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1.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οκτώ από τα εννέα κράτη που βρέχονται από τη Βαλτική Θάλασσα είναι µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)1. Η εφαρµογή των κοινοτικών κανόνων και οι ευκαιρίες που
δηµιουργούνται από τα µέσα και τις πολιτικές της ΕΕ (π.χ.: πολιτική συνοχής, στρατηγική
αειφόρου ανάπτυξης, περιβαλλοντική πολιτική, ολοκληρωµένη θαλάσσια πολιτική,
εσωτερική αγορά και ατζέντα της Λισαβόνας) έχουν διανοίξει σηµαντικές νέες δυνατότητες
για τον αποδοτικότερο συντονισµό των δραστηριοτήτων και, µε τον τρόπο αυτόν, για τη
βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών των εν λόγω κρατών µελών. Ωστόσο, παρά τα
ικανοποιητικά επίπεδα διεθνούς και διαπεριφερειακής επικοινωνίας και συνεργασίας, δεν
έχουν αξιοποιηθεί ακόµη πλήρως οι νέες ευκαιρίες που προσφέρει η συµµετοχή στην ΕΕ ούτε
έχουν ακόµη αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά οι προκλήσεις τις οποίες αντιµετωπίζει η
περιοχή.
Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας είναι εξαιρετικά ανοµοιογενής από οικονοµική,
περιβαλλοντική και πολιτιστική άποψη, όµως τα µέλη της µοιράζονται πολλούς κοινούς
πόρους και παρουσιάζουν µεγάλη αλληλεξάρτηση. Αυτό σηµαίνει ότι οι ενέργειες που
γίνονται σε ένα τµήµα της περιοχής είναι δυνατόν πολύ γρήγορα να έχουν συνέπειες και για
άλλα τµήµατα ή για το σύνολο της περιοχής. Υπό τις συνθήκες αυτές, η περιοχή θα µπορούσε
να αναδειχθεί σε υπόδειγµα περιφερειακής συνεργασίας και να αποτελέσει πεδίο στο οποίο
θα µπορούσαν να δοκιµαστούν και, συν τω χρόνω, να αναπτυχθούν νέες ιδέες και
προσεγγίσεις ως παραδείγµατα βέλτιστης πρακτικής.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναγνωρίζοντας το γεγονός αυτό, δηµοσίευσε στα τέλη του
2006 µια έκθεση, στην οποία ζητά την εφαρµογή µιας στρατηγικής για την περιοχή της
Βαλτικής Θάλασσας. Στις 14 ∆εκεµβρίου 2007 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, στα
συµπεράσµατα της προεδρίας, κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει µια στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας το αργότερο έως τον Ιούνιο
του 2009. Έναυσµα για το αίτηµα αυτό ήταν η όλο και περισσότερο ορατή υποβάθµιση της
ίδιας της Βαλτικής Θάλασσας, αλλά και η ανάγκη να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα που
δηµιουργούν οι διαφορετικές πορείες ανάπτυξης τις οποίες ακολουθούν οι χώρες της
περιοχής και να αξιοποιηθούν τα οφέλη που µπορούν να προκύψουν από την ενίσχυση και τη
βελτίωση του συντονισµού.
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο έθεσε στην Επιτροπή τρεις παραµέτρους για την ανάπτυξη της
στρατηγικής. Υπογράµµισε ότι η στρατηγική δεν πρέπει να θίγει την ολοκληρωµένη
θαλάσσια πολιτική που εγκρίθηκε στα ίδια συµπεράσµατα· επισήµανε ότι η στρατηγική
1

EL

∆ανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερµανία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Σουηδία.

2

EL

πρέπει, µεταξύ άλλων, να συµβάλει στην επίλυση των επειγόντων περιβαλλοντικών
προβληµάτων που αντιµετωπίζει η Βαλτική Θάλασσα· και διευκρίνισε ότι η βάση για τις
εξωτερικές πτυχές της συνεργασίας στην περιοχή πρέπει να είναι το πλαίσιο της Βόρειας
∆ιάστασης2. Στα ίδια συµπεράσµατα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε την ολοκληρωµένη
θαλάσσια πολιτική και ζήτησε από την Επιτροπή να µεριµνήσει για τη συνεκτίµηση των
περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων. Ως εκ τούτου, η παρούσα στρατηγική αποτελεί επίσης ένα
σηµαντικό πρώτο βήµα για την περιφερειακή εφαρµογή της ολοκληρωµένης θαλάσσιας
πολιτικής στη Βαλτική.
Η παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζει τη στρατηγική την οποία ζήτησε το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο. Η στρατηγική επιδιώκει να αποτελέσει, αφενός, ένα πλαίσιο συντονισµένης και
συνολικής απάντησης στις βασικές προκλήσεις τις οποίες αντιµετωπίζει η περιοχή της
Βαλτικής Θάλασσας και, αφετέρου, να προτείνει συγκεκριµένες λύσεις για τις προκλήσεις
αυτές. Πρέπει να µελετηθεί σε συνδυασµό µε το ενδεικτικό σχέδιο δράσης. Η στρατηγική, οι
προτεινόµενες ενέργειες και τα προτεινόµενα βασικά σχέδια καταρτίστηκαν έπειτα από
εντατικές διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη και τους εµπλεκόµενους παράγοντες. Η Επιτροπή
κατέβαλε επίσης συστηµατική προσπάθεια για την πλήρη ενηµέρωση των κρατών της
περιοχής τα οποία δεν είναι µέλη της ΕΕ σχετικά µε την πορεία των εργασιών κατάρτισης της
παρούσας στρατηγικής.

2.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

2.1.

