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1. Εισαγωγή
Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, των ταχύτατων κλιματικών και δημογραφικών αλλαγών 
και του έντονου οικονομικού ανταγωνισμού, είναι ολοένα και πιο συχνό φαινόμενο τα 
προβλήματα και οι προκλήσεις που ανακύπτουν να μη γνωρίζουν ούτε διοικητικά ούτε 
πολιτικά σύνορα.

Βρισκόμαστε, συνεπώς, αντιμέτωποι με την ανάγκη να δώσουμε συγκεκριμένες απαντήσεις 
σε αυτές τις προκλήσεις, στις οποίες θα πρέπει να προσαρμόσουμε τα υφιστάμενα πολιτικά 
και χρηματοοικονομικά μέσα.
Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο εμφανίστηκε και η έννοια της μακροπεριφέρειας, η οποία 
συνίσταται σε λειτουργικές περιοχές που ενώνονται με κοινούς αναπτυξιακούς στόχους ή 
κοινά αναπτυξιακά προβλήματα και διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά και κοινές γεωγραφικές 
συνθήκες.
Η στρατηγική για την περιφέρεια της Βαλτικής Θάλασσας είναι μια πρώτη απόπειρα, και η 
μοναδική μέχρι τούδε, που αποσκοπεί στη χάραξη μιας στρατηγικής κοινής σύνθετης
ανάπτυξης για αυτού του τύπου τη μακροπεριφέρεια.

2. Στόχοι της στρατηγικής για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας
Όπως διαβάζουμε και στην ανακοίνωση της Επιτροπής1, «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.» Λόγω αυτής της αλληλεξάρτησης και της ανάγκης αντιμετώπισης
παρόμοιων προκλήσεων, θα πρέπει να αναλαμβάνονται κοινές δράσεις στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

Η εν λόγω στρατηγική εγκρίθηκε μετά από εκτεταμένη διαβούλευση των ενδιαφερομένων 
μερών εντός των κρατών μελών, όπου εκτός των δημόσιων θεσμικών φορέων συμμετείχαν ο 
ακαδημαϊκός και ο επιχειρηματικός κόσμος και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Θα πρέπει δε 
να θεωρηθεί επιτυχία η ίδια η διαδικασία διαβούλευσης και σύνδεσης, εξ αρχής, των εταίρων 
στις συναφείς εργασίες. Οι εν λόγω εργασίες κατέληξαν στη διατύπωση πρότασης σχετικά με 
έναν νέο τρόπο συνεργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περιφέρειες οκτώ κρατών 
μελών της Ένωσης, αλλά και κρατών μη μελών, που αριθμούν περίπου 100 εκατομμύρια 
κατοίκους, είναι σε θέση να εκπονούν σχέδια, να θέτουν προτεραιότητες και να εφαρμόζουν 
μέτρα που εξυπηρετούν τους κοινούς τους στόχους. Πρωταρχικός στόχος πρέπει να είναι η 
διασφάλιση επαρκούς προστασίας του περιβάλλοντος και μια αρμονική οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη.
Η στρατηγική βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες, που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη 
αξιοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων και των εθνικών πολιτικών, δηλαδή: 
- προστασία του περιβάλλοντος·

- αύξηση της ευημερίας της περιφέρειας·

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (COM(2009) 248 τελικό, 10 Ιουνίου 2009).
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- βελτίωση της προσβασιμότητας και της ελκυστικότητας·
- διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας της περιφέρειας.

Επιπλέον, η στρατηγική χωρίζεται σε 15 τομείς προτεραιότητας ενώ έχουν θεσπισθεί 
περισσότερα από 70 πρωτοπόρα σχέδια. 

Η στρατηγική είχε ως αφετηρία τα έργα και τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην 
περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, τόσο στο πλαίσιο της Ένωσης όσο και σε άμεση 
συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της συγκεκριμένης περιοχής. Ωστόσο, τα εν λόγω 
έργα και οι εν λόγω πρωτοβουλίες έχουν ενταχθεί σε νέα πλαίσια συνεργασίας και 
βασίσθηκαν στην αρχή μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της εφαρμοζόμενης πολιτικής.
Προκειμένου να αποδώσει μια τέτοια στρατηγική, είναι σίγουρα απαραίτητος ο συντονισμός 
των μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο όλων των πολιτικών με περιφερειακό αντίκτυπο, 
καθώς μόνο με τη διασύνδεση των μέτρων και των διαθέσιμων πόρων  που διαρθρώνονται 
γύρω κοινά καθοριζόμενους στόχους σε μια δεδομένη επικράτεια θα είναι δυνατή η επίτευξη 
των βέλτιστων αποτελεσμάτων. Προκλήσεις όπως οι κλιματικές αλλαγές θα αντιμετωπισθούν 
αποτελεσματικά όταν λάβουμε υπόψη και τις άλλες πολιτικές που επιδρούν άμεσα σε αυτές 
(όπως π.χ. η αλιεία ή η κοινή γεωργική πολιτική).

