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OBRAZLOŽITEV – POVZETEK DEJSTEV IN UGOTOVITEV 

Ozadje 

Makroregionalne strategije so v zadnjih letih postale vse pomembnejše kot platforma za 

nadnacionalno sodelovanje med državami članicami in tudi s tretjimi državami. Zagotavljajo 

celovit okvir za reševanje skupnih izzivov in izkoriščanje skupnega potenciala. V 

programskem obdobju 2014–2020 so makroregionalne strategije vključene v programe 

evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI). 

Zdaj štiri obstoječe makroregionalne strategije (za regijo Baltskega morja, za Podonavje, za 

jadransko-jonsko regijo in za alpsko regijo) združujejo 19 držav članic in osem držav, ki niso 

članice EU. Nekatere države članice sodelujejo v več kot eni makroregionalni strategiji. 

Makroregionalne strategije so določene v mejah načela „treh prepovedi“: brez novih skladov 

EU, brez dodatnih formalnih struktur EU in brez nove zakonodaje EU. 

Finančna podpora izvira iz programov nadnacionalnega sodelovanja evropskega teritorialnega 

sodelovanja, ki se financirajo s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

Izvajanje makroregionalnih strategij podpirajo štirje takšni programi (skupni proračun 

operativnega programa je naveden v oklepajih): 

– Baltsko morje (333 414 456 EUR), 

– Podonavje (262 989 839 EUR), 

– Jadransko-jonski program (117 918 198 EUR) in 

– Alpski prostor (139 751 456 EUR). 

Sicer so države pozvane, naj uporabljajo različne vire financiranja (sklade ESI in druge 

instrumente EU, IPA, ENI, nacionalne, regionalne in lokalne vire, zasebne vire itd.), da bi 

prispevale k skupnim ciljem iz makroregionalnih strategij.  

Kot je navedla Komisija1, pomenijo makroregionalne strategije več kot le financiranje, saj 

„povezujejo državljane različnih držav članic ter na podlagi sodelovanja, ki presega 

nacionalne meje, izboljšujejo njihove socialne in ekonomske življenjske pogoje“.  

Makroregionalne strategije imajo različne upravljavske strukture in se srečujejo z različnimi 

izzivi. Nekatere težave, kot sta zagotovitev ustrezne ravni politične zavezanosti in dovolj 

razpoložljivih sredstev, so v različnih obsegih skupne.  

Komisija ima pri izvajanju makroregionalnih strategij usklajevalno vlogo.  

Leta 2010 je Komisija na podlagi pozivov Sveta ustanovila skupino na visoki ravni za 

makroregionalne strategije z nalogo Komisiji „pomagati izvajati pooblastila in odgovornosti v 

zvezi z izvajanjem strategij“ in posebno nalogo Komisiji „svetovati glede usklajevanja in 

                                                 
1 Sporočilo Komisije z dne 14. decembra 2015 o vlaganju v delovna mesta in rast – za kar največji prispevek 

evropskih strukturnih in investicijskih skladov (COM(2015)0639). 
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spremljanja makroregionalnih strategij“1. Njeni člani so predstavniki držav članic in držav, ki 

niso članice EU, vendar sodelujejo v makroregionalnih strategijah. Poleg tega so predstavniki 

Odbora regij in Evropske investicijske banke pozvani, naj se udeležijo sestankov kot 

opazovalci. 

Prihodnost 

Razprave o kohezijski politiki po letu 2020 so že v polnem teku, zato je skrajni čas za 

razprave o prihodnosti makroregionalnih strategij v okviru te politike. 

V zvezi s prihodnostjo makroregionalnih strategij bi bilo treba odgovoriti na več vprašanj: 

– odgovornost in politična zavezanost – kako zagotoviti, da bodo vse sodelujoče države 

v makroregionalne strategije vložile dovolj sredstev; 

– osredotočenost na rezultate – ali obstajajo priložnosti, da bi bili rezultati 

makroregionalnih strategij bolj merljivi; 

– področje uporabe – ali obstaja razlog za razširitev koncepta makroregionalnih 

strategij. 

