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 Indledning

I en tid med globalisering, voksende klimaforandringer, demografiske forandringer og
voksende økonomisk konkurrence ser vi oftere og oftere, at de problemer og udfordringer, vi 
møder, ikke kender administrative eller politiske grænser.

Vi er derfor nødt til at udarbejde specifikke svar på udfordringerne og tilpasse de eksisterende 
politiske og finansielle instrumenter hertil.

Netop i denne kontekst er konceptet med makroregioner opstået. Der er tale om funktionelle 
områder, der er koncentreret omkring fælles mål eller udviklingsproblemer, og de har visse 
fælles træk og geografiske betingelser.

Strategien for Østersøområdet er det første og hidtil eneste forsøg på at skabe en kompleks 
fælles udviklingsstrategi for denne makroregion.

1. Præmisser for strategien for Østersøområdet

I Kommissionens meddelelse1 kan vi læse følgende: "Fra et økonomisk, miljømæssigt og 
kulturelt synspunkt er Østersøområdet et yderst heterogent område, dog deler de berørte lande 
mange fælles ressourcer og udviser betydelig indbyrdes afhængighed". Denne afhængighed 
og behovet for at håndtere lignende udfordringer begrunder de fælles handlinger, som 
iværksættes inden for rammerne af strategien for Østersøområdet.

Strategien er blevet godkendt i forbindelse med en vidtrækkende høring af interessenter i 
medlemsstaterne. Ikke blot offentlige institutioner er blevet hørt, men også videnskabs- og 
forretningsmiljøet samt ngo'er. Høringsprocessen har i sig selv været en succes, og det er også 
en succes, at parterne er blevet inddraget helt fra begyndelsen af strategiens udarbejdelse.
Arbejdet har ført til et forslag om en ny form for samarbejde i EU. Regioner med otte EU-
medlemsstater med over 100 mio. indbyggere kan planlægge, fastsætte prioriteter og udføre 
handlinger, der tjener fælles mål. Dette gælder også for ikke-EU-lande. Det overordnede mål 
er at garantere en sikker miljøbeskyttelse samt en harmonisk økonomisk og social udvikling.

Strategien er baseret på fire søjler, der har til formål at sikre en mere effektiv udnyttelse af 
fællesskabsprogrammerne og de nationale politikker. De fire søjler er:

- miljøbeskyttelse
- fremme af regionens velstand
- forøgelse af regionens tilgængelighed og tiltrækningskraft
- sikring af sikkerheden i regionen.

Strategien er desuden opdelt i 15 aktionsområder, og mere end 70 flagskibsprojekter er 
udarbejdet i detaljer.

Projekter og initiativer, der allerede er udviklet i regionen, har dannet udgangspunkt for 
strategien. De er udviklet inden for rammerne af EU-initiativer og via direkte samarbejde 
mellem medlemsstaterne i Østersøområdet. Projekterne og initiativerne er senere overført til 
                                               
1 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget om EU-strategien for Østersøområdet (KOM(2009)0248, 10.6.2009).
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de nye samarbejdsrammer, og de er baseret på principperne om en integreret tilgang til den 
gennemførte politik.

Det er helt sikkert nødvendigt at koordinere tiltag i alle politikker, der har en territorial 
virkning, hvis den omtalte strategi skal blive en succes. De bedste resultater kan kun opnås
ved at forbinde tiltagene og de tilgængelige midler, der er rettet mod fælles fastsatte mål i et 
bestemt område. Kampen mod udfordringer, som f.eks. klimaforandringerne, vil være 
effektiv, hvis vi inddrager andre politikker (bl.a. fiskeri eller den fælles landbrugspolitik), der 
direkte påvirker klimaforandringerne.

Strategien forudsætter også en styrkelse af samarbejdet med de nabolande, der ikke tilhører 
EU, når deres territorier indgår i en bestemt makroregions funktionsområder, eller hvis 
territorierne direkte påvirker funktionsområderne. Når vi f.eks. fokuserer på, at Østersøens 
vand skal være rent, må vi ikke glemme, at visse staters floder flyder ud i havet, selv hvis den 
pågældende stat ikke har direkte adgang til Østersøen.