Προκλήσεις

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που επιβάλλουν την ανάληψη δράσης στο επίπεδο της
περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας, καθώς η αντιµετώπιση των θεµάτων αυτών σε εθνικό ή
τοπικό επίπεδο ενδέχεται να αποδειχθεί ανεπαρκής. Ως εκ τούτου, έχουν προσδιοριστεί
συνολικά τέσσερις βασικές προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπιστούν επειγόντως. Οι
προκλήσεις αυτές είναι οι εξής:
• Εξασφάλιση βιώσιµου περιβάλλοντος
• Ενίσχυση της ευηµερίας της περιοχής
• Αύξηση της προσπελασιµότητας και της ελκυστικότητας
• Κατοχύρωση της ασφάλειας στην περιοχή.
Όπως τονίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, η σπουδαιότερη από τις προκλήσεις αυτές
είναι το περιβάλλον. Συνεπώς, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις συνέπειες που έχει η παρουσία
υπερβολικά µεγάλων ποσοτήτων θρεπτικών ουσιών στην ίδια τη Βαλτική, πράγµα που οδηγεί
στον ευτροφισµό και στη µεγάλη αύξηση των φυκών. Επιπλέον, η υπεραλίευση, η ρύπανση
χερσαίας προέλευσης, η αύξηση της θερµοκρασίας της θάλασσας, η παρουσία επικίνδυνων
ουσιών και διάφοροι άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες βλάπτουν την οικολογική ισορροπία. Η
προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος αποτελεί επίσης πρόκληση αυξανόµενης σηµασίας.
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Αυτές οι συνέπειες είναι πλέον τόσο διαδεδοµένες που, σε πολλές περιοχές, επηρεάζουν ήδη
αρνητικά τις δραστηριότητες αναψυχής και τις εµπορικές χρήσεις µικρής κλίµακας.
Σε οικονοµικό επίπεδο οι βασικές προκλήσεις είναι να περιοριστούν οι µεγάλες ανισότητες
που υπάρχουν στον τοµέα της έρευνας και της παραγωγικής καινοτοµίας (και, ως εκ τούτου,
να αξιοποιηθούν οι µεγάλες δυνατότητές του) και να εξαλειφθούν τα εµπόδια στην ενιαία
αγορά. Όσον αφορά την προσπελασιµότητα, τα ζητήµατα προτεραιότητας είναι η βελτίωση
των δικτύων, η άρση της ενεργειακής αποµόνωσης ορισµένων τµηµάτων της περιοχής και η
εξασφάλιση της βιωσιµότητας των µέσων µεταφοράς. Τέλος, οι προτεραιότητες στον τοµέα
της ασφάλειας είναι η µείωση των πολυποίκιλων κινδύνων τους οποίους αντιµετωπίζουν οι
πολίτες της περιοχής, οι υποδοµές και το περιβάλλον, κυρίως λόγω της θαλάσσιας ρύπανσης
από ατυχήµατα και του οργανωµένου εγκλήµατος.
2.2.

∆υνατότητες

Είναι σαφές ότι η περιοχή έχει σηµαντικές δυνατότητες, που µπορούν να αξιοποιηθούν
αποτελεσµατικότερα. Στα πλεονεκτήµατά της συγκαταλέγονται το καλά εκπαιδευµένο
εργατικό δυναµικό, η πείρα στην καινοτοµία —ιδίως στους βιοµηχανικούς τοµείς που
βασίζονται στη γνώση—, το εκτεταµένο και σχετικά παρθένο χερσαίο περιβάλλον, που είναι
πλούσιο σε φυσικούς πόρους, και η ισχυρή παράδοση ενδοπεριφερειακής συνεργασίας. Η
δηµιουργία δικτύων µεταξύ των φορέων χρηµατοδότησης της έρευνας σε όλα τα κράτη της
Βαλτικής που είναι µέλη της ΕΕ, η οποία υποστηρίζεται από το ερευνητικό πρόγραµµαπλαίσιο, παρέχει µια ισχυρή βάση για την ανάπτυξη συνεργασίας στον τοµέα της έρευνας και
της µεταφοράς γνώσεων µέσα στην περιοχή. Το πλαίσιο που διαµορφώνεται από τις
πολιτικές και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί ισχυρή βάση, πάνω στην οποία
µπορεί να οικοδοµηθεί µια πιο αποδοτική συνεργασία. Για παράδειγµα, ο χαρακτηρισµός της
Βαλτικής ως ιδιαίτερα ευαίσθητης θαλάσσιας περιοχής θα συµβάλει στη βιώσιµη ανάπτυξη
της ναυτιλίας και άλλων θαλάσσιων δραστηριοτήτων.
3.
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Από την ανάλυση που διενεργήθηκε από την Επιτροπή3 προκύπτουν τα εξής:
• Για τη βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας είναι απαραίτητη η
εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης. Τα ζητήµατα είναι αλληλένδετα: για
παράδειγµα, η βελτίωση της ποιότητας της θάλασσας θα οδηγήσει στην ενίσχυση της
απασχόλησης λόγω της αύξησης των δυνατοτήτων ανάπτυξης θαλάσσιων επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων, πράγµα που µε τη σειρά του προϋποθέτει τη βελτίωση των µεταφορικών
συνδέσεων. Με την εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής, όλοι θα µπορέσουν να
αποκοµίσουν οφέλη από την εφαρµογή µιας κοινής προσέγγισης.
• Ο καλύτερος συντονισµός και η πιο στρατηγική χρήση των κοινοτικών προγραµµάτων
αποτελούν στοιχεία νευραλγικής σηµασίας, ιδίως σε περίοδο κρίσης, για να εξασφαλιστεί
ότι τα κεφάλαια που διατίθενται και οι πολιτικές που εφαρµόζονται στην περιοχή
συµβάλλουν πλήρως στη στρατηγική. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα των ερευνητικών
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προγραµµάτων που υλοποιούνται στον συγκεκριµένο τοµέα πρέπει να ενσωµατώνονται
πλήρως στα άλλα προγράµµατα και τους άλλους τοµείς πολιτικής.
• Μέσα στο υφιστάµενο οικονοµικό και νοµικό πλαίσιο, υπάρχουν µεγάλες ευκαιρίες για
αποδοτική δράση µέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισµού.
• Για την αντιµετώπιση των προκλήσεων που προσδιορίστηκαν χρειάζονται συγκεκριµένες
ενέργειες. Οι ενέργειες αυτές θα αναληφθούν από τους παράγοντες της περιοχής,
συµπεριλαµβανοµένων των κυβερνήσεων και των διαφόρων φορέων, των δήµων, των
διεθνών και των µη κυβερνητικών οργανώσεων και οργανισµών.
• Η στρατηγική είναι µια εσωτερική πρωτοβουλία που απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στα κράτη µέλη της. Η αποδοτικότητα ορισµένων από τις ενέργειες που προτείνονται
θα ενισχυθεί µε την αδιάλειπτη εποικοδοµητική συνεργασία µε τις ενδιαφερόµενες τρίτες
χώρες της περιοχής. Οι υπάρχουσες καλά λειτουργούσες δοµές, και ιδίως —αλλά όχι
αποκλειστικά— οι δοµές που υπάρχουν στο πλαίσιο της Βόρειας ∆ιάστασης, παρέχουν
στην ΕΕ το πλαίσιο για την ενίσχυση της συνεργασίας µε τις χώρες αυτές.
Εποµένως, η στρατηγική αναµένεται να προσφέρει ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο που θα
επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη µέλη να προσδιορίσουν τις υπάρχουσες
ανάγκες και να τις προσαρµόσουν στους διαθέσιµους πόρους µέσω του συντονισµού των
κατάλληλων πολιτικών. Αυτό θα επιτρέψει στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας να
εξασφαλίσει βιώσιµο περιβάλλον και την καλύτερη δυνατή οικονοµική και κοινωνική
ανάπτυξη.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει ένα ενδεικτικό σχέδιο δράσης, που έχει συζητηθεί
διεξοδικά µε τα κράτη µέλη και τους περιφερειακούς εµπλεκόµενους παράγοντες, µε σκοπό
να ενθαρρυνθεί η εφαρµογή συγκεκριµένων προγραµµάτων. Το σχέδιο δράσης έχει ως άξονα
τέσσερις πυλώνες. Ωστόσο, πρόκειται για µια ολοκληρωµένη στρατηγική, καθώς συχνά οι
προτεινόµενες ενέργειες συµβάλλουν σε περισσότερους από έναν προσδιορισµένους στόχους.
Οι επιµέρους ενέργειες και τα βασικά έργα έχουν επιλεγεί µε γνώµονα τη δυνατότητα ταχείας
εφαρµογής και τον αντίκτυπό τους.

