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1. Uppkomsten av makroregioner
Makroregionen Östersjöområdet lanserades 2009 för att man lättare skulle kunna lösa
regionens ekonomiska och miljörelaterade problem genom samarbete mellan en rad länder
som gränsar till varandra. En makroregional strategi utformades för att samordna det redan
pågående och omfattande sektoriella samarbetet. Strategin har fyra pelare – miljö, välstånd,
tillgänglighet och säkerhet – samt en handlingsplan med 15 prioriterade områden och
80 flaggskeppsprojekt.
Denna erfarenhet gav inspiration till andra projekt. Bland annat togs de första stegen mot en
makroregion kring Donau, och andra makroregioner planeras. De berörda institutionerna,
medlemsstaterna, regionerna och lokala myndigheterna samråder med varandra för att
upprätta liknande ramar inom andra makroregioner i Europa som har gemensamma drag:
samma havsområde, samma bergsområde, samma flodbäcken osv.
De makroregionala strategierna ger nya möjligheter till territoriella samarbetsprojekt som
stöds av mål 3 i sammanhållningspolitiken. De kan komplettera unionens huvudstrategier,
t.ex. de transeuropeiska transportnäten eller den integrerade havspolitiken. De kan bidra till att
de regionala programmen och målen i Europa 2020-strategin stämmer bättre överens med
varandra.
2. Dagsläget och de första erfarenheterna
Begreppet makroregion har engagerat de berörda aktörerna, och det ökade intresset visar att
det finns verkliga förhoppningar om en satsning på detta nya område inom EU:s offentliga
politik för territoriell utveckling. Det finns sakliga skäl för det – samverkan mellan regioner i
samma grannskap – men också historiska och kulturella skäl. Samtliga bosättningsområden
har en gemensam historia sedan århundraden tillbaka. Dessa historiska förbindelser utgör en
grund för samarbete även om förbindelserna ibland behöver stärkas eller återupprättas.
Intresset för makroregioner vittnar också om att den europeiska tanken vunnit terräng.
Kommissionen understryker ”värdet av ett nytt sätt att samarbeta” i sin rapport av den
26 juni 2006 om EU:s strategi för Östersjöregionen, och rekommenderar att man ska ”anpassa
sammanhållningspolitiken och andra finansieringskällor i området till strategins mål”1.
Kommissionen deltog i genomförandet av strategin för Östersjöområdet. Rådet uppmanar i
sina slutsatser av den 13 april 2011 om makroregionen kring Donau på nytt kommissionen att
”spela en ledande roll i den strategiska samordningen”. Att leda en sådan insats är dock en
komplicerad uppgift som kräver omfattande tekniskt stöd. Generaldirektoratet för
regionalpolitik kan för närvarande inte ta på sig mer av detta arbete.
När den första uppståndelsen har avklingat finns det en verklig risk för att vi står där med en
stor, budgetslukande och ineffektiv apparat. Den så kallade tre nej-regeln har också åberopats:
nej till nya anslag, nej till nya institutionella instrument, nej till nya regelverk. Rådet har dock
lättat på detta krav och utlovade den 13 april i år en tre ja-regel: ja till kompletterande
finansiering, ja till samordning av institutionella instrument, ja till utarbetande av nya projekt.
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Detta förhållningssätt är ett försök att hitta den nödvändiga balansen innan man antar
förordningarna om den kommande territoriella sammanhållningspolitiken för 2014–2020.
3. Mervärdet av makroregionala strategier
Östersjöområdet är ett exempel på flera av de möjligheter som makroregionala strategier kan
ge. Främst handlar det om att erbjuda en referensram för sammanhållningspolitiken och att
främja samarbetet mellan olika sektorer inom ett gemensamt bosättningsområde.
Referensramen kan bidra till att rikta investeringarna mot ökad komplementaritet, påverka
prioriteringarna för de olika regionala utvecklingsplanerna inom samma europeiska
makroregion samt leda till ett helhetsgrepp och verkliga synergier inom en integrerad strategi.
