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BEGRUNDELSE – SAMMENFATNING AF FAKTA OG KONKLUSIONER 

Baggrund 

Makroregionale strategier (MRS) har fået betydning i de seneste år som en platform for 

tværnationalt samarbejde mellem medlemsstater, men også med tredjelande. De udgør en 

integreret ramme til håndtering af fælles udfordringer og udnyttelse af fælles potentiale. 

Makroregionale strategier er indarbejdet i de europæiske struktur- og investeringsfondes 

programmer (ESI-fonde) i programmeringsperioden 2014-2020. 

I øjeblikket samler de fire eksisterende makroregionale strategier (Østersøen, Donau, 

Adriaterhavet og Det Ioniske Hav samt Alperne) 19 medlemsstater og otte tredjelande. Nogle 

medlemsstater deltager i mere end én makroregional strategi. 

De makroregionale strategier er fastlagt under hensyntagen til princippet om de tre nej'er, dvs. 

ingen ny EU-finansiering, ingen nye formelle EU-strukturer og ingen ny EU-lovgivning. 

Den finansielle støtte kommer fra de tværnationale samarbejdsprogrammer under det 

europæiske territoriale samarbejde, som finansieres af Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling (EFRU). Fire sådanne programmer støtter gennemførelsen af 

makroregionale strategier (samlet budget for det operationelle program i parentes): 

- Østersøen (333 414 456 EUR) 

- Donauområdet (262 989 839 EUR) 

- Adriaterhavet og Det Ioniske Hav (117 918 198 EUR) 

- Alperegionen (139 751 456 EUR). 

Derudover opfordres landene til at gøre brug af forskellige finansieringskilder (ESI-fonde og 

andre EU-instrumenter, IPA, ENI, nationale, regionale og lokale midler, private kilder osv.) 

for at bidrage til de fælles mål, der er opstillet i de makroregionale strategier.  

Som Kommissionen har anført1, handler de makroregionale strategier om mere end blot 

finansiering, idet de "vil [...] føre borgere fra forskellige medlemsstater sammen og forbedre 

deres sociale og økonomiske levevilkår gennem grænseoverskridende samarbejde".  

De makroregionale strategier har forskellige forvaltningsstrukturer og står over for forskellige 

udfordringer. Nogle problemer er i varierende grad fælles, f.eks. sikring af et tilstrækkeligt 

niveau af politisk engagement og adgang til tilstrækkelige ressourcer.  

Kommissionen har en koordinerende rolle i gennemførelsen af de makroregionale strategier.  

I 2010 nedsatte Kommissionen på Rådets anmodning en Gruppe på Højt Plan om 

Makroregionale Strategier (Macroregional strategies High Level Group) med det formål at 

bistå den i udøvelsen af dens beføjelser og ansvar vedrørende gennemførelsen af 

                                                 
1 Kommissionens meddelelse af 14. december 2015 med titlen "Investering i job og vækst - maksimering af 

bidraget fra de europæiske struktur- og investeringsfonde" (COM(2015)0639). 
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makroregionale strategier og med den særlige opgave at rådgive Kommissionen om 

samordning og overvågning af makroregionale strategier1. Den består af repræsentanter for de 

medlemsstater og tredjelande, der deltager i makroregionale strategier. Desuden indbydes 

repræsentanter for Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank til at deltage i 

møderne som observatører. 

Fremtiden 

Drøftelserne om samhørighedspolitikken efter 2020 er godt i gang, og det er på høje tid at 

drøfte fremtiden for de makroregionale strategier i sammenhæng med denne politik. 

Flere spørgsmål bør besvares i forbindelse med fremtiden for de makroregionale strategier: 

- ejerskab og politisk vilje - hvordan sikrer man, at alle deltagerlande investerer 

tilstrækkelige ressourcer i de makroregionale strategier? 

- resultatorientering - er der muligheder for at gøre resultaterne af de makroregionale 

strategier mere målbare? 

- anvendelsesområde - er der grund til at udvide begrebet makroregionale strategier? 