4.

ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ

4.1.

Γεωγραφική κάλυψη

Η στρατηγική καλύπτει τη µακροπεριφέρεια που περιβάλλει τη Βαλτική Θάλασσα. Ο βαθµός
εξαρτάται από το θέµα: για παράδειγµα, στα οικονοµικά ζητήµατα θα καλύπτει όλες τις
χώρες της περιοχής, στα ζητήµατα ποιότητας του νερού θα καλύπτει ολόκληρη τη λεκάνη
απορροής κ.ο.κ. Συνολικά, αφορά τα οκτώ κράτη µέλη που βρέχονται από τη Βαλτική
Θάλασσα. Είναι επίσης απαραίτητη η στενή συνεργασία της ΕΕ µε τη Ρωσία, προκειµένου να
αντιµετωπιστούν από κοινού πολλές από τις περιφερειακές προκλήσεις. Η ίδια ανάγκη για
εποικοδοµητική συνεργασία ισχύει επίσης για τη Νορβηγία και τη Λευκορωσία.
4.2.

Σχετικές πολιτικές

Σηµασία για την περιοχή έχουν πολλές πολιτικές και προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
τα οποία αναµένεται να αποτελέσουν βασικά στοιχεία της στρατηγικής. Στις πολιτικές αυτές
συγκαταλέγεται η πολιτική συνοχής, η οποία θα συνεισφέρει άνω των 50 δισεκατοµµυρίων
ευρώ στην περιοχή το διάστηµα 2007-2013. Η κοινή αλιευτική πολιτική συνεισφέρει άµεσα
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ένα επιπλέον ποσό 1,25 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Η Επιτροπή προτίθεται να συνεργαστεί µε
τις διαχειριστικές αρχές, για να τις βοηθήσει να εξασφαλίσουν ότι η διάθεση των πόρων
συνάδει µε τη στρατηγική.
Η περιοχή της Αρκτικής, για την οποία εκδόθηκε πέρυσι ειδική ανακοίνωση της Επιτροπής4,
έχει ισχυρούς δεσµούς µε την περιοχή της Βαλτικής µέσω της αλληλεπίδρασής της µε τη
ευρωαρκτική περιοχή της Θάλασσας Barents. Η οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική
και το σχέδιο δράσης της επιτροπής του Ελσίνκι (HELCOM) για τη Βαλτική Θάλασσα
αποτελούν τους άξονες αναφοράς για τις περιβαλλοντικές παρεµβάσεις, λαµβανοµένων
συγχρόνως υπόψη των κοινών πολιτικών της ΕΕ που έχουν επιπτώσεις στο θαλάσσιο
περιβάλλον, όπως η γεωργία, η αλιεία και οι µεταφορές. Η κοινή γεωργική πολιτική, ιδίως
µέσω της αγροτικής ανάπτυξης, συµβάλλει στον στόχο για ανάδειξη της περιοχής της
Βαλτικής Θάλασσας σε περιβαλλοντικά βιώσιµη και ευηµερούσα περιφέρεια. Οι πολιτικές
της ενιαίας αγοράς και η ατζέντα της Λισαβόνας, συµπεριλαµβανοµένου του λεγόµενου
«νόµου για τις µικρές επιχειρήσεις», θα παράσχουν την έµπνευση για τα σχετικά τµήµατα της
στρατηγικής, και ιδίως για το τµήµα που αφορά την ευηµερία, ενώ ο ευρωπαϊκός χώρος
έρευνας, µαζί µε τον χρηµατοδοτικό του βραχίονα, το έβδοµο ερευνητικό πρόγραµµα-πλαίσιο
(ΠΠ-7), θα δώσει µια στέρεη επιστηµονική βάση για τη βιώσιµη διαχείριση της λεκάνης της
Βαλτικής Θάλασσας. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών και ενέργειας είναι ο ακρογωνιαίος
λίθος του πυλώνα της προσπελασιµότητας και ελκυστικότητας. Επιπροσθέτως, το ευρωπαϊκό
σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας προσφέρει σηµαντική πρόσθετη χρηµατοδοτική
στήριξη για πολυάριθµα έργα ενεργειακής υποδοµής στην περιοχή. Στο πλαίσιο της
αλιευτικής συµφωνίας ΕΕ–Ρωσίας θα προωθηθεί, όπου ενδείκνυται, η αλιευτική συνεργασία
µε τη Ρωσία.

