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1. Sissejuhatus
Üleilmastumise, kiirete kliima- ja rahvastikumuutuste ning kasvava majanduskonkurentsi 
ajastul ilmneb üha sagedamini, et probleemid ja väljakutsed, mis tekivad, ei tunne halduslikke 
ega poliitilisi piire.

Seisame seega silmitsi vajadusega töötada välja sobivad lahendused nendele probleemidele, 
vastavalt millele tuleks olemasolevad poliitilised ja rahalised vahendid kohandada.

Selles kontekstis tekkiski mõiste makropiirkond – ühiste arengueesmärkide või -probleemide 
alla rühmituvad teatud funktsiooniga territooriumid, millel on ühised geograafilised omadused 
ja tingimused.
Läänemere piirkonna strateegia on esimene ja seni ainus püüdlus koostada seda tüüpi 
makropiirkonna jaoks ühine, keerukas arengustrateegia.

2. Läänemere piirkonna strateegia eesmärgid
Nagu komisjoni teatisest lugeda võib1, „Läänemere piirkonna riikides on äärmiselt erinev 
majandus-, keskkonna- ja kultuuripoliitika, kuid neil on palju ühiseid ressursse ning nad 
sõltuvad üksteisest küllaltki olulisel määral.” Selle vastastikuse sõltuvuse tõttu ja vajadusest 
toime tulla sarnaste väljakutsetega tuleks Läänemere piirkonna strateegia raames võtta 
ühismeetmeid.

See strateegia kiideti heaks pärast laiaulatuslikku konsulteerimist liikmesriikides 
sidusrühmadega, nende hulgas lisaks avalike institutsioonide asutustele ka akadeemiliste 
ringkondadega ja valitsusväliste organisatsioonidega. Konsulteerimisprotsessi ja partnerite 
kaasamist selle juurde kuuluvatesse töödesse algusest peale tuleb pidada omaette eduks. 
Nende tööde tulemusena tehti ettepanek uue koostöömeetodi kohta Euroopa Liidus. Kaheksa 
liikmesriigi, aga ka kolmandate riikide piirkonnad ligi saja miljoni elanikuga saavad koostada 
projekte, seada prioriteete ja rakendada meetmeid ühiste eesmärkide nimel. Põhieesmärk peab 
olema tagada piisav ja asjakohane keskkonnakaitse ning harmooniline majandus- ja 
sotsiaalareng.
Strateegia tugineb neljale sambale, mille eesmärk on ühenduse programme ja liikmesriikide 
poliitikat tõhusamalt ära kasutada, nimelt: 
- kaitsta keskkonda, 

- edendada piirkonna arengut,
- suurendada piirkonna ligipääsetavust ja atraktiivsust,

- tagada piirkonna ohutus ja turvalisus.
Lisaks jagati strateegia 15 prioriteetseks valdkonnaks ja kindlaks määrati ka 70 katseprojekti. 

Strateegia lähtepunktiks olid projektid ja algatused, mida on Läänemere piirkonnas juba 
arendatud nii Euroopa Liidu kui ka selle piirkonna liikmesriikide otsese koostöö raames. Need 
projektid ja algatused võeti siiski uutesse koostööraamistikesse ja need põhinevad poliitika 
integreeritud lähenemisviisil.

                                               
1 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ja Regioonide 
Komiteele, mis käsitleb ELi Läänemere piirkonna strateegiat (KOM(2009) 248 (lõplik), 10.6.2009).
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Et selliselt väljatöötatud strateegia oleks tulemuslik, on vaieldamatult peamine kõikides 
piirkondliku mõjuga poliitikavaldkondades võetud meetmed kooskõlastada, sest parimaid 
tulemusi on võimalik saavutada ainult siis, kui teatud territooriumil ühiselt kindlaks määratud 
eesmärkidele suunatud meetmed ühendatakse olemasolevate vahenditega. Selliste 
väljakutsetega nagu kliimamuutused saab tõhusalt toime tulla, kui võtta arvesse teisi 
poliitikavaldkondi, mis avaldavad otseselt mõju veele (näiteks: kalandus või ühine 
põllumajanduspoliitika).
Strateegia eeldab ka koostöö tugevdamist Euroopa Liitu mitte kuuluvate naaberriikidega, 
kelle territoorium jääb konkreetse makropiirkonnaga kindlaksmääratud alale või mõjutab seda 
otseselt. Näiteks ei saa Läänemere puhtuse järele valvates tähelepanuta jätta asjaolu, et teatud 
riikide jõed suubuvad sellesse merre, isegi kui nendel riikidel ei ole Läänemerele otsest 
ligipääsu.

