti prevozu blaga, je v prometni 
strategiji za celotno območje treba nameniti osrednje mesto. Odpreti je treba številne in 
                                               
1  KOM(2011) 611 konč.
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raznolike pomorske poti. V Sredozemlju so optimalni pogoji za razvoj obnovljivih virov 
energije, zlasti sončne energije. Makroregionalna strategija lahko prinese ustrezne rešitve za 
takšne cilje ter pritegne partnerje, kot je EIB.

Še posebej bogata je biotska raznovrstnost Sredozemlja, ki pa je tudi močno ogrožena. 
Prekomeren ribolov predstavlja grožnjo za njegove ribolovne vire. Sredozemsko morje je 
zaprto morje z zelo gostim pomorskim prometom, njegove obale pa naseljuje prebivalstvo z 
eno najhitrejših rasti na svetu, k čemur svoj delež prispeva tudi obisk turistov. Zato je obalno 
in morsko okolje prednostna skrb celotnega prostora. Ob pomoči sosedskih politik je treba 
spodbujati usklajeno politiko ravnanja z izpusti v morje ter posplošiti sodelovanja „sever-jug“ 
med lokalnimi skupnostmi. 

Do leta 2020, pa tudi v obdobju po njem, bo Sredozemlje za Evropo predstavljalo najbližje 
obzorje, saj na tem območju živi 500 milijonov ljudi, od katerih jih je znotraj Evropske unije 
komaj tretjina. Njegova razvojna dinamika je lahko gonilna sila za celotno evropsko 
gospodarstvo. 

Sredozemski prostor znotraj EU je premalo strukturiran. Prizadevanja na področju 
sodelovanja in medsebojnega povezovanja so zelo skromna. Z izzivi, s katerimi se soočajo 
politični organi tega območja, se bo s skupnim premislekom in načrtom za Sredozemlje kot 
celoto mogoče učinkoviteje spopasti.  

Življenjski standard prebivalcev obal Sredozemskega morja izven EU je zelo nizek na vseh 
ravneh: gospodarski, družbeni, ekološki in politični. Razvoj teh družb je potreben zaradi njih 
samih, hkrati pa je to priložnost za Evropo. Slednja bi pridobila večjo varnost, bolj „vzdržno“ 
obvladovanje tokov priseljevanja, pa tudi neposredno sodelovanje v območju rasti, ki bi 
pozitivno vplivalo na uspešnost njenega lastnega gospodarstva. Letošnji spomladanski 
dogodki v južnem Sredozemlju so močna spodbuda za razvoj novih dejavnih politik 
sosedstva. Če slednje vsaj delno povežemo z makroregionalno strategijo, bodo morda dobile 
precejšnjo teritorialno razsežnost, slednja pa zagotavlja večjo učinkovitost.

Evropske države in regije sredozemskega območja si morajo prizadevati za okrepljeno 
sodelovanje, odprto za vse partnerje tega prostora, ki je bistvenega pomena za prihodnost 
Evrope. Makroregionalna strategija je najboljši način za dosego tega cilja. 