5.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Λαµβάνοντας υπόψη τη σχεδόν οµόφωνη θέση όσων απάντησαν στις διαβουλεύσεις —από
κάθε επίπεδο και κατηγορία—, η Επιτροπή είναι πεπεισµένη ότι οι εν λόγω προκλήσεις και
ευκαιρίες µπορούν να αντιµετωπιστούν αποτελεσµατικότερα µε µια ολοκληρωµένη
πολυτοµεακή περιφερειακή στρατηγική. Το εύρος των θεµάτων καθιστά ιδεώδη την
εφαρµογή µιας προσέγγισης βασισµένης στην εδαφική συνοχή, όπως επισηµάνθηκε στην
άτυπη σύνοδο των υπουργών στη Λειψία το 2007.
Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας είναι καλό παράδειγµα µακροπεριφέρειας —δηλαδή, µιας
περιοχής που καλύπτει διάφορες επιµέρους διοικητικές περιφέρειες, οι οποίες όµως έχουν
αρκετά κοινά ζητήµατα, ώστε να δικαιολογείται η εφαρµογή ενιαίας στρατηγικής
προσέγγισης. Υπάρχουν και άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αρχίζουν να
αυτοπροσδιορίζονται ως µακροπεριφέρειες, και η προσέγγιση που υιοθετείται στην παρούσα
στρατηγική θα προσφέρει σηµαντικά διδάγµατα ως προς τις δυνατότητες της
µακροπεριφερειακής προσέγγισης.
Η παρούσα στρατηγική ακολουθεί τις προτάσεις που διατύπωσε η Επιτροπή σχετικά µε την
εδαφική συνοχή στην πράσινη βίβλο του Οκτωβρίου του 2008, σύµφωνα µε την οποία οι
παρεµβάσεις πρέπει να έχουν ως γνώµονα τις ανάγκες λειτουργικών περιφερειών και όχι
προκαθορισµένα οικονοµικά και διοικητικά κριτήρια. Αυτή η µορφή µακροπεριφερειακής
προσέγγισης παρέχει επίσης στην ΕΕ ένα καινοτόµο µέσο πολιτικής, το οποίο θα µπορούσε
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να χρησιµεύσει ως καλό παράδειγµα των προσπαθειών που χρειάζονται για να επιτευχθούν οι
κοινοί στόχοι της ΕΕ και να εξασφαλιστεί ο αποδοτικότερος συντονισµός των εδαφικών και
τοµεακών πολιτικών βάσει κοινών εδαφικών προκλήσεων.
Με τον ίδιο τρόπο, η συνεκτική και προορατική εφαρµογή των ενεργειών που προβλέπει η
στρατηγική για τον τοµέα της θάλασσας θα αποτελέσει σηµαντική ευκαιρία για την
αξιολόγηση της περιφερειακής εφαρµογής (σε επίπεδο θαλάσσιων λεκανών) των
πρωτοβουλιών της ολοκληρωµένης θαλάσσιας πολιτικής.
Οι αναγκαίες ενέργειες µπορούν να ενταχθούν στους παρακάτω τέσσερις πυλώνες, στους
οποίους προστίθεται ένα τµήµα όπου εξετάζονται τα οριζόντια ζητήµατα. Αυτή η
οµαδοποίηση γίνεται απλώς και µόνο για να διευκολυνθεί η ανάλυση: κάθε πυλώνας αφορά
ευρύ φάσµα πολιτικών και επηρεάζει και τους άλλους πυλώνες.
5.1.

Μια περιβαλλοντικά βιώσιµη περιοχή

Η Βαλτική Θάλασσα είναι µια από τις µεγαλύτερες λεκάνες υφάλµυρου νερού στον κόσµο,
µε σηµαντικές διαφορές αλατότητας µεταξύ των υπολεκανών της. Είναι σχετικά ρηχή (µέσο
βάθος 50 µέτρα έναντι 1500 µέτρων στη Μεσόγειο) και σχεδόν εντελώς περίκλειστη. Κάθε
χρόνο ανανεώνεται µόνο το 3% των υδάτων της (σε όγκο) —δηλαδή χρειάζονται
περισσότερα από 30 χρόνια για την ανανέωση του συνόλου των υδάτων της. Οι ποταµοί
αποστραγγίζουν µια εδαφική περιοχή που έχει έκταση τετραπλάσια από την ίδια τη θάλασσα
και πληθυσµό σχεδόν 90 εκατοµµυρίων.
Τα µοναδικά χαρακτηριστικά της Βαλτικής Θάλασσας και οι περιβαλλοντικές πιέσεις τις
οποίες υφίσταται απαιτούν µια µακροπεριφερειακή προσέγγιση, για να αποτραπεί η
µακροπρόθεσµη επιδείνωση της κατάστασής της. Η ανάγκη αυτή έχει αναγνωριστεί εδώ και
πολύ καιρό —και µέσω της κοινής δράσης της HELCOM—, αν και χρειάζεται ενίσχυση του
συντονισµού µεταξύ των τοµεακών πολιτικών.
Τα σηµαντικότερα ζητήµατα στον τοµέα του θαλάσσιου περιβάλλοντος
Τα διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν ότι πιέσεις όπως η µόλυνση από τις θρεπτικές ουσίες, και
κυρίως από τα νιτρικά και τα φωσφορικά άλατα, δεν µπορούν να απορροφηθούν εύκολα,
αλλά έχουν γρήγορα ορατές επιπτώσεις. Το αποτέλεσµα είναι η αύξηση του πληθυσµού των
φυκών, που κάθε καλοκαίρι καλύπτουν µεγαλύτερο τµήµα της θάλασσας. Τα εν λόγω φύκη
καταναλώνουν οξυγόνο εις βάρος των ψαριών και των άλλων µορφών ζωής. Αυτό το
πρόβληµα έχει επισηµανθεί εδώ και πολλά χρόνια, αλλά οι πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν
µέχρι σήµερα δεν ήταν αρκετά αποτελεσµατικές λόγω της αυξανόµενης πληθυσµιακής
πίεσης, της ανεπαρκούς στόχευσης των αγροτικών µέτρων στις γεωργικές περιοχές εντατικής
καλλιέργειας και του χρόνου που απαιτείται έως ότου τα µέτρα αποφέρουν σηµαντικά
αποτελέσµατα.
Οι αλιευτικές δραστηριότητες δηµιουργούν άλλη µια σηµαντική επιβάρυνση στο
οικοσύστηµα. Τα αποθέµατα ορισµένων ειδών έχουν µειωθεί σηµαντικά, ενώ ορισµένες
αλιευτικές πρακτικές έχουν ως αποτέλεσµα την τυχαία αλίευση µη στοχευόµενων ειδών ή την
καταστροφή των βιοτόπων. Η καθιέρωση µιας διαχειριστικής προσέγγισης βασισµένης στο
οικοσύστηµα, όπως προτείνεται στο πλαίσιο της µεταρρύθµισης της κοινής αλιευτικής
πολιτικής, και η χρήση των διατάξεων της κοινής αλιευτικής πολιτικής για την
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της αλιείας στο θαλάσσιο περιβάλλον θα υποστηρίξουν τη
διαφύλαξη του οικοσυστήµατος της Βαλτικής, λαµβανοµένου υπόψη του σχεδίου δράσης της
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HELCOM για τη Βαλτική Θάλασσα. Ο αλιευτικός στόλος πρέπει να είναι ανάλογος προς
τους διαθέσιµους πόρους.
Το σχέδιο δράσης καλύπτει τους εξής τοµείς προτεραιότητας: (1) µείωση της απόρριψης
θρεπτικών ουσιών στη θάλασσα σε αποδεκτά επίπεδα· (2) προστασία των φυσικών ζωνών και
της βιοποικιλότητας, µεταξύ άλλων και στον αλιευτικό τοµέα· (3) µείωση της χρήσης και του
αντικτύπου των επικίνδυνων ουσιών· (4) ανάδειξη της περιοχής σε υποδειγµατική ζώνη
καθαρής ναυσιπλοΐας· (5) µετριασµός και προσαρµογή στην αλλαγή του κλίµατος.
5.2.