3. Strateegia elluviimine
Põhiline raskus Läänemere strateegia elluviimisel seisneb asjakohase koostööstruktuuri ning 
tõhusa kooskõlastusviisi ja juhtimissüsteemi loomises.

Komisjonil palutakse hakata aktiivseks peamiseks vastutavaks organiks, kes tegeleb strateegia 
tulevaste etappide elluviimise kooskõlastamisega.

Nõukogu otsustas samuti luua 27-liikmelise kõrgetasemelise ekspertiderühma (high-level 
group of officials from EU Member States), kes abistab komisjoni strateegia elluviimise 
järelevalves ning annab nõu strateegia kohandamiseks ja muutmiseks. 
Komisjon peaks siiski olema selle teostamise integreeritud kontrolli strateegiline keskus. 
Siiski on karta, et komisjonil ei ole praegu piisavalt rahalisi vahendeid ega inimressursse, et 
teostada tõhusat järelevalvet strateegia elluviimise üle. 

Strateegia elluviimine aga peaks siiski olema liikmesriikide ülesanne. Näib nimelt, et uute 
korraldus- ja haldusstruktuuride loomine ei ole soovitatav ega tagaks suuremat tõhusust.

 Ühtlasi palus nõukogu liikmesriikidel ja teistel sidusrühmadel määrata koordinaatorid, kes 
kontrollivad katseprojektide elluviimist ja prioriteetsetes valdkondades saavutatud edusamme
ning teavitavad nendest komisjoni ja kõrgetasemelist ekspertiderühma. 
Seda tüüpi lähenemisviis vajab mõistagi täiendavat organiseerimistööd ning institutsioonide, 
organisatsioonide ja partnerite laialdast koostööd Euroopa, liikmesriikide, piirkondlikes ja 
kohalikes eri poliitikavaldkondades vastavalt mitmetasandilise valitsemise põhimõttele, mida 
soovitab konkreetselt Regioonide Komitee1.
Selle põhimõtte järgi on strateegia raames projektide elluviimine just piirkondlike 
ametiasutuste, valitsusväliste organisatsioonide ja assotsiatsioonide ülesanne, kes tunnevad 
oma olukorda ja oma võimalusi kõige paremini. Strateegia edu sõltub just nende tegevusest. 

Lisaks on selleks, et integreeritud lähenemisviisi mõiste ei oleks pelgalt loosung, et strateegia 
ei jääks ainult eri projektide kogumiks ja et ta annaks lisaväärtust, vaja esitada konkreetsed 
hindamisnõuded, mis põhinevad real võrreldavatel näitajatel. On oluline, et 2011. aastaks 
välja kuulutatud raport strateegia elluviimise kohta annaks tegeliku pildi selle saavutustest ja 

                                               
1 Regioonide Komitee omaalgatuslik arvamus „Regioonide komitee valge raamat mitmetasandilise valitsemise 
kohta”, CdR 89/2009 lõplik.
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raskustest, mis võimaldab eesistujariigil Poolal teha võimalikke parandusi ja täiendusi ning 
anda nii sellele uut hoogu tulevikuks. 

4. Tuleviku väljakutsed

 majanduse ja sotsiaalsüsteemide liikide diferentseerimine
Rootsi, Taani, Soome või Saksamaa on kaasaegse majanduse ja kõrge innovatsioonitasemega 
riigid. Poola, Leedu, Läti või Eesti majanduses küll SKP tõuseb või on tõusnud, aga neile on 
iseloomulik, et haridusele, teadusele ja kultuurile suunatakse vähe vahendeid. Veelgi hullem 
on see, et nende majandust on praegu tabanud rängalt majanduskriis. See funktsionaalne 
majanduslik lõhe piirkonnas võibki püsima jääda, eraldades ühelt poolt riike, kus on suur SKP 
tänu nende uuenduslikule majandusele, ja teiselt poolt riike, kes varustavad esimesi odava 
tööjõuga, ja seda vähem uuenduslikes majandussektorites.
Strateegia peaks seega  sisaldama meetmeid väga edasijõudnud riikide, peamiselt 
Skandinaavia maade potentsiaali ülekandmiseks Euroopa Liidu uutesse liikmesriikidesse, et 
vähendada ebavõrdsust teadusele ja innovatsioonile pühendatud vahendites, ning mis on seega 
suunatud areneva majandusega riikide saavutustele.