Η στρατηγική προϋποθέτει επίσης την ενίσχυση της συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες που 
δεν ανήκουν στην Ένωση και των οποίων η επικράτεια αποτελεί μέρος μιας λειτουργικής
ζώνης που καθορίζεται από μια συγκεκριμένη μακροπεριφέρεια ή που επηρεάζεται άμεσα 
από αυτή. Επί παραδείγματι, όταν καταβάλλονται προσπάθειες για τη διαφύλαξη της 
καθαρότητας των υδάτων της Βαλτικής, δεν γίνεται να αγνοείται το γεγονός ότι οι ποταμοί 
ορισμένων χωρών εκβάλλουν σε αυτήν τη θάλασσα, ακόμη και εάν οι εν λόγω χώρες δεν 
περιβρέχονται από αυτή.

3. Υλοποίηση της στρατηγικής
Η κυριότερη πρόκληση κατά την υλοποίηση της στρατηγικής για την περιοχή της Βαλτικής 
Θάλασσας συνίσταται στη δημιουργία μιας επαρκούς δομής συνεργασίας, καθώς και ενός 
αποτελεσματικού τρόπου συντονισμού και συστήματος διαχείρισης.

Η Επιτροπή καλείται να δράσει ως ο βασικός ενεργός φορέας που θα είναι αρμόδιος για τον 
συντονισμό της εφαρμογής των επόμενων σταδίων της στρατηγικής.

Το Συμβούλιο αποφάσισε με τη σειρά του να συστήσει μια ομάδα υψηλού επιπέδου 
απαρτιζόμενη από εμπειρογνώμονες των 27 κρατών μελών (high-level group of officials from
EU Member States), που θα συνδράμουν την Επιτροπή κατά την παρακολούθηση της 
υλοποίησης της στρατηγικής και θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο στο πλαίσιο κάθε 
προσαρμογής και κάθε τροποποίησης που θα επέρχεται σε αυτή.
Εντούτοις, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι το επίκεντρο της στρατηγικής για τον 
ολοκληρωμένο έλεγχο της εκτέλεσής της. Βέβαια, εκφράζονται ανησυχίες ότι η Επιτροπή δεν 
διαθέτει επί του παρόντος επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την 
αποτελεσματική εκτέλεση αυτής της αποστολής.
Πάντως, αυτή καθαυτή η υλοποίηση της στρατηγικής θα πρέπει να ανατεθεί στα κράτη μέλη. 
Φαίνεται μάλιστα ότι η δημιουργία νέων οργανωτικών και διοικητικών δομών  δεν 
ενδείκνυται καθώς δεν θα συνέβαλε στην αύξηση της αποτελεσματικότητας.



PE431.006v01-00 4/6 DT\799506EL.doc

EL

Το Συμβούλιο λοιπόν κάλεσε τα κράτη μέλη και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να ορίσουν 
συντονιστές αρμόδιους για τον έλεγχο της προόδου που θα σημειώνεται κατά την 
πραγματοποίηση των πρωτοπόρων σχεδίων και των τομέων προτεραιότητας καθώς και για 
την ενημέρωση της Επιτροπής και της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου. 

