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1. Úvod
V době globalizace, zrychlených klimatických i demografických změn a zesílené hospodářské 
konkurence je čím dál častěji zřejmé, že vyskytující se problémy nemají administrativní či 
politické hranice.

Z tohoto důvodu je nutné vypracovat specifickou odezvu a přizpůsobit jim stávající politické 
a finanční nástroje.

Právě v této souvislosti se zrodila koncepce makroregionů, tedy funkčních oblastí 
soustředěných kolem společných cílů či rozvojových problémů a se společnými 
geografickými vlastnostmi a podmíněnostmi.
Strategie pro region Baltského moře je první a dosud jedinou zkouškou vytvoření ucelené 
společné strategie rozvoje pro tento typ makroregionu. 

2. Předpoklady strategie pro region Baltského moře
Ve Sdělení Evropské komise1 se uvádí: „Region Baltského moře je z hospodářského, 
environmentálního i kulturního hlediska velmi heterogenní, přestože jeho země mají řadu 
společných zdrojů a jsou na sobě významným způsobem závislé”. Ony závislosti, stejně jako 
nutnost poměřit se s podobnými výzvami, opodstatňují požadavek společných akcí v rámci 
strategie pro region Baltského moře.

Strategie byla potvrzena po rozsáhlých konzultacích se zúčastněnými orgány v členských 
zemích, k nimž patří nejen orgány veřejných institucí, ale také akademické a obchodní 
prostředí či nevládní organizace. Konzultaci a zapojení partnerů od samého začátku do práce 
na strategii je třeba považovat za úspěch. Výsledkem této práce je předložení návrhu nového 
způsobu spolupráce v Evropské unii. Regiony osmi členských států EU i států mimo Unii 
mající téměř 100 milionů obyvatel mohou plánovat, stanovovat priority a provádět akce, které 
slouží jejich společným cílům. Nadřazeným cílem má být zajištění skutečné ochrany prostředí 
a harmonického hospodářského a sociálního vývoje.

Strategie se opírá o čtyři pilíře, jejichž cílem je co nejefektivnější využití programů 
Společenství a národních politik a jsou jimi: 

- ochrana prostředí, 
- posílení prosperity v regionu,

- zvýšení dostupnosti a atraktivity regionu a
- zajištění bezpečnosti a ochrany v regionu.

Dále byla strategie rozdělena na 15 prioritních oblastí a také bylo specifikováno více než 70 
vlajkových projektů. 

Výchozím bodem strategie byly již rozvinuté regionální projekty a iniciativy, jak unijní, tak i 
v kontextu těsné spolupráce mezi členskými státy v regionu Baltského moře, tvořící nové 
                                               
1 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru 
regionů o strategii Evropské unie pro region Baltského moře (KOM(2009) 248 v konečném znění, 10.6.2009)
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rámce spolupráce a opírající se o zásady integrovaného přístupu k realizované politice.
Aby byla takto načrtnutá strategie úspěšná, je pochopitelně nezbytné koordinovat činnosti 
prováděné všemi politikami s územním vlivem, protože jedině skrze propojení činností a 
dostupných prostředků zaměřených na společně vytyčené cíle v dané oblasti bude možné 
dosáhnout optimálních výsledků. Boj s výzvami, jako jsou např. změny klimatu, bude 
úspěšný tehdy, pokud přihlédneme ke zbývajícím politikám (např. rybolov, společná 
zemědělská politika), které na ně mají přímý vliv.  
Strategie také počítá s posílením spolupráce se sousedními státy, které sice nepatří do Unie, 
ale jejichž území jsou součástí funkčních oblastí vytyčených daným makroregionem nebo na 
ně bezprostředně působí. Pokud chceme dbát o čistotu baltských vod, nesmíme zapomínat na 
skutečnost, že se řeky některých států do Baltského moře vlévají, i když stát samotný nemá k 
Baltu přímý přístup.

3. Realizace strategie
Hlavní výzvou realizace strategie pro region Baltského moře je vytvoření dobré spolupráce, 
efektivní koordinace a systému řízení.

Evropská komise by měla být hlavním aktivním orgánem, který bude zodpovědný za 
koordinaci dalších etap strategie.

Rada rovněž rozhodla povolat skupinu odborníků na vysoké úrovni ze všech 27 členských 
států (a high - level group of officials from EU member states), aby podpořili Komisi při 
monitorování provádění strategie a byli konzultačním a poradním sborem pro oblast 
veškerých adaptací a změn, které budou do strategie zaváděny. 

EK by měla určit strategické centrum souhrnného dohledu nad jejím prováděním. Dosud však 
panuje obava, že EK v této chvíli nemá dostatečné finanční ani lidské zdroje, aby mohla na 
realizaci strategie efektivně dohlížet. 
Za samotnou realizaci by měly odpovídat členské státy a  je rovněž zjevné, že vytváření 
nových organizačně-administrativních struktur nepřispěje k efektivnějšímu zavádění strategie.
Proto Rada vyzvala členské státy a další orgány, aby určily koordinátory, kteří budou dohlížet 
na postup při realizaci vlajkových projektů a prioritních oblastí a informovat EK a skupinu 
odborníků na vysoké úrovni. 

Tento přístup samozřejmě vyžaduje další organizační úsilí a celkovou spolupráci mezi 
institucemi, organizacemi a partnery v rámci jednotlivých politik na úrovni unijní, národní, 
regionální a místní, ve shodě se zásadou víceúrovňové správy, doporučenou Výborem 
regionů1.