 strateegia eraldi eelarverida ja rahalised vahendid
Jääb veel strateegia rahastamise probleem. See tekkis programmiperioodil ehk siis, kui 
ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid aastateks 2007–2013 ja selleks perioodiks Euroopa rahaliste 
vahendite määramise kord olid juba kehtestatud. Seetõttu ei ole strateegial oma eelarvet. 
Sellele määrati otseselt 2010. aasta eelarves ainult 20 miljonit eurot. Strateegias tuleb seega 
täielikult tugineda riiklikul ja Euroopa tasandil olemasolevate rahastamisvahendite 
tõhusamale ja mõneti „teistsugusele” kasutamisele, samuti paremale kooskõlastamisele 
horisontaalselt poliitikavaldkondade vahel ja vertikaalselt eri võimutasandite vahel –
kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja Euroopa tasandil. 

Töödes järgmiseks programmiperioodiks pärast 2013. aastat ressursside eraldamisele 
kohaldatavate põhimõtete osas tuleks siiski silmas pidada ka makropiirkondade rahastamist 
tulevikus mitte ainult Euroopa Liidu ja liikmesriikide eelarvetest, vaid ka Euroopa (nagu 
Euroopa Investeerimispank, Euroopa Investeerimisfond), piirkondlike (nagu Põhjamaade 
Investeerimispank) või rahvusvaheliste finantsasutuste abiga. 

 energiaküsimused
Põhja-Euroopa gaasijuhet ei tohi käsitada oletuslikuna, vaid juba praktiliselt reaalse asjana. Ei 
ole küsimustki selles, kas see ehitatakse. See on kindel. Tuleb kaaluda selle tagajärgi 
Läänemere piirkonnale, ka keskkonnaohutuse poolest. 
Tuleks arvesse võtta kõiki selles piirkonnas teostatud ja planeeritud energeetikaprojekte ning 
mõelda, mil määral on võimalik Läänemerd ära kasutada taastuvenergiaga (näiteks 
tuuleenergiaga) seotud projektide koostamiseks ja rakendamiseks.

 makropiirkondade ulatus
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Põhiküsimus on, kas makropiirkonnad peavad olema selgelt piiritletud. Kas üheksa riigiga, 
sealhulgas kaheksa liikmesriigiga ümbritsetud Läänemere strateegia peaks puudutama ainult 
nende riikide rannikuterritooriume või saavad ehk selle rakendamises osaleda riigid 
tervikuna?

See küsimus tekib eriti suurte riikide puhul, nagu Saksamaa, Rootsi (kelle territoorium ulatub 
kaugele põhja) või Poola.

Pealegi võib tulevikus tekkida küsimus makropiirkondade territooriumide põimumisest. Kas 
ühes piirkonnas võib rakendada enam kui ühe makropiirkonna jaoks mõeldud strateegiat? 

 Läänemere piirkonna strateegia raames omandatud kogemuste ülekandmine
Samuti tuleks arutada võimalust strateegia elluviimisel omandatud kogemusi tulevikus ära 
kasutada ja konkreetsemalt seda, kas see on õige suund ühtekuuluvuspoliitika arendamiseks ja 
kas koostööd Euroopa Liidus tuleks arendada nii sellistes makropiirkondades nagu Doonau 
valgala, Vahemere valgala või Alpide piirkonnad. Kas makropiirkondade – s.o ühiste 
arengueesmärkide või probleemide alla rühmitatud piirkondadest koosnevate teatud 
funktsiooniga alade, millel on ühised geograafilised omadused ja tingimused – moodustamine 
on tõhus vahend ühtekuuluvuspoliitika tulevaste väljakutsetega toimetulemiseks? 