Samtidig med at Rådet anerkender betydningen af makroregionale strategier og fastholder 

princippet om de tre nej'er, har det tilkendegivet, at det fortsat er "rede til at undersøge alle i 

fællesskab aftalte og gennemarbejdede initiativer fra medlemsstater, der står over for samme 

udfordringer i et defineret geografisk område, med henblik på at etablere en ny makroregional 

strategi"2. 

REGI-udvalget vil afholde en workshop med eksperter om makroregionale strategier på sit 

møde den 12.-13. juli 2017 for at støtte udarbejdelsen af denne betænkning. Resultaterne vil 

blive afspejlet i ændringsforslagene til udkastet til betænkning. 

 

                                                 
1 Kommissionens register over ekspertgrupper og lignende enheder - Macroregional strategies High Level Group 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455&Lang=DA 
2 Rådets konklusioner om gennemførelsen af EU's makroregionale strategier: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_

region_strategy_en.pdf  

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455&Lang=DA
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_region_strategy_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/cooperate/macro_region_strategy/pdf/concl_implementation_macro_region_strategy_en.pdf
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING 

om gennemførelse af EU's makroregionale strategier 

(2017/2040(INI)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig 

kapitel XVIII, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. 

december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske 

Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 

1083/2006 (i det følgende benævnt "den fælles forordning"),1, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 af 17. 

december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde2, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1302/2013 af 17. 

december 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 1082/2006 om oprettelse af en 

europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS), for så vidt angår klarhed, 

forenkling og forbedring af oprettelsen af sådanne grupper og af deres funktion3, 

– der henviser til Rådets konklusioner af 25. april 2017 om gennemførelsen af EU's 

makroregionale strategier, 

– der henviser til Kommissionens rapport af 16. december 2016 om gennemførelsen af 

EU's makroregionale strategier (COM(2016)0805) og det ledsagende arbejdsdokument 

fra Kommissionens tjenestegrene (SWD(2016)0443), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. juni 2009 om EU-strategien for 

Østersøområdet (COM(2009)0248), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. december 2010 med titlen "EU's 

strategi for Donauområdet" (COM(2010)0715), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 17. juni 2014 om EU-strategien for 

området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav (COM(2014)0357), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 28. juli 2015 om en EU-strategi for 

Alperegionen (COM(2015)0366), 

                                                 
1 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320. 
2 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 259. 
3 EUT L 347 af 20.12.2013, s. 303. 
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– der henviser til Kommissionens rapport af 20. maj 2014 om forvaltningen af 

makroregionale strategier (COM(2014)0284), 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 14. december 2015 med titlen 

"Investering i job og vækst - maksimering af bidraget fra de europæiske struktur- og 

investeringsfonde" (COM(2015)0639), 

– der henviser til sin beslutning af 17. februar 2011 om gennemførelsen af EU-strategien 

for Donauområdet1, 

– der henviser til sin beslutning af 3. juli 2012 om udvikling af EU's makroregionale 

strategier: nuværende praksis og fremtidsperspektiver, især i Middelhavsområdet2, 

– der henviser til sin beslutning af 13. september 2012 om EU’s samhørighedspolitiske 

strategi for Atlanterhavsområdet3, 

– der henviser til sin beslutning af 28. oktober 2015 om en EU-strategi for området 

omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav4, 

– der henviser til sin beslutning af 13. september 2016 om en EU-strategi for 

Alperegionen5, 

– der henviser til studiet med titlen "New Role of Macro-Regions in European Territorial 

Cooperation", der blev offentliggjort i januar 2015 af Europa-Parlamentets 

Generaldirektorat for Interne Politikker (Temaafdeling B: Struktur- og 

Samhørighedspolitik), 

– der henviser til Interact-rapporten fra februar 2017 med titlen "Added value of macro-

regional strategies - programme and project perspective", 

– der henviser til forretningsordenens artikel 52 og til artikel 1, stk. 1, litra e), i og bilag 3 

til afgørelse truffet af Formandskonferencen den 12. december 2002 om proceduren for 

tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger, 

– der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Udvalget 

om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0000/2017), 

A. der henviser til, at en makroregion kan defineres som et område, der omfatter territorier 

i flere forskellige lande eller regioner, som deler et eller flere fælles træk eller 

udfordringer6; 