Μια ευηµερούσα περιοχή

Η θάλασσα ενώνει την περιοχή, η οποία όµως χωρίζεται ευδιάκριτα σε ένα ανθηρό και
ιδιαίτερα καινοτόµο βορειοδυτικό και σε ένα αναπτυσσόµενο νοτιοανατολικό τµήµα.
Ωστόσο, οι διαφορές µεταξύ των πιο επιτυχηµένων καινοτόµων περιφερειών της ΕΕ, που
βρίσκονται στις σκανδιναβικές χώρες και τη Γερµανία, και των περιοχών µε µορφωµένους
νέους αλλά ανεπαρκή υποδοµή στην Πολωνία και τα τρία κράτη της Βαλτικής, αφήνουν
περιθώρια για πρόσθετη συνεργασία και µεγάλα οφέλη για όλες τις πλευρές. Ειδικότερα, η
συνεργασία αυτή πρέπει να παρέχει πραγµατικές επιχειρησιακές ευκαιρίες στις ΜΜΕ, και
ιδίως σε εκείνες που δραστηριοποιούνται σε καινοτόµους τοµείς.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιµετωπίζει σοβαρή οικονοµική κρίση. Πρέπει, αφενός, να
αξιοποιήσει την εσωτερική αγορά και, αφετέρου, να µεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες που παρέχει
η καινοτοµία. Η στρατηγική προσφέρει την ευκαιρία να µειωθούν περαιτέρω τα εµπόδια στο
εµπόριο, να αντληθούν περισσότερα οφέλη από την ενιαία αγορά και να αξιοποιηθούν οι
δυνατότητες που προσφέρουν οι µεγάλες ανισότητες που υπάρχουν στον τοµέα της
καινοτοµίας. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να διατηρηθεί η κερδοφορία και η
ανταγωνιστικότητα των βασικών τοµέων της γεωργίας, της δασοκοµίας και της αλιείας,
προκειµένου να αυξηθεί η συµβολή τους στην οικονοµία και στη βιώσιµη ανάπτυξη.
Για να επιτευχθούν υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και καινοτοµίας, καθώς και βιώσιµη
οικονοµική ανάπτυξη, πρέπει επίσης να ενισχυθούν, στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, η
ένταξη και η ενσωµάτωση των πολιτών στην αγορά εργασίας. Η εξασφάλιση υψηλών
επιπέδων απασχόλησης, η ύπαρξη θέσεων εργασίας καλής ποιότητας, η συνεχής παρουσία
καλά εκπαιδευµένου και ευπροσάρµοστου εργατικού δυναµικού, καθώς και η ουσιαστική
µείωση των επιπέδων κοινωνικού αποκλεισµού αποτελούν παράγοντες νευραλγικής
σηµασίας για την εξασφάλιση τόσο της ανταγωνιστικότητας όσο και της ελκυστικότητας της
περιοχής.
Τα σηµαντικότερα ζητήµατα στον τοµέα της ευηµερίας
Άρση των εµπορικών εµποδίων: Λόγω των µικρών εθνικών αγορών στη Βαλτική, είναι
πολύ σηµαντικό να αναβαθµιστεί το επιχειρηµατικό περιβάλλον, για να τονωθεί η ανάπτυξη
των τοπικών επιχειρήσεων και να προσελκυστούν ξένοι επενδυτές. Παρά την εσωτερική
αγορά, εξακολουθούν να υπάρχουν πρακτικά εµπόδια που παρακωλύουν το εµπόριο αγαθών
και υπηρεσιών. Οι διαβουλεύσεις και οι αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν για να
καταρτιστεί η επισκόπηση της ενιαίας αγοράς για το 2007 δείχνουν ότι σε µερικές περιοχές
και τοµείς το νοµικό πλαίσιο της ενιαίας αγοράς δεν λειτουργεί ακόµη όπως θα έπρεπε. Η
βελτίωσή του θα είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις ΜΜΕ, όπως αναγνωρίστηκε ήδη µε τον
«νόµο» για τις µικρές επιχειρήσεις. Πρέπει επίσης να καταβληθούν προσπάθειες, για να
διευκολυνθούν η διασυνοριακή κυκλοφορία των εµπορευµάτων και η διοικητική επικοινωνία.
Ενθάρρυνση της καινοτοµίας: Το χάσµα που παρατηρείται µεταξύ Ανατολής–∆ύσης όσον
αφορά την ικανότητα καινοτοµίας στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας αντανακλάται στον
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τελευταίο ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσµάτων καινοτοµίας (EIS 2007). Η µεταφορά γνώσεων
και ικανοτήτων και η εµβάθυνση της συνεργασίας µε τις σκανδιναβικές χώρες και τη
Γερµανία, που έχουν τις κορυφαίες επιδόσεις στον τοµέα της καινοτοµίας, µπορούν να
συµβάλουν σηµαντικά στη συνεχή µείωση της υστέρησης που παρουσιάζουν η Πολωνία και
τα τρία κράτη της Βαλτικής. Μαζί µπορούµε να δηµιουργήσουµε ένα δυναµικό περιβάλλον
για την περαιτέρω ενίσχυση των επιδόσεων στον τοµέα της καινοτοµίας, εντείνοντας τη
διεθνή συνεργασία σε διάφορους τοµείς όπως η έρευνα, η δηµιουργία οµάδων (clusters) και η
καινοτοµία στον τοµέα των υπηρεσιών.
Το σχέδιο δράσης καλύπτει τους εξής τοµείς προτεραιότητας: (1) εξάλειψη των εµποδίων που
δυσχεραίνουν την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας·
(2) πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχει η περιοχή στους τοµείς της έρευνας και της
καινοτοµίας· (3) εφαρµογή του «νόµου» για τις µικρές επιχειρήσεις: προώθηση του
επιχειρηµατικού πνεύµατος, ενίσχυση των ΜΜΕ και αύξηση της αποδοτικής χρήσης του
ανθρώπινου δυναµικού· (4) ενίσχυση της αειφόρου γεωργίας, δασοκοµίας και αλιείας.
5.3.

