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1. Bevezetés

A globalizáció, a felgyorsuló éghajlati és demográfiai változások, valamint az erőteljes 
gazdasági verseny korszakában egyre gyakrabban bizonyosodik be, hogy a felmerülő 
problémák és kihívások nem ismernek közigazgatási vagy politikai határokat.
Ezekre a kihívásokra sajátos válaszokat kell kidolgoznunk, és a rendelkezésünkre álló 
politikai és pénzügyi eszközöket összhangba kell hoznunk ezekkel a válaszokkal.
Éppen ebben az összefüggésben jelent meg a makrorégiók koncepciója, azaz olyan közös 
jellemzőkkel és földrajzi körülményekkel rendelkező funkcionális területek létrehozása, 
amelyek közös célok vagy fejlesztési problémák köré összpontosulnak. 

A balti-tengeri régió stratégiája az első és a mai napig egyetlen kísérlet az ilyen fajta 
makrorégió komplex, közös fejlesztési stratégiájának létrehozására.

2. A balti-tengeri régió stratégiájának irányelvei
Az Európai Bizottság közleményében1 az olvasható, hogy „A balti-tengeri régió gazdasági, 
környezetvédelmi és kulturális szempontból egyaránt igen heterogén terület, bár az érintett 
országok számos közös erőforrásból merítenek és jelentős közöttük a kölcsönös függőség”. 
Ez a kölcsönös függőség és az, hogy hasonló kihívásokkal kell megbirkózniuk, indokolttá 
teszik, hogy a balti-tengeri stratégia keretében közös cselekvéseket indítsunk. 

A stratégia a tagállamokban az érdekelt felekkel folytatott széles körű konzultációt követően 
került elfogadásra, beleértve nemcsak a közigazgatási hatóságokat, de az egyetemi és az üzleti 
szférát, valamint a nem kormányzati szervezeteket is. Már az is sikernek tekinthető, hogy 
konzultációs folyamatot indítottak, és a kezdetektől fogva bevonták a partnereket a stratégia 
kidolgozásába. E munka eredményeképpen született meg az Európai Unión belüli 
együttműködés új módszeréről szóló javaslat. Az EU nyolc tagállamát és Unión kívüli 
államokat is felölelő térségnek közel 100 milliós lakossága dolgozhat ki terveket, 
prioritásokat határozhat meg, és a közös célkitűzéseket szolgáló tevékenységeket végezhet. 
Elsődleges célkitűzés a megfelelő környezetvédelem, valamint a harmonikus gazdasági és 
társadalmi fejlődés biztosítása.

A stratégia az alábbi négy pilléren nyugszik. A pillérek célkitűzése a közösségi programok és 
a nemzeti politikák hatékonyabb kiaknázása: 

- környezetvédelem;
- jólét fokozása a régióban;

- a régió elérhetőségének és vonzerejének javítása;
- a biztonság és a közrend védelmének biztosítása a térségben.
                                               
1 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a balti-tengeri régióra vonatkozó európai uniós stratégiáról (COM 
(2009) 248 végleges, 2009.6.10).



DT\799506HU.doc 3/5 PE431.006v01-00

HU

Ezen túlmenően a stratégiában 15 kiemelt térséget különböztettek meg, valamint 
meghatároztak több mint 70 vezető projektet. 
A stratégia kiindulópontjául a régióban már folyamatban lévő projektek és kezdeményezések 
szolgáltak mind az uniós kezdeményezések keretében, mind pedig a balti-tengeri régió 
tagállamai közötti közvetlen együttműködés összefüggésében, amelyeket azonban az 
együttműködés új keretei közé illesztettek be, alapjukat pedig a megvalósítandó politikák 
integrált megközelítése képezte.

Az ilyen módon felvázolt stratégia sikerének feltétele kétségtelenül a térségre irányuló 
politikák összefüggésében vállalt összes tevékenység összehangolása, mert kizárólag a 
tevékenységek és az adott területen közösen megfogalmazott célok megvalósításához 
rendelkezésre álló eszközök egyesítése teszi lehetővé az optimális eredmények elérését. Az 
olyan célkitűzések keretében folytatott küzdelem, mint például az éghajlatváltozás, akkor lesz 
eredményes, ha figyelembe vesszük az arra közvetlenül hatást gyakorló többi politikát is 
(például a halászati politika és a közös agrárpolitika).
A stratégia magával vonja azon nem uniós szomszédos államokkal folytatott együttműködés 
megerősítését, amelyek területei az adott makrorégió által körvonalazott funkcionális 
térségekhez tartoznak, vagy közvetlen hatással vannak rá. Például a Balti-tenger vizének 
tisztaságáról gondoskodva nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy egyes államok 
folyói ebbe a tengerbe folynak bele akkor is, ha ennek az államnak nincs is közvetlen 
hozzáférése a Balti-tengerhez. 

