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1. Įžanga
Globalizacijos, spartėjančių klimato ir demografinių pokyčių bei stiprėjančios ekonominės 
konkurencijos laikotarpiu kur kas dažniau atsiranda problemų ir sunkumų, kuriems 
neegzistuoja administracinės ar politinės ribos.

Taip iškyla būtinybė ieškoti konkrečių tų sunkumų sprendimų ir pritaikyti jiems esamas 
politikos ir finansines priemones.

Taigi būtent tokiomis aplinkybėmis sukurta makroregionų, funkcinių sričių, sutelktų siekti 
bendrų tikslų ar įveikti plėtros problemas, pasižyminčių tam tikrais bendrais bruožais ir 
geografinėmis sąlygomis, koncepcija.
Baltijos jūros regiono strategija yra pirmasis ir iki šiol vienintelis bandymas sukurti 
kompleksinę bendrąją plėtros strategiją tokios rūšies makroregionui.

2. Baltijos jūros regiono strategijos nuostatos
Europos Komisijos komunikate1 teigiama, kad „Baltijos jūros regionas (BJR) yra labai 
įvairialypės ekonomikos, gamtos ir kultūros, tačiau jo narės naudojasi daugeliu bendrų 
išteklių ir yra priklausomos viena nuo kitos“. Ta tarpusavio priklausomybė ir būtinybė 
stengtis įveikti tokius sunkumus pagrindžia tai, kad įgyvendinant Baltijos jūros regiono 
strategiją turi būti imamasi bendrų veiksmų.

Strategija buvo patvirtinta po plačių konsultacijų su suinteresuotaisiais subjektais valstybėse 
narėse, tarp jų ne tik su viešosios valdžios institucijomis, bet ir su akademinės bei verslo 
aplinkos atstovais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Sėkme reikia laikyti jau pačias 
konsultacijas ir tai, kad rengiant strategiją nuo pat pradžių įtraukti partneriai. Atlikus šiuos 
darbus pasiūlytas naujas Europos Sąjungos bendradarbiavimo būdas. Aštuonių ES valstybių 
narių regionai, taip pat ES nepriklausančių valstybių regionai, kuriuose gyvena apie 100 mln. 
žmonių, gali planuoti, nustatyti prioritetus ir imtis veiksmų, skirtų bendriems jų tikslams. 
Pagrindinis tikslas turi būti užtikrinti reikiamą aplinkos apsaugą ir tvarią ekonomikos bei 
visuomenės plėtrą.

Strategija grindžiama keturiais ramsčiais, kurių tikslas – veiksmingiau naudoti Bendrijos 
programas ir valstybių politikos kryptis, kurios yra: 

- ekologiškai tvarios aplinkos užtikrinimas, 
- regiono klestėjimo didinimas,

- jo prieinamumo ir patrauklumo skatinimas,
- regiono saugos ir saugumo užtikrinimas.

Be to, strategija suskirstyta į 15 prioritetinių sričių, taip pat išvardyta daugiau kaip 
70 pagrindinių projektų. 
                                               
1 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir 
Regionų komitetui dėl Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (COM(2009) 248 galutinis, 
2009 6 10).
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Pradinis strategijos taškas buvo projektai ir iniciatyvos, jau plėtojami regione – tiek pagal ES 
iniciatyvas, tiek valstybėms narėms tiesiogiai bendradarbiaujant Baltijos jūros regione, tačiau 
tai buvo įrašyta į naujus bendradarbiavimo pagrindus ir pagrįsta integruoto požiūrio į 
įgyvendinamą politiką principais.

Taip apibrėžtos strategijos sėkmės sąlyga neabejotinai yra veiksmų, kurių imamasi 
atsižvelgiant į visas politikos kryptis, turinčias teritorinį poveikį, koordinavimas, nes tiktai 
sujungus veiksmus ir prieinamas priemones, skirtas bendrai nustatytiems tikslams toje 
teritorijoje, bus galima pasiekti optimalių rezultatų. Kova su sunkumais, pvz., klimato kaita, 
bus veiksminga tada, kai atsižvelgsime ir į kitas politikos kryptis, nedarančias jai tiesioginės 
įtakos (pavyzdžiui, į žuvininkystės ar bendrąją žemės ūkio politiką).

