CE ESTE O STRATEGIE MACROREGIONALĂ A UE?
O strategie macroregională a Uniunii Europene (UE) este un

CINE INIȚIAZĂ STRATEGIA?

cadru de politici care le permite țărilor situate în aceeași

Strategiile macroregionale ale UE sunt inițiate și solicitate
de statele membre ale UE în cauză (și, în unele cazuri, de
țări din afara UE) situate în aceeași regiune geografică, prin
intermediul Consiliului European. La cererea Consiliului European, strategiile sunt întocmite și adoptate de Comisia Europeană.

regiune să abordeze și să găsească împreună soluții la
probleme sau să valorifice mai bine potențialul pe care îl au
în comun (de exemplu, poluarea, navigabilitatea, concurența
în afaceri la nivel mondial etc.). În felul acesta, ele au de
câștigat de pe urma cooperării mai strânse, scopul fiind ca
politicile lor să fie mai eficiente decât dacă ar fi abordat
problemele în mod izolat. O strategie macroregională a UE
poate fi sprijinită din fonduri ale UE, inclusiv din fondurile

CARE SUNT ASPECTELE-CHEIE?

structurale și de investiții europene.

Pentru ca strategiile macroregionale ale UE să aibă șanse
de reușită mai mari, partenerii implicați (state membre,
regiuni, municipalități, ONG-uri etc.) trebuie să își întemeieze
acțiunile pe câteva principii-cheie: un parteneriat relevant și
un mecanism de colaborare adecvat, o bună coordonare a
acțiunilor în ceea ce privește politicile relevante și sursele lor
de finanțare, precum și un înalt spirit de cooperare cu și între
țările și sectoarele din macroregiune.

Prin urmare, strategiile sunt inițiative pur interguvernamentale, iar implementarea acestora se bazează în mare măsură
pe implicarea și bunăvoința țărilor participante. Procesul este
la fel de important ca rezultatul: acesta trebuie să fie favorabil incluziunii și să aibă un caracter ascendent, pentru a
asigura asumarea.

Strategiile nu includ noi fonduri ale UE, acte legislative sau
structuri oficiale: ele se bazează pe coordonare și sinergie.
Acest lucru înseamnă valorificarea optimă a tuturor surselor
financiare existente (de la UE, naționale, regionale, private
etc.), o mai bună punere în aplicare a legislației existente și o
mai bună utilizare a instituțiilor existente la toate nivelurile.
Strategiile macroregionale ale UE vizează acele provocări și
oportunități specifice anumitor zone geografice care au un
caracter local prea pronunțat pentru a prezenta interes direct
pentru întreaga UE, dar sunt prea ample pentru a fi abordate
eficient la nivel național. Cu alte cuvinte, acestea reprezintă o
punte între elaborarea de politici la nivelul UE și la nivel local.

Politica
Regională și
Urbană

Obiectivele strategiilor sunt strategice, acoperă un termen
lung și sunt convenite de către țările participante. Ele variază
în funcție de nevoile macroregiunii în cauză și trebuie să se
acorde prioritate aspectelor strategice care aduc plusvaloare
politicilor orizontale ale UE.
Fiecare strategie implică o serie largă de actori la diferite niveluri (internațional, național, regional, local), din diferite sectoare (public, privat, al societății civile) și din diferite domenii de
specialitate, asigurând astfel o platformă pentru o guvernare
consecventă care acoperă țări, sectoare și niveluri multiple.
Până în prezent au fost adoptate patru strategii macroregionale ale UE, fiecare însoțită de un plan de acțiune evolutiv, care va fi actualizat periodic în funcție de noile nevoi
care apar și de contextul în schimbare:
■■Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice (2009);
■■Strategia UE pentru regiunea Dunării (2010);
■■Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării
Ionice (2014); și
■■Strategia UE pentru regiunea Alpilor (2015).
Acestea vizează 19 state membre ale UE și opt țări din
afara UE, reprezentând peste 340 de milioane de oameni1:
■■19 STATE MEMBRE ALE UE: Austria, Bulgaria, Croația,
Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța,
Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Republica Slovacă, Slovenia și Suedia;
■■OPT ȚĂRI DIN AFARA UE: Albania, Bosnia și Herțegovina,
Liechtenstein, Republica Moldova, Muntenegru, Serbia,
Elveția și Ucraina.
Unele țări ale UE, ca Germania și Slovenia, sunt implicate în
trei strategii, iar Croația, Italia și Austria participă la două.
Trei țări din afara UE – Bosnia și Herțegovina, Muntenegru
și Serbia – participă la două strategii macroregionale ale UE.