B. der henviser til, at makroregionale strategier er væsentlige, da de er i stand til at 

mobilisere institutionelle aktører og civilsamfundet i bestræbelserne på at nå EU's 

                                                 
1 EUT C 188 E af 28.6.2012, s. 30. 
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0269. 
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0341. 
4 Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0383. 
5 Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0336. 
6 Schmitt et al. (2009), EU macro-regions and macro-regional strategies – A scoping study, Nordregio 

Electronic Working Paper 2009:4.  
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politiske mål; 

C. der henviser til, at en makroregional strategi udgør en platform for samarbejde mellem 

EU's medlemsstater og tredjelande med henblik på at håndtere fælles udfordringer og 

fremme samarbejdet mellem og forbedre integrationen af forskellige politiske sektorer; 

D. der henviser til, at makroregioner er involveret i gennemførelsen af langsigtede, 

sammenhængende og tværgående politiske spørgsmål; 

E. der henviser til, at makroregionale strategier er baseret på princippet om de tre nej'er, 

dvs. ingen ny finansiering, ingen nye strukturer og ingen ny lovgivning inden for EU's 

eksisterende politiske rammer; 

F. der henviser til, at allerede eksisterende samarbejdsmekanismer letter gennemførelsen 

af makroregionale strategier, navnlig i de tidlige faser; 

G. der henviser til, at Kommissionen vedtager en fælles rapport om gennemførelsen af alle 

EU's eksisterende makroregionale strategier hvert andet år, og at den næste rapport 

ventes inden udgangen af 2018; 

Makroregionale strategier som platforme for samarbejde og koordinering 

1. bemærker, at relevansen af de makroregionale strategier er blevet understreget af 

globaliseringsprocessen, som har gjort de enkelte lande indbyrdes afhængige og 

nødvendiggør løsninger på grænseoverskridende problemer; 

2. erkender, at det - i varierende grad - er vanskeligt at sikre aspekter som engagement, 

ejerskab, ressourcer og styring i forbindelse med opnåelsen af forud fastsatte mål; 

3. understreger, at de makroregionale strategier fortsat yder et uvurderligt bidrag til 

grænseoverskridende og tværsektorielt samarbejde på flere niveauer i Europa; 

4. mener, at flerniveaustyring bør være indlejret i alle makroregionale strategier fra først 

færd; 

5. opfordrer til forbedret koordinering og bedre partnerskaber mellem de forskellige 

aktører og politikker på nationalt og regionalt niveau for at fremme gennemførelsen af 

de makroregionale strategier; 

6. understreger betydningen af at udvikle forvaltningskapaciteten for at sikre en effektiv 

gennemførelse af strategierne; 

7. understreger, at makroregionale strategier skal være fleksible nok til at kunne tilpasses 

og reagere på uforudsete begivenheder, der kan påvirke de involverede regioner og EU 

generelt; fremhæver nødvendigheden af Kommissionens koordinerende rolle i denne 

forbindelse; 

EU-strategien for Østersøområdet (EUSBSR) 

8. glæder sig over de resultater, der er opnået siden iværksættelsen af strategien i 2009, 

især med hensyn til samarbejdsmekanismer ikke blot mellem, men også i de 
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involverede lande; 

9. understreger, at der fortsat er udfordringer, navnlig vedrørende miljø og konnektivitet; 

opfordrer de deltagende lande til at øge bestræbelserne på at bekæmpe forureningen af 

Østersøen; 

10. bemærker det gode eksempel i EU-strategien for Østersøområdets 

kommunikationsstrategi; understreger, at der også bør tilstræbes støtte til 

kommunikationsstrategier på nationalt og regionalt plan for at øge deres virkning; 

EU-strategien for Donauområdet (EUSDR) 

11. fremhæver den positive indvirkning, som strategien har haft på samarbejdet mellem de 

deltagende lande; 

12. ser Donaufinansieringsdialogen som et klart positivt eksempel på, hvordan man kan 

løse problemer med finansieringen af hindringer, som projekter med tværnational 

betydning ofte står over for; 

13. understreger, at det er vigtigt at fastholde en høj grad af politisk støtte og øge ressourcer 

og kapacitet for at kunne tackle de resterende udfordringer; 

EU-strategien for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav (EUSAIR) 