Strategijoje numatyta stiprinti ir bendradarbiavimą su gretimomis valstybėmis, 
nepriklausančiomis Europos Sąjungai, kurių teritorija įeina į apibrėžtas to regiono funkcines 
sritis arba daro jam tiesioginę įtaką. Pavyzdžiui, rūpinantis Baltijos jūros vandens švarumu 
negalima pamiršti, kad kai kurių valstybių upės įteka į šią jūrą, nors tos valstybės ir neturi 
tiesioginės prieigos prie Baltijos jūros.

3. Strategijos įgyvendinimas
Pagrindinė užduotis įgyvendinant BJR strategiją yra sukurti gerai veikiančią 
bendradarbiavimo, veiksmingą koordinavimo struktūrą ir valdymo sistemą.
Europos Komisija turi tapti svarbiausiu aktyviu subjektu, atsakingu už tolesnių strategijos 
etapų įgyvendinimą.
Taryba taip pat priėmė sprendimą sudaryti aukšto lygio ekspertų iš visų 27 valstybių narių 
grupę (angl. a high - level group of officials from EU member states), kuri turi paremti 
Komisiją stebint strategijos įgyvendinimą, būti konsultacinis ir patariamasis organas visų 
strategijos pritaikymo būdų ir pakeitimų srityje. 
Tačiau EK turi būti strateginis jos vykdymo kompleksinės priežiūros centras. Vis dėlto 
nuogąstaujama, kad EK šiuo metu neturi pakankamų finansinių ir žmogiškųjų išteklių, kad 
galėtų veiksmingai prižiūrėti strategijos įgyvendinimą. 

Tad atsakomybę už patį strategijos įgyvendinimą turi prisiimti valstybės narės, ir neatrodo, 
kad reikėtų kurti naujas organizacines ir administracines institucijas ir jos galėtų padėti 
veiksmingiau diegti strategiją.
Dėl tos priežasties Taryba paragino valstybes nares ir kitus subjektus paskirti koordinatorius, 
stebėsiančius pažangą, pasiektą įgyvendinant pagrindinius projektus ir prioritetinėse srityse, 
kurie teiktų informacijai EK ir aukšto lygio ekspertų grupę. 

Žinoma, tokiam požiūriui reikia papildomų organizacinių pastangų ir plataus institucijų, 
organizacijų ir vietos partnerių bendradarbiavimo įgyvendinant atskiras politikos kryptis 
Bendrijos, valstybės, regiono ir vietos lygmenimis pagal daugiapakopio valdymo, kurį ypač 
rekomendavo Regionų komitetas1, principą.

Pagal šį principą būtent regionų valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos ir 
asociacijos, geriausiai žinančios savo padėtį ir galimybes, turės įgyvendinti projektus 

                                               
1 Regionų komiteto nuomonė savo iniciatyva „Regionų komiteto „Baltoji knyga dėl daugiapakopio valdymo 
rengimo proceso“, CdR 89/2009 galutinis.
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vadovaudamosi strategija, ir nuo jų veiksmų priklausys strategijos sėkmė.
Be to, kad integruoto požiūrio idėja nebūtų tiktai bevertis šūkis, o strategija netaptų vien 
atskirų projektų rinkiniu, kad ji teiktų pridėtinę vertę, būtina pateikti konkrečius vertinimo 
reikalavimus, pagrįstus lyginamųjų rodiklių rinkiniu. Svarbu, kad strategijos įgyvendinimo 
ataskaitoje, kurią numatyta paskelbti 2011 m., būtų pateikti tikrieji jos laimėjimai ir 
sunkumai; tai leis ES pirmininkaujančiai Lenkijai atlikti galimus pataisymus ir patobulinimus 
bei suteikti strategijai naują postūmį ateityje. 

4. Ateities uždaviniai

 Ekonomikos ir visuomeninių sistemų tipų įvairinimas
Švedija, Danija, Suomija ir Vokietija – tai šiuolaikiškos ekonomikos valstybės, 
sėkmingiausiai taikančios naujoves. Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir net Estijos ekonomikai, 
nors jų BVP didėja arba didėjo, būdingos mažos išlaidos švietimui, moksliniams tyrimams ir 
kultūrai. Be to, tos valstybės dabar patiria ekonomikos krizę. Gresia pavojus, kad stiprės BJR 
funkcinis ekonominis susiskirstymas. Taigi daliai, kurios BVP didėja dėl naujovėmis grįstos 
ekonomikos, tenka dalis, kuri teikia toms valstybėms pigią darbo jėgą, taigi ir tiems 
ekonomikos sektoriams, kuriuose naujovių mažiau.