Μια προσιτή και ελκυστική περιοχή

Η ίδια η Βαλτική Θάλασσα και οι εδαφικές ζώνες χαµηλού υψοµέτρου που την περιβάλλουν
υπήρξαν ανέκαθεν δρόµοι εµπορίου και επικοινωνίας. Η διαίρεση που συντελέστηκε µετά το
1945 διέκοψε µια µακρόχρονη παράδοση ελεύθερων επαφών, η οποία ξανάρχισε στη
δεκαετία του ’90. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έγιναν τεράστιες επενδύσεις, πρέπει όµως να
καταβληθεί πολύ µεγάλη ακόµη προσπάθεια για να φτάσουν οι υποδοµές στα επίπεδα άλλων
περιοχών της Ένωσης. Οι χερσαίοι και οι θαλάσσιοι δρόµοι πρέπει να γίνουν ακόµη πιο
εύκολοι και φιλικοί για το περιβάλλον. Η Ανατολή και ο Βορράς εξακολουθούν να είναι
υπερβολικά αποµονωµένοι από την Ένωση. Η περιοχή αναδεικνύεται επίσης ολοένα και
περισσότερο σε πύλη για την Ασία, κυρίως µέσω σιδηροδροµικών συνδέσεων.
Ο ενεργειακός εφοδιασµός και η ενεργειακή ασφάλεια αποτελούν ζητήµατα ιδιαίτερης
ανησυχίας: αν και µερικές χώρες της περιοχής έχουν σηµαντικές εγχώριες πηγές ενέργειας, οι
περισσότερες στηρίζονται στις εισαγωγές. Εποµένως, οι διασυνδέσεις πρέπει να αναπτυχθούν
περισσότερο και να διαφοροποιηθούν, για να µπορεί να αντιµετωπίζεται µε επιτυχία κάθε
πιθανή διακοπή του εφοδιασµού ή άλλοι κλυδωνισµοί. Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι επίσης
σηµαντικές και µπορούν να ενισχυθούν µε ενέργειες στους τοµείς της εκπαίδευσης, του
τουρισµού και της υγείας.
Τα σηµαντικότερα ζητήµατα στους τοµείς των µεταφορών και της ενέργειας
Μεταφορές: Σε πολλά τµήµατα της περιοχής η προσπελασιµότητα είναι χαµηλή. Η Βόρεια
Φινλανδία, η Σουηδία και τα κράτη της Βαλτικής έχουν τα χαµηλότερα ποσοστά
προσπελασιµότητας σε όλη την Ευρώπη τόσο ως προς τις εσωτερικές όσο και ως προς τις
εξωτερικές συνδέσεις. Τα αίτια είναι η µεγάλη έκταση της περιοχής, πράγµα που συνεπάγεται
µεγάλες αποστάσεις και µεγάλη χρονική διάρκεια των διαδροµών, και οι δύσκολες
γεωγραφικές και κλιµατικές συνθήκες. Η χαµηλή πυκνότητα των δικτύων υποδοµών και
υπηρεσιών συνεπάγεται υψηλές τιµές. Η βελτίωση της κατάστασης προϋποθέτει την
ανάπτυξη βιώσιµων τρόπων µεταφοράς.
Ενέργεια: Οι αγορές ενέργειας δεν υποστηρίζονται από τις κατάλληλες υποδοµές και, αντί να
διασυνδέονται σε ολόκληρη την περιοχή, έχουν υπερβολικά εθνικό προσανατολισµό. Η
κατάσταση αυτή δηµιουργεί µεγαλύτερους κινδύνους από πλευράς ενεργειακού εφοδιασµού
και οδηγεί σε αύξηση των τιµών. Επιπλέον, για να λειτουργήσει οµαλά η εσωτερική αγορά
ενέργειας, οι χώρες πρέπει να είναι διασυνδεδεµένες µεταξύ τους. Ωστόσο, η Εσθονία, η
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Λετονία και η Λιθουανία, µε εξαίρεση το υποθαλάσσιο καλώδιο Estlink µεταξύ Εσθονίας και
Φινλανδίας, παραµένουν ουσιαστικά αποµονωµένες από τα ευρύτερα ενεργειακά δίκτυα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το σχέδιο δράσης καλύπτει τους εξής τοµείς προτεραιότητας: (1) βελτίωση της πρόσβασης
στις αγορές ενέργειας και αύξηση της αποδοτικότητας και της ασφάλειάς τους· (2) βελτίωση
των εσωτερικών και εξωτερικών µεταφορικών συνδέσεων· (3) διατήρηση και ενίσχυση της
ελκυστικότητας της περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας, ιδίως µέσω της εκπαίδευσης, του
τουρισµού και της υγείας.
5.4.