Podle této zásady právě regionální orgány, nevládní organizace a spolky, které nejlépe znají 
svoji situaci i své možnosti, budou realizovat projekty strategie a právě na jejich činnosti bude 
úspěch strategie záviset. 
Dále, aby idea integrovaného přístupu nebyla jen prázdnou frází a aby se strategie neomezila 
pouze na soubor samostatných projektů, ale aby představovala nadhodnotu, je nezbytné 
navrhnout konkrétní požadavky hodnocení, založené na systému ukazatelů umožňujících 
                                               
1 Postoj z vlastní iniciativy Výboru regionů „Bílá kniha Výboru regionů o víceúrovňové správě věcí veřejných”, 
CdR 89/2009 fin.
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srovnání. Důležité je, aby ohlášená zpráva na rok 2011 o provádění strategie předložila 
skutečně dosažené výsledky i těžkosti, aby mělo polské předsednictví možnost strategii 
případně doladit, vylepšit a dát jí do budoucnosti nový impuls. 

4. Výzvy do budoucnosti

 diferenciace typů ekonomik a sociálních systémů
Švédsko, Dánsko, Finsko či Německo jsou státy s moderní ekonomikou a vysokou úrovní 
inovativnosti. Ekonomika Polska, Litvy, Lotyšska nebo Estonska, i v případě, že vytvářejí 
nebo vytvářely nárůst HDP, se vyznačují nízkými výdaji na vzdělání, vědu a kulturu. A co 
hůř, dnes jsou ekonomiky těchto států znatelně zkoušené hospodářskou krizí. Existuje riziko, 
že funkční ekonomický rozdíl regionu Baltského moře, kdy jedni budou generovat vysoký 
HDP díky inovativnímu hospodářství, a druzí jim poskytnou levnou pracovní sílu i do těch 
méně inovativních sektorů hospodářství, zůstane zachován.
Záměrem strategie by mělo být přenesení potenciálu vysoce rozvinutých zemí, zejména 
skandinávských, na nové členské státy EU tak, aby se zmenšily disproporce ve výdajích na 
vědu a inovace, a tím i celkové výsledky.

 samostatná rozpočtová linie a financování strategie
Otevřenou otázkou i nadále zůstává financování strategie. Vznikla už během programového 
období, tedy v době, kdy základy politiky soudržnosti pro léta 2007-2013 i zásady 
rozdělování unijních fondů již byly stanoveny, a tak strategie nezískala samostatný rozpočet. 
V rozpočtu na rok 2010 jí bylo přímo přiděleno pouze 20 milionů EUR. Strategie se tedy musí 
plně opírat o efektivnější a poněkud „odlišný” způsob využívání stávajících zdrojů 
financování, na úrovni národní a unijní, za předpokladu lepší koordinace horizontální – mezi 
politikami a vertikální – mezi jednotlivými stupni orgánů, na úrovni místní, regionální, 
národní a unijní.  
Při dalším plánování rozdělování prostředků po roce 2013 bude nutné zohlednit reflexi 
budoucího financování makroregionů nejen z rozpočtu Unie a členských států, ale také z 
finančních institucí, jako jsou Evropská investiční banka, Evropský investiční fond, 
regionálních finančních institucí jako Severská investiční banka i mezinárodních finančních 
institucí. 

 energetické otázky
Severní plynovod by neměl být považován za hypotetickou součást, nýbrž za součást takřka 
existující. Nepřemýšlejme nad tím, jestli vznikne. Samozřejmě, že ano. Zamýšlejme se spíš 
nad jeho důsledky pro region Baltského moře a přihlédněme i k bezpečnosti pro životní 
prostředí. 
Musíme se podívat na všechny energetické projekty, které jsou realizovány i plánovány v 
regionu Baltského moře, a položit si otázku, do jaké míry lze Baltské moře využívat při 
plánování a provádění projektů týkajících se obnovitelné energie (např. větrné mlýny na 
Baltském moři).
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 dosah makroregionů
Položme si základní otázky: Měly by mít makroregiony jasně vytyčené hranice? Měla by se 
strategie Baltského moře, k němuž má přístup devět států, z toho osm členských, vztahovat 
pouze na jejich pobřežní území, nebo se na realizaci může podílet celý stát?
Tento problém je obzvláště patrný v případě velkých států, jako je například Německo, 
Švédsko, jehož území se rozprostírá daleko na sever, nebo Polsko.
Z druhé strany zase může v budoucnosti vyvstat otázka, jak do sebe území makroregionů 
zapadnou. Může být jeden region začleněný do strategie pro více než jeden makroregion? 

 Přenos zkušeností strategie Baltského moře
Zamysleme se rovněž nad možnostmi budoucího využití zkušeností z realizace strategie a 
zejména nad tím, zda se jedná o žádoucí směřování vývoje politiky soudržnosti a zda by se 
právě tímto způsobem měla spolupráce v Evropské unii vyvíjet v takových makroregionech, 
jako je povodí Dunaje, oblast Středozemního moře či alpská území. Je vytváření 
makroregionů, funkčních regionů utvořených ze skupiny regionů soustředěných kolem 
společných cílů či rozvojových problémů s podobnými vlastnostmi a geografickými 
podmíněnosti efektivním způsobem, jak si poradit s výzvami budoucí politiky soudržnosti?