ACTORII-CHEIE DIN CADRUL STRATEGIEI
Fiecare strategie macroregională implică o varietate amplă
de actori diferiți și are acorduri de guvernanță ușor diferite, în
funcție de aspectele regionale specifice. Cu toate acestea, se
pot defini promotori-cheie comuni.

La nivelul UE
Comisia Europeană joacă un rol principal în coordonarea
strategică a etapelor-cheie ale realizării strategiei. În plus, un
grup la nivel înalt al strategiilor macroregionale ale UE, cu
reprezentanți din toate cele 28 de state membre ale UE și
din țările din afara UE implicate în strategie, se întrunește
pentru a discuta abordarea de ansamblu pentru toate strategiile macroregionale ale UE.

La nivel național/regional
În fiecare țară participantă, coordonatorii naționali sunt res1Sursa: Eurostat, Banca Mondială, NSI Ucraina

ponsabili de coordonarea generală și de sprijinirea implementării strategiei în propria țară.

La nivelul domeniului tematic
Domeniile tematice sunt conduse de coordonatori ai domeniilor tematice (coordonatori ai domeniilor de politici/priorități, ai
acțiunilor orizontale, ai pilonilor sau ai acțiunilor), care reprezintă interesul macroregional. Aceștia sunt sprijiniți de către
omologi din regiunea respectivă și sunt organizați în grupuri directoare. Principalul rol al acestora este de a promova
crearea de proiecte comune care să contribuie la atingerea
obiectivelor strategiei. În plus, pe baza rezultatelor și a reușitei
proiectelor de acest tip, rolul lor este de a influența conținutul și implementarea politicilor în țările și regiunile în cauză,
pentru a îmbunătăți poziționarea globală a macroregiunii pe
termen lung.

COOPERAREA ÎNTRE STRATEGII
Cooperarea și coordonarea între diferite strategii macroregionale sunt de importanță-cheie pentru maximizarea beneficiilor comune reciproce și a impactului. Acest lucru este și
mai important acolo unde există o suprapunere geografică
între strategii. Cooperarea între strategii poate îmbrăca diferite forme (de exemplu, implementarea de proiecte comune,
schimbul de bune practici și de experiență etc.).
Printre exemple se numără:
■
organizarea săptămânii strategiilor macroregionale ale
UE în Slovenia (la Portorož) în septembrie 2017, pentru
schimbul și perfecționarea acțiunilor de comunicare;
■■proiectul DanuBalt, care vizează să abordeze decalajul în
materie de cercetare și inovare în domeniul sănătății care
există în regiunea Dunării și în regiunea Mării Baltice, este
în curs de implementare de către părți interesate din două
macroregiuni;
■■un seminar găzduit în comun de Consiliul de Cooperare Regională și de Programul de Mediu al Organizației Națiunilor Unite la Sarajevo, în aprilie 2016, le-a permis unor
funcționari-cheie din cadrul Strategiei UE pentru regiunea
Mării Adriatice și a Mării Ionice (EUSAIR) și al Strategiei
UE pentru regiunea Dunării (EUSDR) să compare prioritățile
privind provocările de mediu în Balcanii de Vest.
■■Datorită suprapunerii geografice semnificative dintre EUSDR și EUSAIR (Slovenia, Croația, Serbia, Muntenegru și
Bosnia și Herțegovina), s-au desfășurat întruniri comune
pentru domeniile tematice de interes comun, precum
transporturile, energia și mediul. Au avut loc reuniuni similare și între actorii-cheie ai EUSDR și ai EUSALP, de exemplu, în domeniul energiei.
În concluzie, plusvaloarea strategiilor macroregionale rezidă
în abordarea transsectorială, dimensiunea transnațională
(care include participarea unor țări din afara UE) și contribuția
sa la perfecționarea guvernanței pe mai multe niveluri. Acesta
este însă un concept ambițios, care necesită timp pentru a fi
consolidat și a da roade.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:
Strategiile macroregionale ale UE
http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/cooperation/
macro-regional-strategies/

Strategia UE
pentru regiunea
Mării Baltice:
www.balticsea-region.eu/

Strategia UE pentru
regiunea Mării Adriatice
și a Mării Ionice:
www.adriatic-ionian.eu/

Strategia UE pentru
regiunea Dunării:
www.danube-region.eu/

Strategia UE pentru
regiunea Alpilor:
www.alpine-region.eu/
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