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11.3 Zesummefassung

De Saar-Lor-Lux Raum zeechnetsechdurch vill Koperatiounsformeniwert d'Grenzeneraus aus.
D'Zesummenschaffenvun verschiddenenInstitutiounen,ewéidTarlementer,d'Regierungen,Arbechter-
verbännan Associatiounen,ewéi och d'Kollaboratioun vun regionalenterritorialen Kollectivitéiten hun
verschiddenIwerschneidungenvun desemartifiziellen Raumensembelmatsechbruecht.Déen actuellen
Durcheneeniwert déi oneenheetlechOfgrenzungewéiochd'GréiBt vun desemRaumfeiern bei der kon-
cerneierterPopulatioun zum Problemdess"Regionaliséierung"als noutgedrongenEntwecklungze ac-
ceptéierenan sechmat desemRaum ze identifizéieren.Gleichzeiteghun sechop lokalem Plang ver¬
schiddenkleng Ennergruppenvun Saar-Lor-Lux etabléiert wou communal territorial Kollectivitéiten
versichenhir grenziwerschreitendContacterzeverbesserenanemmerméi zeinstitutionaliséieren.

DessArbecht gréift dTro op waat fir engKontibutioun dessverschiddentransfrontaliär Koperatio¬
unsformenzum europäeschenIntegratiounsprzeßbéidroenamVergléichzu héigerenpoliteschenInstan¬
zen.Héi gett déi Konzeptiounvun derVernetzungvun deStiet,déi ander euroäescherDiskussiounvum
Aménagementvum Territoire engemmergreisserRoll spillt, an sengerApplicatioun um Terrain mat
Hellef vun dréi konkretenBeispiller diskutéiert,Mat denBeispillerAgglomération Transfrontalière du
PôleEuropéende DéveloppementLongwy-Rodange-Athus(PED), demEuropäischenTal der Ober¬
moselandemSaar-Rosselle-RaumginndréiRegiounenennersicht,andeenendéiinter-communaltrans-
ffontaliär Koperatioun e relativ stark institutionaliséiertenCharakter huet. D'Koperatioun an desen
Géigendenaß andeenenleschtenJoerenanengimmensaktiv andynameschEntwécklongsphasekomm,
déi durchdi communautärInitiativ INTERREG II, awerochdurchd'Amelioratiounenamnationalenan
aminternationalenDroit vereinfachtginn sinn.

Eng deskriptiv Analysevun denAktivitéiten an desendréi Raim aßd'Basevun engervasterËnner-
suchungvun denAvantagenandenSchwieregkeetenvun der Koperatioun.DessAvantagenan Schwie-
regkeetensinnbesonneschamKadervun engerEmmfro bei lokalenAkteurenop d'Tapéit komm.Héibéi
erginn sechganz verschiddenBasiskonditiounenfir déi transfrontaliär Koperatioun,déi stark vum Ni¬
veauvun der Institutionaliséierungofhänken.Héi spillt déi professionelEnnerstetzungvun denpolite¬
schenAktivitéiten, ewéi zum Beispill am Fall vum PED durch den Observatoire de TUrbanisme zu
Longwy, an am Fall vum Saar-Rosselle-Raumdurch denKooperationsbüro vum StadtverbandSaar¬
brücken,enggroußRoll. Héi entsünnStrukturenwoü eenengzolid an kontinuell Koperatiounerwaar-
denkann, sugurwanneWiesseivun poüteschenResponsabelenaKraaft trëtt. DessEntwécklongbréngt
engemmerméi groußthemateschDiversifikatioun vundenKoperatiounsberéichermatsech.Emmerméi
oft gin "schwéier"Themen,ewéiFroeniwert d'Entwécklongvun derWunnengssituatioun,oder vu kon¬
kretem Emweltschutz, oder vu engem Zesummenbetreiwenvun Infrastrukturen fir transfrontaliär-
interkommunalProjeenze realiséieren.Trotz denstrukturellen,juristeschenan administrativenSchwie-
regkéetenprofitéieren déi betraffen Platzen am noenGrenzraumvun der Existenz vun gemeinsamen
(Emgangs-)Sproochenan vun kulturellen Ahnlechkeeten.Dobéi kenntengrelativ groußAcceptanzvun
delokalen Awunner fir transfrontaliär Efforen well sechd’Resultatervun deserKoperatiounmeechtens
positiv op hiert eegendLiewen auswierken(ewéiz. B. d’Amelioratiounvum transfrontaliärenPersonen-

verkéier).
DTorrn an denContenuvun deserlokaler transfrontaliärerZesummenaarbechtweisenoft typesch

Charakteristikenvun deemwaat eenStiedVernetzungnennt:dTréiwëllegkeet,d'Komplementärst vun
denPartneran d'Schaaffenvun onconventionnellenInstitutiounendéi iwert d'national Verwaltungshier¬
archie eraus ginn, refletéierendéi grondleegendMotivation an zwar durch d'Zesummeschaffenvun
Synergieeffekteneng stark Roll am regionalen,nationalenoder e sougur internationalemEspacever¬
wirklechen,od ze ereechen.DesenFall aß och engwertvoll Kontibutioun fir d'Iwerkommenvun den
Bannengrenzenvun der EuropäescherUnioun. Esougin dessnéi Raim zu Knietpunktenvum europäe¬
schenInegratiounsprozeß.Si sinn Beispiller fir eng "bottom-up" Evolutioun. déi di intern Cohäsioun
vunEuropaméi resistentmechtan d'geigenseitegtVerstehstemechvun der Populatiounan deGrenzre-
giounenamelioréiert.