3. A stratégia megvalósítása
A jó együttműködési struktúra, a hatékony koordináció és irányítási rendszer kialakítása 
jelenti a fő kihívást a balti-tengeri régió számára.
Az Európai Bizottság hivatott arra, hogy a stratégia következő szakasza bevezetésének 
koordinálásáért felelős, központi aktív szereplőjévé váljon. 
A Tanács döntött a 27 uniós tagállam tisztviselőiből álló, magas szintű szakértői csoport 
létrehozásáról is, amely támogatja a Bizottságot a stratégia bevezetésének felügyeletében, 
valamint konzultatív és tanácsadói szerepet játszik a stratégia keretében bevezetett 
kiigazításokat és módosításokat illetően.
Az Európai Bizottság viszont a végrehajtás teljes körű felügyeletének központi stratégiai 
szerepét vállalja. Eközben fennáll az a veszély, hogy a Bizottság jelen pillanatban nem 
rendelkezik elegendő pénzügyi és humán erőforrással ahhoz, hogy a stratégia megvalósítását 
hatékonyon felügyelni tudja.
Magának a stratégiának a végrehajtását azonban a tagállamok hatáskörében kell hagyni, és 
nem tűnik úgy, hogy indokolt lenne új szervezeti és igazgatási struktúrák létrehozása, 
amelyek a stratégia hatékonyabb bevezetésében működnének közre.

Ezt szem előtt tartva a Tanács felkérte a tagállamokat és a többi érdekelt felet koordinátorok 
kijelölésére, akik a kiemelt térségeket és a projektek végrehajtásának előrehaladását 
felügyelik az Európai Biztosság és a magas szintű szakértői csoport tájékoztatása céljából.
Természetesen az ilyen szerepvállalás további szervezési erőfeszítéseket, valamint fokozott 
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együttműködést igényel az egyedi politikák keretében az intézmények, szervezetek és 
partnerek között uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten a Régiók Bizottsága által ajánlott1

többszintű igazgatás elvével összhangban.
Ezen elv értelmében a stratégia keretében a projektek megvalósítása a regionális hatóságok 
hatáskörébe tartozik, amelyek a legjobban ismerik saját helyzetüket és lehetőségeiket, nem 
pedig kormányzati intézmények és szervek hatáskörébe; így a regionális hatóságok 
működésétől fog függeni a stratégia sikere.
Ezen túlmenően annak érdekében, hogy az integrált megközelítés koncepciója ne csupán üres 
jelszó maradjon, és a stratégia ne különálló projektek halmaza legyen, továbbá hogy 
hozzáadott értéket képviseljen, konkrét értékelési követelményeket kellett bevezetni, amelyek 
az összehasonlítást lehetővé tevő mutatókon alapulnak. Fontos, hogy a stratégia bevezetéséről 
2011-re elkészülő jelentés valós képet adjon az eredményekről és nehézségekről, ami a 
lengyel elnökségnek lehetőséget biztosít majd az esetleges kiigazításokra és tökéletesítésekre, 
a jövőre nézve pedig új lendületet ad a stratégiának. 

4. Jövőbeni kihívások

 A gazdasági és társadalmi rendszerek sokfélesége
Svédországra, Dániára, Finnországra, valamint Németországra a modern gazdaság és a magas 
fokú innováció jellemző. Lengyelország, Litvánia, Lettország és Észtország annak ellenére, 
hogy bruttó hazai termékük (GDP) nő vagy nőtt, az oktatásra, a tudományos kutatásra és a 
kultúrára jellemzően keveset fordítanak. Még ennél is aggasztóbb, hogy ezen államok 
gazdaságát jelenleg súlyosan érinti a gazdasági válság. Az a veszély fenyeget, hogy tartóssá 
válik a balti-tengeri régió gazdasági funkcionális megosztottsága: egy, az innováción alapuló 
gazdasága révén magas GDP-t előállító rész, valamint az ezeket az országokat olcsó 
munkaerővel ellátó rész között, éppen ezekben a kevésbé innovatív gazdasági ágazatokban.
Következésképpen a stratégiában törekedni kell arra, hogy a magasan fejlett országok, főként 
a skandináv országok potenciáljait átültessék az új uniós tagállamokban, és ezáltal 
csökkenjenek a tudományos és az innovációs ráfordítások terén tapasztalható 
aránytalanságok, és így a feltörekvő országok teljesítményében tapasztalható aránytalanságok 
is.