Αυτού του είδους η προσέγγιση απαιτεί βεβαίως επιπρόσθετη οργανωτική προσπάθεια και 
ευρεία συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, των οργανισμών και εταίρων στο πλαίσιο 
των διαφόρων ευρωπαϊκών, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών, σύμφωνα με την 
αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, όπως συνιστά συγκεκριμένα η Επιτροπή των 
Περιφερειών1.
Στο πνεύμα αυτής της αρχής, εναπόκειται ειδικά στις περιφερειακές αρχές, στις μη 
κυβερνητικές οργανώσεις και στις διάφορες ενώσεις, που γνωρίζουν καλύτερα την 
κατάστασή τους και τις δυνατότητές τους, να υλοποιήσουν τα σχέδια στο πλαίσιο της 
στρατηγικής. Από τις δικές τους ενέργειες θα εξαρτηθεί και η επιτυχία της τελευταίας. 
Επιπλέον, προκειμένου η έννοια της ολοκληρωμένης προσέγγισης να μη μείνει στο επίπεδο 
της απλής συνθηματολογίας, προκειμένου η στρατηγική να μην καταλήξει απλώς ένα σύνολο 
διαφορετικών σχεδίων, αλλά να επιφέρει προστιθέμενη αξία, θα πρέπει να εκτεθούν
συγκεκριμένες απαιτήσεις από την αξιολόγηση βάσει μιας σειράς δεικτών που θα επιτρέπουν 
τη σύγκριση. Η έκθεση σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής, η οποία έχει 
προαναγγελθεί για το 2011, είναι σημαντικό να παρουσιάζει μια ρεαλιστική εικόνα των 
επιτευγμάτων και των δυσκολιών της τελευταίας, γεγονός που θα επιτρέψει στην πολωνική 
προεδρία να επιφέρει ενδεχόμενες διορθώσεις και βελτιώσεις και να της δώσει νέα ώθηση για 
το μέλλον. 

4. Μελλοντικές προκλήσεις

 διαφορετικοί τύποι οικονομιών και κοινωνικών συστημάτων
Η Σουηδία, η Δανία, η Φινλανδία ή η Γερμανία είναι χώρες που διαθέτουν σύγχρονες
οικονομίες και υψηλού επιπέδου καινοτομία. Οι οικονομίες της Πολωνίας, της Λιθουανίας, 
της Λετονίας ή της Εσθονίας, αν και γνώρισαν ή γνωρίζουν αύξηση του ΑΕγχΠ τους, 
χαρακτηρίζονται από τη διάθεση πενιχρών πόρων για την παιδεία, την επιστημονική έρευνα 
και τον πολιτισμό. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι επί του παρόντος οι χώρες αυτές 
πλήττονται ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση. Αυτό το οικονομικό λειτουργικό χάσμα στο 
εσωτερικό της περιφέρειας υπάρχει κίνδυνος να γίνει μόνιμο μεταξύ, αφενός, των χωρών που 
καταγράφουν υψηλό ΑΕγχΠ χάρη στις καινοτόμες οικονομίες τους και αφετέρου, των χωρών 
που παρέχουν στις άλλες φθηνό εργατικό δυναμικό, το οποίο άλλωστε απορροφάται στους 
λιγότερο καινοτόμους τομείς της οικονομίας.

Ως εκ τούτου, η στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για τη μεταφορά δυναμικού 
από τις πολύ προηγμένες χώρες, κυρίως τις σκανδιναβικές, προς τα νέα κράτη μέλη της 
Ένωσης, ώστε να μειωθούν οι αποκλίσεις όσον αφορά τους πόρους που διατίθενται στις 
επιστήμες και την καινοτομία, και που συνεπώς αφορούν τα επιτεύγματα των αναδυόμενων 
χωρών.

                                               
1 Γνωμοδότηση πρωτοβουλίας της Επιτροπής των Περιφερειών «Λευκή βίβλος για την πολυεπίπεδη 
διακυβέρνηση» της Επιτροπής των Περιφερειών», CdR 89/2009 τελικό.