Čeprav je Svet priznal pomen makroregionalnih strategij in ponovno potrdil načelo „treh 

prepovedi“, „ostaja naklonjen proučitvi vseh skupno dogovorjenih in zrelih pobud držav 

članic, ki se na določenem geografskem območju srečujejo z istimi izzivi, pri čemer je cilj teh 

pobud oblikovanje nove makroregionalne strategije“2. 

Odbor za regionalni razvoj bo na seji 12. in 13. julija 2017 organiziral delavnico s 

strokovnjaki za makroregionalne strategije, da bi podprl delo v zvezi s tem poročilom o 

izvajanju. Ugotovitve bodo izražene v predlogih sprememb k osnutku poročila. 

 

                                                 
1 Register strokovnih skupin Komisije in drugih podobnih skupin – skupina na visoki ravni za makroregionalne 

strategije http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2455. 
2 Sklepi Sveta o izvajanju makroregionalnih strategij EU 

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
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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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o izvajanju makroregionalnih strategij EU 

(2017/2040(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in zlasti njenega 

naslova XVIII, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. 

decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 

Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za 

razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o 

Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem 

skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta 

(ES) št. 1083/2006 (v nadaljnjem besedilu: uredba o skupnih določbah)1, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

17. decembra 2013 o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno 

sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj2, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1302/2013 z dne 17. decembra 2013 o spremembi 

Uredbe (ES) št. 1082/2006 o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno 

sodelovanje (EZTS), kar zadeva pojasnitev, poenostavitev in izboljšanje ustanavljanja 

in delovanja takih združenj3, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 25. aprila 2017 o izvajanju makroregionalnih 

strategij EU, 

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 16. decembra 2016 o izvajanju 

makroregionalnih strategij EU (COM(2016)0805) in delovnega dokumenta služb 

Komisije, ki je priložen temu sporočilu (SWD(2016)0443), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 10. junija 2009 o strategiji Evropske unije za 

regijo Baltskega morja (COM(2009)0248), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 8. decembra 2010 z naslovom Strategija 

Evropske unije za Podonavje (COM(2010)0715), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 17. junija 2014 o strategiji Evropske unije za 

regijo jadransko-jonsko regijo (COM(2014)0357), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. julija 2015 o strategiji Evropske unije za 

alpsko regijo (COM(2015)0366), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 20. maja 2014 o upravljanju makroregionalnih 

                                                 
1 UL L 347, 20.12.2013, str. 320. 
2 UL L 347, 20.12.2013, str. 259. 
3 UL L 347, 20.12.2013, str. 303. 
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strategij (COM(2014)0284), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 14. decembra 2015 z naslovom Vlaganje v 

delovna mesta in rast – za kar največji prispevek evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov (COM(2015)0639), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. februarja 2011 o izvajanju strategije EU za 

Podonavje1, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 3. julija 2012 o razvoju makroregionalnih strategij 

EU: sedanja praksa in pričakovanja za prihodnost, zlasti v Sredozemlju2, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2012 o strategiji kohezijske politike 

EU za območje Atlantika3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 28. oktobra 2015 o strategiji EU za jadransko-

jonsko regijo4, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. septembra 2016 o strategiji EU za alpsko 

regijo5, 

– ob upoštevanju študije iz januarja 2015 z naslovom Nova vloga makroregij pri 

evropskem teritorialnem sodelovanju, ki jo je objavil generalni direktorat za notranjo 

politiko, tematski sektor B: strukturna in kohezijska politika, 

– ob upoštevanju poročila Interact iz februarja 2017 z naslovom „Added value of macro-

regional strategies – programme and project perspective“ (Dodana vrednost 

makroregionalnih strategij z vidika programov in projektov), 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika ter člena 1(1)(e) sklepa konference predsednikov z 

dne 12. decembra 2002 o postopku odobritve samoiniciativnih poročil in Priloge 3 k 

navedenemu sklepu, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj ter mnenja Odbora za okolje, javno 

zdravje in varnost hrane (A8-0000/2017), 

A. ker se lahko makroregija opredeli kot območje, ki zajema ozemlje več različnih držav 

ali regij, povezanih z eno oziroma več skupnimi značilnostmi ali izzivi6; 

B. ker so makroregionalne strategije bistvene, saj lahko institucionalne akterje in civilno 

družbo spodbudijo k delovanju v korist ciljev politike EU; 

