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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΜΑΚΡΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
 

 
Τι είναι μακροπεριφερειακή στρατηγική; 

“Μακροπεριφερειακή στρατηγική” είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εγκεκριμένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για 
την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων μίας προσδιορισμένης γεωγραφικής περιοχής που αφορά κράτη μέλη και 
τρίτες χώρες, οι οποίες εκ τούτου επωφελούνται από την ενισχυμένη συνεργασία που συμβάλλει στην επίτευξη 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.  
Οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές στοχεύουν στην κινητοποίηση νέων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, 
καλλιεργώντας ένα αίσθημα κοινής ευθύνης. Αποτελούν σημαντική καινοτομία στην εδαφική συνεργασία και 
συνοχή. Η συγκεκριμένη προσέγγιση βασίζεται σε μία παράδοση συνεργασίας που εξελίσσεται από κοινοτικές 
πρωτοβουλίες, όπως το INTERREG.   
 
Ποιες περιοχές καλύπτονται από μακροπεριφερειακές στρατηγικές;  

Η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή δύο στρατηγικές, που καλύπτουν διάφορες πολιτικές, στοχευμένες σε μία 
“μακροπεριφέρεια”. 

 Τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (υιοθετήθηκε το 2009) 

 Τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη (υιοθετήθηκε το 2011) 

Τον Δεκέμβριο του 2012 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να παρουσιάσει μία νέα στρατηγική της 
ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR) πριν από τα τέλη του 2014, που να καλύπτει τέσσερα κράτη 
μέλη (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία) και τέσσερα κράτη μη μέλη της ΕΕ (Αλβανία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
Μαυροβούνιο, Σερβία).    
 
Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των μακροπεριφερειακών στρατηγικών; 

Έγγραφο στρατηγικής: λαμβάνει τη μορφή Ανακοίνωσης της Επιτροπής, που καλύπτει τις κύριες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η περιοχή, τις ευκαιρίες και την ορθή εκμετάλλευσή τους, και ορίζει τους θεματικούς τομείς 
προτεραιότητας.   

Πρόγραμμα Δράσης: συνοδεύει τη στρατηγική (ως παράρτημα στην Ανακοίνωση) και προσδιορίζει συγκεκριμένες 
δράσεις και παραδείγματα προγραμμάτων σε κάθε θεματικό τομέα προτεραιότητας. 

Χρηματοδοτικά μέσα: μία μακροπεριφερειακή στρατηγική υποστηρίζεται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία 
και Επενδυτικά Κεφάλαια, διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς και εθνικές χρηματοδοτικές πηγές, για την 
υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Δράσης, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων κεντρικών 
προγραμμάτων και προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ).  

Ένα νέο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας αναμένεται να καλύψει την ίδια περιοχή με την EUSAIR.  

Διακυβέρνηση και εφαρμογή:  η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό, την επιτήρηση, τη σύνταξη 
εκθέσεων, τη διευκόλυνση της εφαρμογής και την παρακολούθηση, ενώ η επιτόπια υλοποίηση είναι ευθύνη των 
“εταίρων” (εθνικές και περιφερειακές αρχές και άλλοι οργανισμοί). 

 
Ποια είναι η προστιθέμενη αξία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών; 

Η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την προστιθέμενη αξία των μακροπεριφερειακών στρατηγικών για την περιοχή 
της Βαλτικής και την περιοχή του Δούναβη (Ιούνιος 2013) διαπιστώνει ότι οι στρατηγικές αυτές έχουν βοηθήσει ή 
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δύνανται να συμβάλουν ουσιωδώς: στην ανάπτυξη νέων έργων ή να δώσουν ώθηση σε υφιστάμενα διακρατικά 
προγράμματα, στην ευθυγράμμιση των προγραμμάτων της ΕΕ ώστε να ενεργήσουν συλλογικά για μείζονες κοινούς 
στόχους, στην βελτίωση των υφισταμένων μηχανισμών συνεργασίας και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
συμμετεχουσών χωρών. Θεωρούνται, επίσης, εργαλεία ενίσχυσης της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής 
συνοχής, και η ισχυρή συνεργασία μεταξύ περιφερειακών, εθνικών και τοπικών επιπέδων για τον από κοινού 
σχεδιασμό και την εναρμόνιση της χρηματοδότησης, ενισχύει την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση.   
Η έκθεση διαπίστωσε, επίσης, ότι περαιτέρω βελτιώσεις είναι ουσιώδεις για την υλοποίηση και τον σχεδιασμό, 
καθώς και ότι χρειάζεται ισχυρότερη και αποτελεσματική ηγεσία στις συγκεκριμένες περιοχές. Συνέστησε, επιπλέον, 
οι νέες μακροπεριφερειακές στρατηγικές να είναι περισσότερο στοχευμένες.  
 