Μια ασφαλής περιοχή

Το περιβάλλον ασφαλείας της περιοχής θα εξακολουθήσει να υφίσταται σηµαντικές αλλαγές
κατά τα προσεχή έτη. Η θαλάσσια κυκλοφορία αναµένεται να ενταθεί, πράγµα που θα
αυξήσει τον κίνδυνο ατυχηµάτων και θα κάνει την περιοχή πιο ευάλωτη στη ρύπανση.
Συνεργασία υπάρχει ήδη, πρέπει όµως να ενισχυθεί, έτσι ώστε η περιοχή να αποκτήσει
ηγετική θέση στον τοµέα της θαλάσσιας ασφάλειας σε παγκόσµιο επίπεδο. Μια θαλάσσια
καταστροφή όπως το ναυάγιο του πλοίου «Erika» θα είχε ολέθριες επιπτώσεις. Η επέκταση
και η εµβάθυνση της συνεργασίας της ΕΕ σε ποινικά θέµατα σηµαίνουν ότι η περιφερειακή
δραστηριότητα για την καταπολέµηση του εγκλήµατος πρέπει να έχει ως επίκεντρο την
ενίσχυση της έµπρακτης διασυνοριακής συνεργασίας. Τέλος, η περιοχή πρέπει να
προετοιµαστεί για την αναµενόµενη αύξηση των ακραίων καιρικών φαινοµένων λόγω της
αλλαγής του κλίµατος.
Τα σηµαντικότερα ζητήµατα στον τοµέα της ασφάλειας
Τυχαία ή εσκεµµένη θαλάσσια ρύπανση: Λόγω της στρατηγικής θέσης της η περιοχή της
Βαλτικής Θάλασσας αποτελεί φυσική οδό µεταφοράς πετρελαίου, ιδίως από τη Ρωσία. Από
το 1995 έως το 2005 η κυκλοφορία πετρελαιοφόρων πλοίων στον κόλπο της Φινλανδίας
τετραπλασιάστηκε. Αυτή η σηµαντική αυξητική τάση αναµένεται να συνεχιστεί. Αυξητική
τάση παρουσιάζουν επίσης οι δραστηριότητες µεταφοράς υγροποιηµένου φυσικού αερίου.
Αυτές οι δραστηριότητες εγκυµονούν κινδύνους για το περιβάλλον, ιδίως στις δύσκολες
συνθήκες του χειµώνα. Το 2007 σηµειώθηκαν στη Βαλτική 120 ναυτικά ατυχήµατα. Πρέπει
να καταβληθούν και άλλες προσπάθειες για να βελτιωθεί το επίπεδο συνεργασίας,
συντονισµού και συνοχής των ενεργειών που αναλαµβάνουν οι φορείς ασφάλειας και
επιτήρησης της ναυτιλίας και για να γίνουν πιο αποτελεσµατικές οι παρεµβάσεις σε
περιπτώσεις καταστροφών.
∆ιασυνοριακή εγκληµατικότητα: Τα εγκληµατολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής
επηρεάζονται από τη γεωγραφική της θέση, από την ανοµοιογένεια των οικονοµικών και
κοινωνικών συνθηκών της, από τις διαφορές που παρατηρούνται στις τιµές των προϊόντων τα
οποία υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και από την ελευθερία και την ευκολία
της πρόσβασης στην περιοχή της Βαλτικής, που είναι χαρακτηριστικό γνώρισµα των
ενδοκοινοτικών σχέσεων. Αυτοί οι παράγοντες δηµιουργούν ιδιαίτερες ευθύνες για τα κράτη
µέλη µε εξωτερικά σύνορα, ιδίως µετά την κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα.
Όλα τα κράτη µέλη πρέπει να λάβουν από κοινού µέτρα για τη διαφύλαξη της εσωτερικής
ασφάλειας.
Το σχέδιο δράσης καλύπτει τους εξής τοµείς προτεραιότητας: (1) να κατακτήσει η περιοχή
ηγετική θέση στον τοµέα της θαλάσσιας ασφάλειας· (2) να ενισχυθεί η προστασία από
µείζονα έκτακτα περιστατικά στη θάλασσα και την ξηρά· (3) να περιοριστούν οι
διασυνοριακές εγκληµατικές δραστηριότητες και οι επιπτώσεις τους.
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5.5.

Οριζόντιες ενέργειες

Ορισµένες οριζόντιες ενέργειες έχουν θεµελιώδη σηµασία για το σύνολο της στρατηγικής.
Στις ενέργειες αυτές περιλαµβάνεται η ανάπτυξη ολοκληρωµένων δοµών διαχείρισης των
θαλάσσιων ζητηµάτων και ο θαλάσσιος και χερσαίος χωροταξικός σχεδιασµός. Το σχέδιο
BONUS-169, που συνδυάζει µια προσέγγιση οικοσυστήµατος µε µια αποτελεσµατική
διεπαφή επιστήµης/πολιτικής και χρηµατοδοτείται από το ΠΠΕ-7 (έβδοµο ερευνητικό
πρόγραµµα-πλαίσιο), αποτελεί παράγοντα νευραλγικής σηµασίας για την επιτυχή υλοποίηση
της στρατηγικής.

6.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

6.1.

∆ιαδικασία διαβουλεύσεων

Η Επιτροπή συµµετέσχε σε µια εντατική διαδικασία διαβουλεύσεων που είχε τρεις βασικές
συνιστώσες: υποβολή ανεπίσηµων εγγράφων από τις κυβερνήσεις και άλλους επίσηµους
φορείς της περιοχής· διοργάνωση εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή των διαφόρων
εµπλεκόµενων παραγόντων, για να δοθεί η δυνατότητα στους δηµόσιους φορείς, στις µη
κυβερνητικές οργανώσεις και στους φορείς του ιδιωτικού τοµέα να καταθέσουν την πείρα
τους· δηµόσιες διαβουλεύσεις µέσω του ιστοτόπου Εuropa, που είχαν πολύ µεγάλη
ανταπόκριση.
Τα µηνύµατα ήταν σαφή:
• Κανένας νέος φορέας. Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας διαθέτει πολλές δοµές
συνεργασίας. ∆εν πρέπει να δηµιουργηθούν νέοι φορείς, που θα µπορούσαν να
προκαλέσουν πρόσθετες διοικητικές δαπάνες, χωρίς συµβολή σε αποδοτική δράση.
• Όχι απλώς µια στρατηγική. Πρέπει να υπάρξουν ενέργειες —συγκεκριµένες, ορατές
ενέργειες— για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προκλήσεων που υπάρχουν στην
περιοχή. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, στο σχέδιο δράσης της, επιµένει ότι τα κράτη µέλη και
οι άλλοι εµπλεκόµενοι παράγοντες πρέπει να αναλάβουν ευθύνη ως επικεφαλής εταίροι
για συγκεκριµένους τοµείς προτεραιότητας και για βασικά έργα, π.χ. µε την ανάπτυξη
ολοκληρωµένων δοµών διαχείρισης των θαλάσσιων ζητηµάτων σύµφωνα µε την
ολοκληρωµένη προσέγγιση της θαλάσσιας πολιτικής.
• Συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συµµετοχή αυτή πρέπει να υπερακοντίζει την
απλή παρακολούθηση της εκτέλεσης των προγραµµάτων χρηµατοδότησης και της
µεταφοράς των οδηγιών. Η Επιτροπή θα µπορούσε να καλύψει την ανάγκη για ένα
ανεξάρτητο, πολυτοµεακό σώµα, που µπορεί να εγγυηθεί τον απαραίτητο συντονισµό, την
παρακολούθηση και τη συνέχεια του σχεδίου δράσης, καθώς επίσης την τακτική
επικαιροποίηση του σχεδίου και της στρατηγικής, ανάλογα µε τις ανάγκες.
6.2.