14. fremhæver EU-strategien for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Havs 

særlige karakter på grund af antallet af kandidatlande og potentielle kandidatlande, der 

deltager, og mener, at denne samarbejdsform kan være en glimrende mulighed for hele 

regionen; 

15. bemærker med bekymring de vedvarende problemer med ressourcer, styring og 

ejerskab, der står i vejen for den fulde opnåelse af strategiens mål; 

16. understreger, at regionen har befundet sig i første linje under de seneste års 

migrationskrise; mener, at EUSAIR bør kunne bidrage til at afhjælpe sådanne 

udfordringer; 

EU-strategien for Alperegionen (EUSALP) 

17. ser EU-strategien for Alperegionen som et bevis på, at den makroregionale tilgang også 

kan anvendes i mere udviklede regioner; 

18. anerkender den styringsstruktur for strategien, som man er i færd med at gennemføre; 

19. fremhæver, at EU-strategien for Alperegionen kan være et godt eksempel på en 

modelstrategi for territorial samhørighed, da den omfatter forskellige specifikke 

områder, produktive områder, bjergområder og landdistrikter og nogle af de vigtigste 

byer i EU. 

20. understreger, at Alperegionen er afgrænset af mange grænser, og at EU-strategien for 

Alperegionen også kan udgøre en mulighed for at styrke det grænseoverskridende 

samarbejde, skabe bånd og netværk mellem mennesker og fjerne eksisterende grænser 
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og barrierer for arbejdstagere og økonomiske aktiviteter; 

Makroregionale strategier i Europa efter 2020? 

21. påpeger, at makroregionale strategier bærer frugt, hvis de er forankret i et langsigtet 

politisk perspektiv og organiseret på en sådan måde, at alle interessenter er 

repræsenteret effektivt fra første færd; 

22. mener, at gennemførelsen af strategien kun kan lykkes, hvis den er baseret på effektive 

koordinerings- og samarbejdsstrukturer og understøttet af passende finansiering; 

fremhæver i denne forbindelse nødvendigheden af at finde synergier og 

komplementariteter mellem regionale og nationale midler og EU's 

finansieringsinstrumenter; 

23. foreslår, at de deltagende lande indgår klare forpligtelser med hensyn til finansiering 

lige fra begyndelsen; 

24. understreger, at det er nødvendigt med større resultatorientering for at retfærdiggøre 

investeringen af ressourcer, som bør stå i et rimeligt forhold til de fastsatte mål; 

25. opfordrer til, at alle spørgsmål om makroregionale strategier, f.eks. om ejerskab og de 

nødvendige politiske incitamenter behandles på passende vis; 

26. mener, at synligheden og bevidstheden om aktiviteterne i makroregionerne bør styrkes; 

27. understreger, at planlægningen og revisionen af målene bør tilpasses 

programmeringsperioderne for den flerårige finansielle ramme (FFR) for at styrke 

forbindelsen med EU's prioriteter; 

28. opfordrer Kommissionen til som led i den næste rapport om gennemførelsen af 

makroregionale strategier, der forventes i 2018, at foretage en mere dybtgående analyse 

af navnlig: 

a. effektiviteten af de tværnationale programmer under det europæiske territoriale 

samarbejde med hensyn til at tilvejebringe finansiering og strategisk fremdrift 

til de makroregionale strategier;  

b. indikatorer, som kan integreres i hver enkelt makroregionale strategi for at 

muliggøre bedre resultatorientering og overvågning; 

c. foranstaltninger til at styrke forbindelsen med EU's prioriteter; 

d. forenkling af gennemførelsen og mainstreaming af finansieringsordninger; 

29. understreger, at det for at kunne håndtere nye udfordringer i et givet geografisk område 

er vigtigt grundigt at undersøge initiativer til skabelse af nye makroregionale strategier; 

30. opfordrer Kommissionen til at indbyde Parlamentet til at deltage som observatør i 

arbejdet i Gruppen på Højt Plan om Makroregionale strategier; 
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o 

o  o 

31. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Det 

Europæiske Regionsudvalg, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt 

regeringerne og nationale og regionale parlamenter i de medlemsstater og tredjelande, 

der deltager i makroregionale strategier. 

 