2. Gennemførelse af strategien

Den største udfordring for gennemførelsen af strategien for Østersøområdet er at skabe en god 
samarbejdsstruktur, en effektiv koordinering samt et forvaltningssystem.

Kommissionen skal være den vigtigste aktive enhed og være ansvarlig for koordineringen af 
strategiens forskellige etaper.

Rådet har ligeledes vedtaget en beslutning om at oprette en gruppe af højtstående eksperter fra 
alle 27 medlemsstater (a high-level group of officials from EU member states), der skal 
hjælpe Kommissionen med at overvåge realiseringen af strategien. Gruppen skal desuden 
vejlede og rådgive om alle modifikationer og ændringer i strategien.

Kommissionen skal dog være det strategiske centrum, der fører et komplekst tilsyn med 
gruppens arbejde. Man kan imidlertid frygte, at Kommissionen i øjeblikket ikke råder over
tilstrækkelige finansielle eller menneskelige ressourcer til at føre et effektivt tilsyn med 
strategiens realisering.

Medlemsstaterne skal dog være ansvarlige for selve gennemførelsen af strategien, og det tyder 
ikke på, at det er nødvendigt at oprette nye organisatoriske eller administrative strukturer. Det 
tyder heller ikke på, at sådanne strukturer ville bidrage til en mere effektiv realisering af 
strategien.

Rådet har derfor opfordret medlemsstaterne og andre enheder til at udnævne koordinatorer til 
at overvåge fremskridt i gennemførelsen af flagskibsprojekter og aktionsområder. 
Koordinatorerne skal informere Kommissionen og gruppen af højtstående eksperter.

Denne tilgang kræver naturligvis mere organisatorisk arbejde og et vidtrækkende samarbejde 
mellem institutioner, organisationer og partnere inden for rammerne af de forskellige 
politikker på EU-plan, nationalt, regionalt og på lokalt plan i overensstemmelse med 
princippet om forvaltning på flere myndighedsniveauer, som især anbefales af 
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Regionsudvalget1.

Ifølge dette princip er det netop myndighederne i regionerne, ngo'erne og foreningerne, der 
skal gennemføre strategiprojekterne, eftersom de bedst kender regionernes situation og 
muligheder. Strategiens succes afhænger af deres tiltag.

Det er endvidere nødvendigt at fremlægge konkrete evalueringskrav, der er baseret på 
sammenlignelige indikatorer, så idéen om forvaltning på flere myndighedsniveauer kan være 
til gavn. Idéen forbliver derved ikke blot et tomt slogan, og strategien ender ikke med at være 
en samling projekter. Det er vigtigt, at den lovede rapport i 2011 om strategiens udførelse
præsenterer et reelt billede af strategiens resultater og problemer. Det polske formandskab vil 
således kunne foretage eventuelle ændringer og forbedringer, og det vil sætte nyt skub i 
strategien for fremtiden.

4. Fremtidige udfordringer

 Differentiering mellem økonomityper og sociale systemer

Sverige, Danmark, Finland og Tyskland er stater med moderne økonomier og et højt 
innovationsniveau. Polens, Litauens, Letlands og Estlands økonomier er kendetegnet ved lave 
investeringer i uddannelse, forskning og kultur. Dette er også tilfældet, selv når BNP stiger 
eller er steget, og disse staters økonomier lider oven i købet meget i den nuværende
økonomiske krise. Den funktionelle opdeling af Østersøområdet risikerer at blive permanent.
Regionen kan blive opdelt i en del, der skaber høj BNP takket være en innovativ økonomi, og 
en del, der forsyner landene med billig arbejdskraft til de mindst innovative økonomiske 
sektorer.