Todėl strategijoje turi būti nustatytos priemonės, leidžiančios perkelti išsivysčiusių šalių, 
daugiausia Skandinavijos, potencialą į naująsias ES valstybes nares taip, kad sumažėtų išlaidų 
mokslui ir naujovėms atotrūkis, o vėliau – ir kylančios ekonomikos valstybių laimėjimų 
atžvilgiu.

 Atskira biudžeto eilutė ir strategijos finansavimas
Strategijos finansavimo problema ir toliau lieka neišspręstas klausimas. Ji iškilo 
programavimo laikotarpiu, taigi tuo metu, kai 2007–2013 m. sanglaudos politikos nuostatos ir 
ES lėšų skyrimo tuo laikotarpiu taisyklės jau buvo nustatytos, dėl to strategijai neskirtas 
atskiras biudžetas. 2010 m. biudžete jai tiesiogiai buvo skirta tiktai 20 mln. EUR. Taigi 
strategija turi būti grindžiama veiksmingesniu ir kiek kitokiu esamų finansavimo šaltinių 
naudojimo būdu valstybių ir ES lygmenimis, esant geresniam koordinavimui: horizontaliajam 
– politikos krypčių ir vertikaliajam – atskirų valdžios pakopų vietos, regioniniu, šalies ir 
Bendrijos lygmeniu. 
Tačiau rengiant lėšų paskirstymo taisykles tolesniu programavimo laikotarpiu po 2013 m. 
reikės apsvarstyti ir būsimą makroregionų finansavimą ne tiktai iš ES ir valstybių narių 
biudžetų, bet ir dalyvaujant finansų institucijoms, tokioms kaip Europos investicijų bankas, 
Europos investicijų fondas, regioninėms finansų institucijoms, pavyzdžiui, Šiaurės investicijų 
bankui, taip pat tarptautinėms finansų institucijoms. 

 Energetikos klausimai
Šiaurės Europos dujotiekį reikia laikyti ne hipotetiniu, o bemaž jau tikrai egzistuojančiu 
dalyku. Nereikia mąstyti, ar jis atsiras – tai jau tikras dalykas. Reikia apsvarstyti jo padarinius 
BJR, taip pat ir gamtinės aplinkos saugumo požiūriu. 

Turime apsvarstyti visus energetinius projektus, įgyvendinamus ir planuojamus įgyvendinti 
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Baltijos jūros regione, ir užduoti klausimą, kiek Baltijos jūrą galima naudoti projektuojant ir 
vykdant projektus, skirtus atsinaujinančiosios energijos rūšims (pvz., vėjo jėgainėms Baltijos 
jūroje).

 Makroregionų aprėptis
Pagrindinis klausimas yra, ar makroregionų ribos privalo būti aiškiai apibrėžtos. Ar Baltijos 
jūros regiono, jūros prie kurios prieigą turi devynios valstybės, tarp jų aštuonios ES valstybės 
narės, strategija turi aprėpti tiktai jų pakrančių teritorijas, ar įgyvendinant strategiją gali 
dalyvauti visa šalis?

Ši problema itin akivaizdi turint omenyje dideles valstybes, pavyzdžiui, Vokietiją, Švediją, 
kurių teritorija plyti toli į šiaurę, taip pat ir Lenkiją.

Kita vertus, ateityje gali kilti makroregionų teritorijų tarpusavio susiejimo klausimas. Ar 
vienam regionui gali būti taikoma strategija, skirta daugiau negu vienam makroregionui? 

 BJR strategijos patirties skleidimas
Reikia apmąstyti ir galimybes ateityje panaudoti patirtį, įgytą įgyvendinant strategiją, be kita 
ko, nustatyti, ar tai pageidaujama sanglaudos politikos vystymosi kryptis ir ar būtent tokiu 
būdu turi būti plėtojamas Europos Sąjungos bendradarbiavimas, pavyzdžiui, tokiuose 
makroregionuose kaip Dunojaus baseinas, Viduržemio jūros baseinas ir Alpių teritorijos. Ar 
makroregionų, funkcinių regionų, kuriamų iš regionų, susitelkusių siekti bendrų tikslų arba 
įveikti plėtros problemas, turinčių tokius pačius bruožus ir geografines sąlygas, grupės 
įkūrimas yra veiksmingas būdas spręsti būsimos sanglaudos politikos problemas?


