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1. Въведение
В епохата на глобализацията, на бързо протичащи климатични и демографски 
изменения и на засилена икономическа конкуренция, все по-често изглежда, че 
възникващите проблеми и предизвикателства не признават нито административни, 
нито политически граници.
Следователно сме изправени пред необходимостта да изготвим конкретни решения за 
тези предизвикателства, към които следва да приспособим съществуващите 
политически и финансови инструменти.

Именно в този контекст възникна понятието „макрорегиони“, функционални 
територии, групирани около общи цели или проблеми на развитието, които споделят 
общи географски характеристики и условия.
Стратегията за региона на Балтийско море е първият и единствен до момента опит за 
създаване на обща комплексна стратегия за развитие за този вид макрорегиони.

2. Цели на стратегията за региона на Балтийско море
Както се посочва в съобщението на Комисията1, „регионът на Балтийско море е 
изключително разнородна област по отношение на икономиката, околната среда и 
културните си традиции, но при все това разглежданите страни имат много общи 
ресурси и показват значителна взаимозависимост“. Поради тази зависимост и поради 
необходимостта да се посрещнат сходни предизвикателства следва да се предприемат 
общи действия в рамките на стратегията за региона на Балтийско море.
Стратегията беше одобрена след обширна консултация със заинтересованите страни в 
държавите-членки, включително, освен съответните органи на публичните институции, 
академичните и бизнес среди, както и неправителствени организации. Процесът на 
консултация и на приобщаване на партньорите към работата по изготвянето й, още от 
самото начало, следва сам по себе си да се счита за успех. Работата доведе до 
предложение за нова форма на сътрудничество в Европейския съюз. Регионите на  осем 
държави-членки на Съюза, както и на държави извън ЕС, наброяващи близо сто 
милиона жители, могат да разработват проекти, да определят приоритети и да прилагат 
мерки, обслужващи общите им цели. Главната цел трябва да бъде да се гарантира 
адекватна защита на околната среда и хармонично икономическо и социално развитие.
Стратегията се основава на четири компонента, които целят по-ефективното 
оползотворяване на програмите на Общността и на националните политики, а именно: 
- защита на околната среда; 

- увеличаване на просперитета на региона;
- повишаване на достъпността и привлекателността;

                                               
1 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите относно Стратегия на Европейския съюз за региона на Балтийско море
(COM(2009) 248 окончателен, 10 юни 2009 година).
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- гарантиране на безопасността и защитата на региона.
Освен това, стратегията беше подразделена на 15 приоритетни области, като бяха 
определени повече от 70 водещи проекта. 
Отправна точка на стратегията бяха вече разработените в региона на Балтийско море 
проекти и инициативи, в рамките както на Съюза, така и на прякото сътрудничество 
между държавите-членки в този регион. Тези проекти и инициативи обаче бяха вписани 
в новите рамки на сътрудничество и бяха базирани върху принципа на интегриран 
подход към водената политика.

За да може така разработената стратегия да постигне целите си, безспорно е от жизнено 
значение да се координират мерките, предприети в рамките на всички политики с 
териториално въздействие, тъй като постигането на оптимални резултати е възможно 
единствено ако се обединят мерките и наличните ресурси, насочени към 
формулираните общи цели за дадена територия. Ефективно решение на 
предизвикателствата като изменението на климата ще бъде намерено тогава, когато 
вземем под внимание другите политики, които оказват пряко влияние върху тях
(например рибарството или общата селскостопанска политика).

Стратегията предлага също укрепване на сътрудничеството със съседните страни извън 
Съюза, чиято територия е част от функционална област, обособена в рамките на даден 
макрорегион, или влияе пряко върху нея. Така например, когато се следи за чистотата 
на водите на Балтийско море, не може да се пренебрегва фактът, че в него се вливат 
реките от някои държави, дори те да нямат пряк излаз на това море.

3. Изпълнение на стратегията
Главното предизвикателство пред изпълнението на стратегията за региона на 
Балтийско море е създаването на адекватна структура за сътрудничество, както и на 
ефективни форма на координация и система на управление.

Комисията е призвана да бъде главният действащ орган, натоварен със задачата да 
координира изпълнението на следващите етапи на стратегията.

Съветът също реши да създаде група на високо равнище, съставена от експерти от 27-те 
държави-членки (a high-level group of officials from EU Member States), натоварена със 
задачата да съдейства на Комисията при проследяването на изпълнението на 
стратегията и да изпълнява функциите на консултативен орган при всяко нейно 
адаптиране или изменение. 
При все това Комисията следва да бъде стратегическият център на интегрирания 
контрол върху нейното изпълнение. Има обаче поводи за безпокойство относно това 
дали Комисията към момента разполага с достатъчно финансови и човешки ресурси, за 
да може да изпълни ефективно тази задача. 
Държавите-членки обаче са тези, които са отговорни за самото изпълнение на 
стратегията. Всъщност изглежда създаването на нови организационни и 
административни структури не е подходящо и няма да допринесе за повишаване на 
ефективността.
Затова Съветът прикани държавите-членки, както и останалите заинтересовани страни, 
да назначат координатори, които да контролират постигнатия напредък в изпълнението 
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на водещите проекти и приоритетните области, и да информира съответно Комисията и 
групата от експерти на високо равнище. 