Strategien skal således indeholde tiltag, så potentialet i de højtudviklede lande, hovedsageligt 
de skandinaviske lande, overføres til de nye EU-medlemsstater. På denne måde kan 
disproportionerne i investeringerne i uddannelse og innovation blive mindre, og de nye landes 
resultater blive bedre.

 En separat budgetlinje og finansiering af strategien

Det er stadig et åbent spørgsmål, hvordan strategien skal finansieres. Den er dannet i løbet af 
en programperiode, altså på et tidspunkt hvor principperne for samhørighedspolitikken for 
2007-2013 og principperne for tildeling af EU-midler på dette område allerede var fastlagt. 
Strategien er dermed ikke udstyret med et separat budget. Der er blot afsat 20 mio. euro til 
strategien i budgettet for 2010. Den resterende del af strategien skal derfor baseres på en mere 
effektiv at udnytte de eksisterende finansieringskilder på, og denne måde er en anelse
"afvigende". Det skal ske på nationalt plan og EU-plan og skal foregå ved hjælp af en bedre 
horisontal koordinering - mellem politikkerne - samt en bedre vertikal koordinering - mellem 
de forskellige myndighedstrin. Det skal ske på lokalt, regionalt, nationalt plan og EU-plan.

Det er nødvendigt at inddrage overvejelserne om den fremtidige finansiering af 
makroregionerne, når principperne for fordeling af midlerne udarbejdes for den næste 

                                               
1 Regionudvalgets initiativudtalelse "Regionudvalgets hvidbog om forvaltning på flere myndighedsniveauer", 
CdR 89/2009.
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programperiode efter 2013. Det gælder ikke kun for midler fra EU-budgettet og 
medlemsstaternes budgetter, men også fra finansinstitutioner såsom Den Europæiske 
Investeringsbank, Den Europæiske Investeringsfond, fra regionale finansinstitutioner, såsom 
Den Nordiske Investeringsbank, samt fra internationale finansinstitutioner.

 Energispørgsmål

Den nordeuropæiske gasledning skal ikke kun behandles som et hypotetisk element, men som 
et næsten eksisterende element. Det nytter ikke at spekulere over, hvorvidt den opstår, for det 
sker med sikkerhed. Det er nødvendigt at vurdere konsekvenserne for Østersøområdet, også 
set i et miljøsikkerhedsmæssigt perspektiv.

Vi skal tage højde for alle energiprojekter, som realiseres i og er planlagt for Østersøområdet, 
og vi skal spørge, i hvor høj grad Østersøen kan anvendes til udformning og udførelse af 
projekter med genanvendelig energi (bl.a. vindmøller i Østersøen).

 Omfanget af makroregioner

Et fundamentalt spørgsmål lyder, hvorvidt makroregionerne skal have klart definerede 
grænser? Skal strategien for Østersøen, som ni stater har adgang til, herunder otte 
medlemsstater, alene omfatte staternes kystområder, eller kan landene i deres helhed deltage i 
realiseringen af strategien?

Dette spørgsmål har især betydning for de store stater, såsom Tyskland og Sverige, hvis 
territorium strækker sig langt mod nord, samt Polen.

Der kan i fremtiden opstå spørgsmål om overlapning af makroregionernes territorier. Kan en 
region indgå i strategier for flere makroregioner?

 Overføring af erfaringerne fra Østersøområdet

Man skal også overveje mulighederne for at anvende erfaringerne fra gennemførelsen af 
strategien i fremtiden. Man skal især overveje, om det er en ønskværdig udvikling af 
samhørighedspolitikken, og om samarbejdet i EU netop skal udvikle sig på denne måde i 
makroregioner, som vandområderne omkring Donau, Middelhavsbassinet eller Alpeområdet.
Er oprettelsen af makroregioner, dvs. funktionelle regioner bestående af regioner, der er
samlet om fælles mål eller udviklingsproblemer og besidder visse fælles træk og geografiske 
betingelser, en effektiv metode til at imødegå udfordringerne i den fremtidige 
samhørighedspolitik?