C. ker makroregionalne strategije zagotavljajo platformo za sodelovanje med državami 

članicami EU in tretjimi državami z namenom reševanja skupnih izzivov ter 

                                                 
1 UL CE 188, 28.6.2012, str. 30. 
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0269. 
3 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0341. 
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0383. 
5 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0336. 
6 Schmitt in sodelavci (2009), EU macro-regions and macro-regional strategies – A scoping study (Makroregije 

in makroregionalne strategije EU – ocenjevalna študija), elektronski delovni dokument NORDREGIO 2009:4.  
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spodbujanja sodelovanja med različnimi področji politike in izboljšanja njihove 

povezanosti; 

D. ker so makroregije vključene v izvajanje dolgoročnih, medsebojno povezanih in 

medsektorskih političnih tem; 

E. ker makroregionalne strategije temeljijo na načelu „treh prepovedi“, ki ne dovoljuje 

novega financiranja, novih struktur in nove zakonodaje v okviru sedanjega političnega 

okvira EU; 

F. ker predhodno obstoječi mehanizmi sodelovanja lajšajo izvajanje makroregionalnih 

strategij, zlasti v zgodnjih fazah; 

G. ker Komisija vsaki dve leti sprejme enotno poročilo o izvajanju vseh obstoječih 

makroregionalnih strategij EU, pri čemer mora biti naslednje poročilo sprejeto do konca 

leta 2018; 

Makroregionalne strategije kot platforme za sodelovanje in usklajevanje 

1. pomen makroregionalnih strategij je še okrepila globalizacija, s katero so posamezne 

države postale medsebojno odvisne in zaradi katere so potrebne rešitve za čezmejne 

težave, ki jih prinaša; 

2. priznava, da je pri doseganju vnaprej določenih ciljev enkrat težje in drugič lažje preseči 

dejavnike, kot so zavezanost, odgovornost, sredstva in upravljanje; 

3. poudarja, da je prispevek makroregionalnih strategij k čezmejnemu in medsektorskemu 

sodelovanju na več ravneh v Evropi še vedno izjemen; 

4. meni, da bi moralo biti upravljanje na več ravneh vključeno v vse makroregionalne 

strategije že od vzpostavitve naprej; 

5. se zavzema za izboljšano usklajevanje in boljša partnerstva med različnimi akterji in 

politikami na nacionalni in regionalni ravni, da bi se olajšalo izvajanje 

makroregionalnih strategij; 

6. poudarja pomen razvoja upravne zmogljivosti za zagotovitev učinkovitega izvajanja 

strategij; 

7. poudarja, da morajo biti makroregionalne strategije dovolj prožne za prilagajanje in 

odzivanje na nepredvidene dogodke, ki lahko vplivajo na vključene regije in EU na 

splošno; poudarja, da je v zvezi s tem nujno potrebna usklajevalna vloga Komisije; 

Strategija EU za regijo Baltskega morja (EUSBSR) 

8. pozdravlja rezultate, dosežene od začetka izvajanja strategije leta 2009, zlasti kar 

zadeva mehanizme sodelovanja med vključenimi državami in znotraj njih; 

9. izpostavlja preostale izzive, zlasti tiste, ki so povezani z okoljem in povezljivostjo; 

poziva sodelujoče države, naj okrepijo prizadevanja za obravnavanje onesnaženosti 

Baltskega morja; 
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10. se zaveda, da je komunikacijska strategija EUSBSR dober zgled; poudarja, da bi si bilo 

treba za podporo komunikacijskim strategijam prizadevati tudi na nacionalni in 

regionalni ravni, da bi se povečal njihov vpliv; 

Strategija EU za Podonavje (EUSDR) 

11. poudarja pozitiven vpliv, ki ga je strategija imela na sodelovanje med sodelujočimi 

državami; 

12. meni, da je dialog o financiranju v Podonavju jasen pozitiven primer premagovanja 

težav pri financiranju ovir, s katerimi se pogosto srečujejo nadnacionalno pomembni 

projekti; 

13. poudarja, da je bistveno ohraniti visoko stopnjo politične podpore ter povečati sredstva 

in zmogljivost z namenom reševanja preostalih izzivov; 

Strategija EU za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR) 