DT\799506EL.doc 5/6 PE431.006v01-00

EL

 συγκεκριμένη γραμμή του προϋπολογισμού και χρηματοδότηση της στρατηγικής
Υπάρχει ακόμη το πρόβλημα της χρηματοδότησης της στρατηγικής. Εμφανίστηκε κατά την 
περίοδο προγραμματισμού, δηλαδή ενώ ήδη είχαν καθοριστεί τόσο οι στόχοι της πολιτικής 
συνοχής για το διάστημα 2007-2013, όσο και ο τρόπος κατανομής των ευρωπαϊκών πόρων 
για την εν λόγω περίοδο. Για τον λόγο αυτόν η στρατηγική δεν απέκτησε τον δικό της 
προϋπολογισμό. Διατέθηκαν μόνο ευθέως από τον προϋπολογισμό του 2010 20 εκατομμύρια 
ευρώ. Ως εκ τούτου, η στρατηγική θα πρέπει να βασιστεί ολοκληρωτικά στην 
αποτελεσματικότερη και λίγο «διαφορετική» χρήση των υφιστάμενων πόρων 
χρηματοδότησης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στον καλύτερο οριζόντιο 
συντονισμό μεταξύ των πολιτικών, και κάθετα μεταξύ των διαφόρων επιπέδων εξουσίας -
τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και ευρωπαϊκού. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών σχετικά με τις αρχές που θα πρέπει να εφαρμοστούν κατά 
τον επιμερισμό των κονδυλίων για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού μετά το 2013, θα 
πρέπει να προβλεφθεί και η μελλοντική χρηματοδότηση των μακροπεριφερειών, όχι μόνο 
από τους προϋπολογισμούς της Ένωσης και των κρατών μελών, αλλά και με τη βοήθεια των
ευρωπαϊκών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων (όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων), περιφερειακών (όπως η Βόρεια Τράπεζα Επενδύσεων) ή 
και διεθνών. 

 ενεργειακά ζητήματα
Ο αγωγός φυσικού αερίου Βόρειας Ευρώπης δεν θα πρέπει να θεωρείται ως κάτι το 
υποθετικό, αλλά ως κάτι που είναι ουσιαστικά πραγματικό. Δεν υπάρχει λόγος να 
αναρωτιόμαστε εάν θα κατασκευαστεί· είναι βέβαιο. Θα πρέπει να μας απασχολήσουν οι 
συνέπειες που θα έχει αυτός για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, τόσο για την ασφάλεια
όσο και για το περιβάλλον. 
Οφείλουμε να εξετάσουμε όλα τα ενεργειακά έργα που έχουν υλοποιηθεί και που 
σχεδιάζονται στην εν λόγω περιοχή και να αναρωτηθούμε κατά πόσον μπορεί να αξιοποιηθεί
η Βαλτική Θάλασσα για την ανάπτυξη και υλοποίηση έργων που σχετίζονται με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. την αιολική).

 έκταση των μακροπεριφερειών
Το πρωταρχικό ερώτημα είναι εάν οι μακροπεριφέρειες θα πρέπει να διαθέτουν σαφώς 
καθορισμένα σύνορα. Θα πρέπει η στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα, από την οποία 
περιβρέχονται εννέα κράτη, εκ των οποίων τα οκτώ είναι κράτη μέλη, να αφορά 
αποκλειστικά τα παράκτια εδάφη τους ή θα μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίησή της και 
ολόκληρες χώρες ;
Το ερώτημα αυτό αφορά κυρίως την περίπτωση μεγάλων σε έκταση κρατών, όπως η 
Γερμανία, η Σουηδία (η επικράτεια της οποίας εκτείνεται πολύ βόρεια) ή η Πολωνία.
Επίσης, στο μέλλον ενδέχεται να ανακύψει το ζήτημα της επικάλυψης των εδαφών των 
μακροπεριφερειών. Θα μπορεί μια περιφέρεια να εντάσσεται σε μια στρατηγική που θα 
αφορά περισσότερες από μία μακροπεριφέρεια;
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 μεταφορά των εμπειριών που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη 
Βαλτική Θάλασσα

Θα πρέπει επίσης να μας απασχολήσει το ενδεχόμενο της μελλοντικής αξιοποίησης των 
εμπειριών που θα αποκτηθούν από την υλοποίηση της στρατηγικής, και πιο συγκεκριμένα 
εάν η περίπτωση αυτή συνιστά την οδό που υπαγορεύεται από την εξέλιξη της πολιτικής 
συνοχής και αν η συνεργασία στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει στο εξής να 
αναπτύσσεται έτσι, δηλαδή σε μακροπεριφέρειες, όπως η λεκάνη του Δούναβη, η λεκάνη της 
Μεσογείου ή τα αλπικά εδάφη. Είναι η σύσταση μακροπεριφερειών - λειτουργικές ζώνες που 
απαρτίζονται από περιφέρειες που ενώνονται με κοινούς αναπτυξιακούς στόχους ή κοινά 
αναπτυξιακά προβλήματα και διαθέτουν κοινά χαρακτηριστικά και γεωγραφικές συνθήκες–
ένα αποτελεσματικό μέσο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της μελλοντικής πολιτικής 
συνοχής;