Този тип подход разбира се изисква допълнителна организационна работа и широко 
сътрудничество между институциите, организациите и партньорите в рамките на 
различните европейски, национални, регионални и местни политики в съответствие с 
принципа на многостепенното управление, препоръчан по-конкретно от Комитета на 
регионите1.
В духа на този принцип именно на регионалните органи, неправителствените 
организации и асоциациите, които най-добре познават ситуацията, в която се намират, 
и възможностите си, се пада отговорността да изпълняват проектите в рамките на 
стратегията и успехът й ще зависи от техните действия. 
Освен това, за да не бъде идеята за интегрирания подход просто лозунг и стратегията да 
не остане само набор от различни проекти, а да може да има добавена стойност, е 
необходимо да се изложат конкретни изисквания на оценката, основаващи се на редица 
показатели за сравнение. Важно е докладът относно изпълнението на стратегията, 
обявен за 2011 г., да представи реален образ на нейните постижения и трудности, което 
да позволи на полското председателство да внесе евентуални корекции и подобрения, 
за да й даде нов тласък за в бъдеще.

4. Бъдещи предизвикателства

 диференциране на различните видове икономики и социални системи
Швеция, Дания, Финландия или Германия са държави с модерна икономика и високо 
ниво на иновации. Полската, литовската, латвийската и естонската икономика, макар да 
са постигнали растеж на БВП, се отличават с малкото средства, предназначени за 
образование, научни изследвания и култура. Нещо повече, към момента те са сериозно 
засегнати от икономическата криза. Има риск съществуващата в региона икономическа 
пропаст да се задържи трайно между държавите, които имат висок БВП благодарение 
на иновативната си икономика от една страна, и държавите, които предоставят на 
първите евтина работна ръка, и то в по-малко иновативните икономически сектори, от 
друга.
Затова стратегията следва да включи мерки, целящи да прехвърлят потенциала на 
силно развитите страни, главно скандинавските, към новите държави-членки на Съюза, 
така че да се намалят неравенствата по отношение на средствата, предназначени за 
наука и иновации, и следователно по отношение на постиженията на страните с бързо 
развиваща се икономика.

 отделен бюджетен ред и финансиране на стратегията
Остава и проблемът с финансирането на стратегията. Той се очерта по време на 
програмния период, с други думи след като вече бяха определени целите на политиката 
на сближаване за 2007–2013 г. и условията за отпускане на европейски средства през 

                                               
1 Становище по собствена инициатива на Комитета на регионите „Бяла книга на Комитета на регионите 
за многостепенното управление“, CdR 89/2009 окончателен.
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този период. По тази причина на стратегията не беше отпуснат собствен бюджет. В 
бюджета за 2010 г. й бяха пряко отпуснати едва 20 милиона евро. Затова стратегията 
трябва да разчита изцяло на по-ефективно и донякъде „различно“ използване на 
съществуващите източници на финансиране на национално и европейско равнище, 
както и на по-добра координация, хоризонтална между политиките и вертикална между 
различните нива на управление – местно, регионално, национално и европейско. 

При изготвянето на принципите, приложими за отпускането на средства за следващия 
програмен период след 2013 г., следва обаче да се предвиди и бъдещото финансиране 
на макрорегионите, не само от бюджетите на Съюза и на държавите-членки, но и с 
помощта на европейските (като Европейската инвестиционна банка и Европейския 
инвестиционен фонд), регионалните (като Скандинавската инвестиционна банка) или 
международните финансови институции. 

 енергийни въпроси
Северноевропейският газопровод не трябва да се счита за нещо хипотетично, а за 
елемент, който на практика вече е реалност. Не стои въпросът дали той ще бъде 
построен. Това вече е сигурен факт. Трябва да се разгледат последиците, които той ще 
има за региона на Балтийско море, включително и по отношение на безопасността на 
околната среда. 

Следва да се вземат под внимание всички реализирани и планирани енергийни проекти 
в този регион и да се разгледа въпросът до каква степен може да се оползотворят 
възможностите на Балтийско море при изготвянето и изпълнението на проекти, 
свързани с възобновяема енергия (например вятърна).

 обхват на макрорегионите
Главният въпрос е да се уточни дали макрорегионите следва да имат ясно определени 
граници. Трябва ли стратегията за Балтийско море, което граничи с девет страни, осем 
от които държави-членки на ЕС, да обхваща единствено техните крайбрежни 
територии, или пък целите страни могат да участват в изпълнението й?
Този проблем съществува най-вече при големите държави като Германия, Швеция 
(чиято територия се простира далеч на север) или Полша.
Освен това, в бъдеще може да възникне въпросът за припокриването на териториите на 
макрорегионите. Дали даден регион може да бъде обхванат от стратегия, насочена към 
повече от един макрорегион? 

 трансфер на опит, натрупан в рамките на стратегията за Балтийско море
Следва също така да се обмисли възможността опитът, натрупан при изпълнението на 
стратегията, да се оползотвори, и по-конкретно въпросът дали това е подходящата 
посока на развитие на политиката на сближаване и дали именно по този начин следва 
да се развива сътрудничеството в рамките на Европейския съюз в макрорегиони като 
басейна на Дунав, Средиземноморския басейн или алпийските области. Дали 
създаването на макрорегиони – функционални области, състоящи се от региони, 
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групирани около общи цели или проблеми на развитието, които споделят общи 
географски характеристики и условия – е ефективен начин за посрещане на 
предизвикателствата на бъдещата политика на сближаване? 