Andra fördelar med strategin är att den möjliggör ökad medverkan och bättre samverkan
mellan EU:s olika interventionsmekanismer, förutom de direkta anslagen till
sammanhållningspolitiken. Detta gäller särskilt Europeiska investeringsbanken. Strategin gör
det också möjligt att minska splittringen mellan regionala resurser och medlemsstaternas
resurser genom ett flernivåstyre. Det är en strategi som alla berörda parter vinner på.
Slutligen ger makroregionala strategier en lämplig ram för förnyad dialog och för givande och
konkreta förbindelser inom unionens grannskapspolitik.
4. Svårigheter som måste övervinnas
Varje makroregional strategi har två dimensioner: en territoriell som definieras av
tillämpningsområdet och en funktionell som definieras av de fastställda prioriteringarna.
Innan en sådan plan kan sättas i verket måste man ha vunnit de berörda förvaltningarnas stöd.
Därför får man räkna med en förberedande fas på ett till två år innan en makroregion kan
förverkligas.
När det gäller makroregionernas verksamhet bör man undvika att fastna i den mellanstatliga
styrningen, även om verksamhetens gränsöverskridande karaktär förutsätter medverkan av de
berörda medlemsstaterna. Det krävs ett flernivåstyre, som framför allt omfattar den regionala
nivån, för att bevara den europeiska tanken och se till att den makroregionala strategin
kompletterar EU:s regionala utvecklingspolitik.
Ett spontant bildande av nya makroregioner är ingen framtidsmodell. Det vore alltför
slumpmässigt och skulle förhindra konsekventa insatser. Varje makroregion bör vara
resultatet av en bottom up-process som utgår från ett verkligt engagemang hos aktörerna på
plats.
För att de makroregionala strategiernas många olika projekt ska godkännas, måste regionerna
i det berörda området vara aktivt delaktiga. Denna medverkan bör bygga på regionala
handlingsprogram, inte på en utrikespolitisk dimension.
5. Tänkbara åtgärder
De makroregionala strategierna bör utvecklas genom övergripande diskussioner så att man
kan göra en sammanställning över den berörda makroregionens problem och undvika
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ineffektiva projekt eller projekt som enbart är förknippade med omedelbara politiska
överväganden. En ungefärlig färdplan för europeiska makroregioner behöver utformas, även
om den inte blir tvingande och kommer att förändras i takt med den lokala utvecklingen.
För varje makroregion behövs en förberedande fas för att bestämma ansvarsfördelningen
mellan berörda parter, utarbeta förslag till de första strategiska områdena och fastställa
grunderna för det framtida styret. Enligt rådets beslut är kommissionen den instans som är
bäst lämpad för att leda dessa förberedelser. Kommissionen behöver ha tillgång till de
mänskliga och finansiella resurser som krävs för en sådan satsning.
De finansiella medlen för att stödja det makroregionala samarbetet måste hämtas från mål 3 i
sammanhållningspolitiken. Detta överensstämmer med Europaparlamentets redan framförda
önskemål om en betydande budgetökning inför nästa programperiod. Kommissionen har för
sin del föreslagit ökade anslag för 2014–2020 (+30 procent)1 och rekommenderar ett förstärkt
transnationellt samarbete.
Finansieringen bör bestå av anslag till tekniskt stöd, både under det förberedande arbetet i
kommissionen och under genomförandet i det styrorgan som tar vid när förberedelserna är
över.
Den finansiella komplementariteten kan uppnås genom att prioriteringarna i den
makroregionala strategin knyts till urvalskriterierna i inbjudan att lämna projektförslag till de
operativa programmen i sammanhållningspolitiken, vilket man har gjort inom
Östersjöstrategin.
6. Betydelsen av en makroregional strategi för Medelhavsområdet
Medelhavsområdet har en enhetlig naturmiljö, och länderna i området förenas av en
gemensam historia och kultur. I Sydeuropa finns goda utvecklingsmöjligheter som inte kan
utnyttjas utan den samordning och helhetssyn som utarbetandet av en makroregional strategi
ger.