Προτάσεις διακυβέρνησης και εφαρµογής

Με βάση τα ανωτέρω συµπεράσµατα και την ανάγκη να υιοθετηθεί ευέλικτη προσέγγιση,
λόγω του µεγάλου εύρους των ενεργειών, διατυπώνονται οι ακόλουθες προτάσεις σχετικά µε
τη διακυβέρνηση και την εφαρµογή:
• Χάραξη πολιτικής: Καθώς τα κράτη µέλη θα συνεργάζονται για τη λήψη συγκεκριµένων
µέτρων, η γενική εποπτεία θα παραµείνει στο πλαίσιο των κοινοτικών δοµών, µε την
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υποβολή περιοδικών εκθέσεων και προτάσεων για συστάσεις από την Επιτροπή στο
Συµβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα ενηµερώνεται τακτικά για την πορεία της
στρατηγικής.
• Η Επιτροπή θα είναι αρµόδια για το συντονισµό, τον έλεγχο, την υποβολή εκθέσεων, τη
διευκόλυνση της εφαρµογής και την παρακολούθηση της συνέχειας. Σε συνεργασία µε
τους παράγοντες της περιοχής, πρέπει να καταρτίζει τακτικές εκθέσεις προόδου και να
χρησιµοποιεί το δικαίωµα πρωτοβουλίας της για να υποβάλλει προτάσεις προσαρµογής
της στρατηγικής και του σχεδίου δράσης, όταν χρειάζεται. Στο πλαίσιο του συντονισµού
πρέπει να παρακολουθείται ο τρόπος µε τον οποίο η χρήση των πόρων συµβάλλει στις
προτεραιότητες της στρατηγικής. Το 2011 προβλέπεται να γίνει επανεξέταση της
ευρωπαϊκής προστιθέµενης αξίας της στρατηγικής και της εφαρµογής του σχεδίου δράσης.
• Η επιτόπια εφαρµογή —ευθύνη των εταίρων που δραστηριοποιούνται ήδη στην
περιοχή— θα ευθυγραµµιστεί ακόµη περισσότερο µε τους στόχους και τις επιδιώξεις της
στρατηγικής. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί µε τα άλλα όργανα, τα κράτη µέλη και τις
περιφέρειες, τα διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, τους διεθνείς φορείς
προγραµµατισµού και τις διακυβερνητικές οργανώσεις, όπως η HELCOM, για να ορίσει
τους συντονιστικούς φορείς για κάθε τοµέα προτεραιότητας και τους επικεφαλής εταίρους
για τα κυριότερα σχέδια.
• Για να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο συµµετοχής όλων των εµπλεκόµενων παραγόντων
της περιοχής, που ήταν σαφέστατο κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, θα καθιερωθεί
ένα ετήσιο φόρουµ, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους φορείς που εµπλέκονται στις
διάφορες πτυχές της στρατηγικής, συµπεριλαµβανοµένων και φορέων από ενδιαφερόµενες
τρίτες χώρες, να εξετάζουν και να συζητούν την πορεία της στρατηγικής και να
διατυπώνουν συστάσεις για θέµατα εφαρµογής.
• Τέλος, οι σχέσεις µε τρίτες χώρες πρέπει να αναπτυχθούν πρωτίστως µέσω της Βόρειας
∆ιάστασης, αλλά µε τη δυνατότητα χρήσης και εναλλακτικών διαύλων, όταν αυτοί είναι
χρήσιµοι.
6.3.

Πρακτική εφαρµογή

Αυτές οι ρυθµίσεις θα ενθαρρύνουν τον αποδοτικό πολιτικό συντονισµό, την
αποτελεσµατικότερη εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας και τον καλύτερο συντονισµό των
χρηµατοδοτικών µέσων. Η Επιτροπή δεν προτείνει πρόσθετους χρηµατοδοτικούς ή άλλους
πόρους αυτή τη στιγµή. Ωστόσο, µερικές από τις ειδικές ενέργειες και σχέδια θα απαιτήσουν
οικονοµική ενίσχυση. Μια σηµαντική πηγή είναι τα διαρθρωτικά ταµεία5 που είναι διαθέσιµα
στην περιοχή —τα περισσότερα προγράµµατα επιτρέπουν ήδη τις ενέργειες που
προβλέπονται στη στρατηγική. Οι αρχές προγραµµατισµού µπορούν να αναθεωρήσουν τα
κριτήρια χορήγησης και να διευκολύνουν την επιλογή σχεδίων που ευθυγραµµίζονται µε τη
στρατηγική. Ακόµη, η Επιτροπή θα χαιρετίσει τις κατάλληλες τροποποιήσεις των
προγραµµάτων, όπου είναι απαραίτητο.
Επιπλέον, τα κράτη µέλη έχουν συµφωνήσει να εξετάσουν τη χρηµατοδότηση σχεδίων και
ενεργειών που συνάδουν µε τις προτεραιότητες της στρατηγικής από τους ιδίους πόρους τους.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα διεθνή και περιφερειακά χρηµατοπιστωτικά
5
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Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταµείο Συνοχής, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο,
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας.
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ιδρύµατα, όπως η Σκανδιναβική Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, θα µπορούσαν επίσης να συµβάλουν.
7.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας έχει µακρόχρονη παράδοση δικτύωσης και συνεργασίας
σε πολλούς τοµείς πολιτικής. Η παρούσα στρατηγική παρέχει την ευκαιρία να περάσουµε από
τα λόγια στην πράξη και να εξασφαλίσουµε πραγµατικά οφέλη για το σύνολο της περιοχής.
Η ανάλυση που προηγήθηκε καταδεικνύει την ανάγκη για ένα κοινό στρατηγικό όραµα που
θα καθοδηγεί τη µελλοντική εδαφική ανάπτυξη στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Είναι
σαφές ότι, µόνος του, κανείς δεν µπορεί να εφαρµόσει τη δέσµη µέτρων που απαιτούνται για
την αντιµετώπιση των προκλήσεων και την αξιοποίηση των ευκαιριών της περιοχής. Είµαστε
πεπεισµένοι ότι µια στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, που αποτελείται
από την προσέγγιση και τις ενέργειες που περιγράφονται ανωτέρω, έχει ουσιώδη σηµασία για
την προστασία της Βαλτικής Θάλασσας και την πλήρη αξιοποίηση των ευκαιριών που
διανοίγονται στην περιοχή.
Ως εκ τούτου, η Επιτροπή καλεί το Συµβούλιο να εξετάσει και να εγκρίνει την παρούσα
ανακοίνωση και το σχετικό σχέδιο δράσης.
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