 A stratégia költségvetési és finanszírozási ága
A stratégia finanszírozásának problémája a továbbiakban is nyitott kérdés marad. A stratégia a 
programozási időszakban született, tehát abban az időben, amikor már a 2007–2013-ra szóló 
kohéziós politika alapjait rakták le, és az ebben az időszakban rendelkezésre álló uniós 
források odaítélésére vonatkozó elveket határozták meg; így a stratégia nem kapott külön 
költségvetést. Csak 20 millió eurót utaltak ki közvetlenül a 2010-es költségvetésből. Tehát a 
stratégiának a rendelkezésre álló finanszírozási forrásokat kihasználva egy „másfajta”, 
hatékonyabb módszert kell követnie, amely a politikák között nemzeti és uniós szinten jobb 

                                               
1 A Régiók Bizottsága saját kezdeményezésű véleménye: „A Régiók Bizottságának fehér könyve a többszintű 
kormányzásról”, CdR 89/2009 fin.
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horizontális koordinációt, az egyes hatalmi szintek, a helyi, regionális, nemzeti és uniós szint 
között pedig jobb vertikális koordinációt valósít meg.

A források kiutalásának kidolgozásakor a 2013 utáni programozási időszakban azonban 
figyelembe kell venni a makrorégiók azon elképzelését is, hogy a finanszírozás ne csak az 
Unió és a tagállamok költségvetéséből történjen, hanem a pénzügyi intézmények, például az 
Európai Beruházási Bank, az Európai Beruházási Alap, a regionális pénzügyi intézmények, 
például a Nordic Beruházási Bank, valamint a nemzetközi pénzügyi intézmények 
részvételével is.

 Energetikai kérdések
Az észak-európai gázvezetéket nem hipotetikus elemként kell figyelembe venni, hanem egy 
valóságos, gyakorlatilag kész elemként. Nem az a kérdés, hogy tényleg megépül-e. Ez 
ugyanis már biztos. El kell gondolkodni azon, hogy ennek milyen következményei lesznek a 
balti-tengeri régióra, a környezetvédelem szempontjából is. 
A balti-tengeri régióban megvalósítására kerülő és tervezett energetikai projekteket mind át 
kell tanulmányozni, és fel kell tenni a kérdést, hogy a Balti-tenger mennyire használható fel a 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projektek tervezésében és bevezetésében (például 
szélmalmok a Balti-tengeren).

 A makrorégiók területi hatálya
Az alapvető kérdés az, hogy a makrorégiók határait pontosan ki kell-e jelölni. A Balti-
tengerre irányuló stratégia – amely tengerhez kilenc országnak van hozzáférése, és ebből 
nyolc tagállam – csak a part menti térségekre irányuljon, vagy az egész ország vegyen részt a 
stratégia megvalósításában?

Ez a probléma különösen jól érzékelhető a nagy országok esetében, mint például 
Németország, Svédország (amelynek területe messzi északra nyúlik) és Lengyelország. 

Más szempontból viszont később felmerülhet a kérdés, hogy összekapcsolják egymással a 
makrorégiók területeit. Egy régióra irányulhat-e több makroregionális stratégia?

 A balti-tengeri régióval kapcsolatban szerzett tapasztalatok átültetése
Ezenkívül mérlegelni kell a stratégia végrehajtása során szerzett tapasztalatok 
felhasználásának lehetőségét is, különösen azt, hogy ez tekinthető-e a kohéziós politika 
fejlődése kívánt irányának, és hogy éppen ilyen irányba fejlődjön-e az együttműködés az 
Európai Unió más makrorégióiban, például a Duna medencéjében, a Földközi-tenger 
medencéjében és az alpesi területeken. Vajon a makrorégiók, a közös célok vagy a fejlődési 
problémák köré összpontosult régiókból, valamint hasonló jellegű és földrajzi adottságokkal 
rendelkező területekből létrehozott funkcionális régiók hatékony megközelítést jelentenek-e, 
amelyek megfelelnek a jövőbeni kohéziós politika előtt álló kihívásoknak?