Ποια είναι η “πορεία” προετοιμασίας της EUSAIR; 

Η EUSAIR εξελίσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις οκτώ συμμετέχουσες χώρες. Η στρατηγική αναπτύσσεται 
γύρω από τέσσερις θεματικούς πυλώνες:  

1. Καινοτόμος θαλάσσια και παράκτια ανάπτυξη,  

2. Συνδεσιμότητα,  

3. Διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος,  

4. Αύξηση της ελκυστικότητας της περιφέρειας.  

Προβλέπονται επίσης δύο οριζόντια θέματα:  
i. Έρευνα, Καινοτομία και ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ),  

ii. Δημιουργία παραγωγικών ικανοτήτων. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO) και Γενική 
Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (DG MARE)) εξέδωσε ένα Έγγραφο Προβληματισμού, που συνοψίζει το 
πεδίο εφαρμογής και τους στόχους της στρατηγικής και περιγράφει τους πυλώνες.  
Την ανάπτυξη του Προγράμματος Δράσης για την EUSAIR την έχουν αναλάβει τέσσερις Ομάδες Εργασίας  
(μία ανά θεματικό πυλώνα),  και καθεμία συντονίζεται από ένα κράτος μέλος σε συνεργασία με ένα κράτος μη μέλος.  
Η Επιτροπή διεξάγει από τις 25 Οκτωβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου 2013 δημόσια διαβούλευση, προσκαλώντας 
πολίτες, οργανισμούς και δημόσιες αρχές να απαντήσουν σε μία σειρά ερωτημάτων, όπου περιλαμβάνονται:  

 Οι ανάγκες της EUSAIR: 

o Ποιες είναι οι οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις και ευκαιρίες που θα 

μπορούσαν να επωφεληθούν από μία μακροπεριφερειακή προσέγγιση; 

o Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις αναφορικά με τη διοίκηση/διακυβέρνηση και τη 

συνεργασία/συντονισμό; 

o Ποιες είναι οι χρηματοδοτικές ανάγκες και το πλαίσιο για καλύτερη χρήση των υφισταμένων 

χρηματοδοτικών μέσων; 

 Οι λύσεις της EUSAIR: 

o Ποια είναι τα κύρια θέματα (σε καθέναν από τους 4 πυλώνες) στα οποία οφείλει να επικεντρωθεί η 

EUSAIR; 

o Ποια από αυτά τα θέματα θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μία συνολική θεώρηση μέσω μίας 

ολοκληρωμένης προσέγγισης; 

o Ποιες είναι οι κύριες δράσεις και τα προγράμματα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εκπλήρωση 

των στόχων της EUSAIR; 

o Ποιοι πρέπει να είναι οι κύριοι φορείς στην υλοποίηση της EUSAIR, ποιες βελτιώσεις χρειάζονται στη 

διοικητική/διακυβερνητική ικανότητα και ποιες οργανωτικές ρυθμίσεις; 

 Η προστιθέμενη αξία της EUSAIR: 

o Ποια θα είναι η αναμενόμενη προστιθέμενη αξία της στρατηγικής, σε σύγκριση με τις επιμέρους 

δράσεις στις χώρες ή τις περιφέρειες; 

Ένα προσχέδιο Ανακοίνωσης για την EUSAIR συνοδευόμενο από ένα Πρόγραμμα Δράσης αναμένεται να εγκριθεί 
από την Επιτροπή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014 και να υποβληθεί στο Συμβούλιο προς προσυπογραφή κατά το 
δεύτερο εξάμηνο. 
 

 