14. poudarja, da je narava EUSAIR zaradi števila možnih sodelujočih držav in sodelujočih 

držav kandidatk posebna, in meni, da je lahko taka oblika sodelovanja velika priložnost 

za celotno regijo; 

15. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so prisotne vztrajne težave, povezane s sredstvi, 

upravljanjem in odgovornostjo, ki preprečujejo, da bi v celoti dosegli cilje strategije; 

16. poudarja, da je bila regija v zadnjih letih v ospredju migracijske krize; meni, da bi lahko 

EUSAIR prispevala k zmanjševanju takih izzivov; 

Strategija EU za alpsko regijo (EUSALP) 

17. meni, da je EUSALP dokaz, da se lahko makroregionalni koncept uporabi tudi v 

razvitejših regijah; 

18. pozdravlja upravljavsko strukturo strategije, ki se zdaj vzpostavlja; 

19. poudarja, da je lahko EUSALP dober primer vzorčne strategije za teritorialno kohezijo, 

saj vključuje različna posebna območja, pridelovalna območja, gore in podeželska 

območja ter nekatera od najpomembnejših mest v EU; 

20. poudarja, da je alpska regija jasno začrtana s številnimi mejami ter da lahko EUSALP 

zagotovi tudi priložnost za okrepitev čezmejnega sodelovanja, ustvari povezave in 

mreže med ljudmi ter odpravi sedanje meje in ovire za delavce in gospodarske 

dejavnosti; 

Makroregionalna Evropa po letu 2020? 

21. poudarja, da makroregionalne strategije obrodijo sadove, če izhajajo iz dolgoročne 

politične perspektive in so organizirane tako, da so vse zainteresirane strani že od 

začetka učinkovito zastopane; 

22. meni, da je lahko izvajanje strategije uspešno le, če temelji na učinkovitih strukturah 
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usklajevanja in sodelovanja in je podprto z ustreznim financiranjem; v zvezi s tem 

poudarja, da je treba iskati sinergije in dopolnjevanja med regionalnim in nacionalnim 

financiranjem ter instrumenti za financiranje EU; 

23. predlaga, naj sodelujoče države od samega začetka sprejmejo jasne zaveze glede 

financiranja; 

24. poudarja, da je za upravičenost naložb sredstev, ki bi morale biti sorazmerne z 

zastavljenimi cilji, potrebna večja usmerjenost k rezultatom; 

25. poziva, naj se vprašanja o makroregionalnih strategijah, kot sta odgovornost in potrebne 

politične spodbude, ustrezno obravnavajo; 

26. meni, da je treba okrepiti prepoznavnost dejavnosti makroregij in ozaveščenost o njih; 

27. poudarja, da bi bilo treba načrtovanje in revizijo ciljev uskladiti s programskimi obdobji 

večletnih finančnih okvirov, da bi se okrepila povezava s prednostnimi nalogami EU; 

28. poziva Komisijo, naj kot del naslednjega poročila o izvajanju makroregionalnih 

strategij, ki ga je treba pripraviti v letu 2018, izvede bolj poglobljeno analizo, v kateri 

naj med drugim obravnava: 

a. učinkovitost nadnacionalnih programov evropskega teritorialnega sodelovanja 

pri zagotavljanju financiranja in strateškega zagona za makroregionalne 

strategije;  

b. kazalnike, ki bi lahko bili vključeni v vse makroregionalne strategije, da se 

omogočita večja usmerjenost k rezultatom in boljše spremljanje; 

c. ukrepe za krepitev povezave s prednostnimi področji EU; 

d. poenostavitev izvajanja in racionalizacijo sistemov financiranja; 

29. poudarja, da je pomembno pozorno proučiti pobude, namenjene ustvarjanju novih 

makroregionalnih strategij, da bo mogoče obravnavati nove prihajajoče izzive na danem 

geografskem območju; 

30. poziva Komisijo, naj Parlament povabi, da pri delu skupine na visoki ravni za 

makroregionalne strategije sodeluje kot opazovalec; 

o 

o  o 

31. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropskemu 

odboru regij, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, vladam ter nacionalnim in 

regionalnim parlamentom držav članic ter tretjim državam, ki sodelujejo v 

makroregionalnih strategijah. 