Medelhavsområdet är mycket vidsträckt, vilket gör att man kan fråga sig vilken
makroregional form som är att föredra. I östra Medelhavsområdet samlas berörda aktörer
kring ett förslag till en adriatisk-jonisk makroregion. Det behövs ett ingående samråd innan
man bestämmer sig för en enda makroregion eller två skilda makroregioner: den ena i västra
Medelhavsområdet och den andra i östra Medelhavsområdet (den adriatiska-joniska
makroregionen).
De olika Medelhavsregionerna har samma typ av klimat och likartade ekotyper.
Jordbruksprodukterna är av samma slag från norr till söder och från öster till väster och utgör
trots sin mångfald ett enhetligt produktsortiment. Miljöproblemen (t.ex. bränderna) är
desamma överallt. Länderna kring Medelhavet utgör världens främsta turistmål, och därför
ligger det i deras intresse att samarbeta för att förbättra utsikterna för denna ekonomiska
sektor, som är mycket viktig för de flesta av dem.
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När det gäller utvecklingsmöjligheterna är det nödvändigt att inrätta en transportstrategi för
hela området med fokus på sjöfarten, särskilt godstransporter. En mängd sjöfartsförbindelser
av olika slag bör öppnas. Det finns även optimala förutsättningar för utveckling av förnybar
energi i Medelhavsområdet, särskilt solenergi. För mål av detta slag kan den makroregionala
strategin bidra med lämpliga insatser genom bidrag från partner som Europeiska
investeringsbanken.
Den biologiska mångfalden är särskilt stor i Medelhavsområdet – men också allvarligt hotad.
Fiskbestånden hotas av överfiske. Medelhavet är ett slutet hav med en mycket intensiv sjöfart,
och dess kuster har en synnerligen stark befolkningstillväxt som förstärks av turismen. Kustoch havsmiljön är också ett av de största problemen i hela området. En samordnad politik bör
främjas för behandlingen av fångst som kastas överbord samtidigt som samarbetet mellan
förvaltningsmyndigheter från norr till söder utökas med stöd från grannskapspolitiken.
Medelhavsområdet med sina 500 miljoner invånare, varav knappt en tredjedel bor inom EU:s
gränser, utgör ett viktigt närområde för unionen fram till 2020 och tiden därefter. En stark
utveckling kring Medelhavet kan ge drivkraft åt hela den europeiska ekonomin.
Medelhavsområdet är endast i ringa grad organiserat inom ramen för EU. När det gäller
samarbete och sammankoppling kan man konstatera att resultaten i området är mycket dåliga.
De utmaningar som de politiska myndigheterna i Medelhavsområdet står inför skulle lättare
kunna hanteras genom gemensamma diskussioner och planering.
Befolkningarna i de delar av Medelhavsområdet som inte ingår i EU har mycket låg
levnadsstandard i alla avseenden: ekonomiskt, socialt, ekologiskt och politiskt. Dessa
samhällen behöver utvecklas för sin egen skull, vilket samtidigt innebär en möjlighet för EU.
EU skulle dra nytta av en ökad säkerhet, en mer hållbar kontroll över migrationsströmmarna
och direkt medverkan i ett tillväxtområde, vilket skulle få positiva effekter på EU:s egen
ekonomi. Vårens händelser i området söder om Medelhavet är dessutom starkt uppmuntrande
för utvecklingen av en ny, aktiv grannskapspolitik. Om politiken åtminstone delvis knyts till
en makroregional strategi kan den få en konkret territoriell dimension som garanterar bättre
genomslagskraft.
De europeiska staterna och regionerna i Medelhavsområdet bör inleda ett förstärkt samarbete
som är öppet för alla parter i detta område, som har en så stor betydelse för EU:s framtid. En
makroregional strategi bör vara det främsta medlet för detta ändamål.
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