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1. Ievads
Globalizācijas, strauju klimata un demogrāfisko izmaiņu, kā arī intensīvas ekonomiskās 
konkurences laikā arvien biežāk redzams, ka jaunajām problēmām un jautājumiem nav 
administratīvu vai politisku robežu.

Tādējādi rodas nepieciešamība izstrādāt konkrētus risinājumus šiem jautājumiem un pielāgot 
tiem esošos politiskos un finanšu instrumentus.

Tieši šajā kontekstā radās koncepcija par makroreģioniem, funkcionāliem reģioniem, ko vieno 
kopēji attīstības mērķi un problēmas un kam ir kopējas pazīmes un ģeogrāfiskais 
raksturojums.
Baltijas jūras reģiona stratēģija ir pirmais un līdz šim vienīgais mēģinājums izveidot kopēju 
kompleksu attīstības stratēģiju šāda veida makroreģioniem.

2. Baltijas jūras reģiona stratēģijas pīlāri
Kā teikts Eiropas Komisijas paziņojumā1, „Baltijas jūras reģions ir ekonomiski, vides un 
kultūras jomā heterogēns rajons, taču attiecīgajām valstīm ir daudz kopīgu resursu un starp 
tām pastāv ievērojama savstarpēja atkarība”. Šī savstarpējā atkarība un nepieciešamība risināt 
līdzīgus jautājumus ir pamatā kopējas rīcības uzsākšanai Baltijas jūras reģiona stratēģijas 
ietvaros.

Stratēģija tika apstiprināta pēc plašas apspriešanās ar ieinteresētajām personām dalībvalstīs, 
tostarp ne tikai valsts pārvaldes iestādēm, bet arī ar akadēmiskajām institūcijām, uzņēmējiem 
un sabiedriskajām organizācijām. Apspriešanas process un partneru iesaistīšana no paša 
sākuma darbā pie stratēģijas ir uzskatāms par sasniegumu. Šo darbu rezultātā radās 
priekšlikums jauna veida sadarbībai Eiropas Savienībā. Reģioni no astoņām ES dalībvalstīm, 
kā arī ārpus Eiropas Savienības, kurus apdzīvo aptuveni 100 miljoni iedzīvotāju, var plānot, 
noteikt prioritātes un īstenot pasākumus, kas kalpo to kopējiem mērķiem. Galvenajam mērķim 
ir jābūt atbilstošas vides aizsardzības nodrošināšanai un ekonomikas un sociālās jomas 
ilgspējīgai attīstībai.
Stratēģija balstās uz četriem pīlāriem, kuru mērķis ir kopienas programmu un valstu politiku
efektīvāka īstenošana, un tie ir:
- vides aizsardzība,

- reģiona labklājības attīstība,
- reģiona pieejamības un pievilcības attīstība,

- drošības un aizsardzības nodrošināšana reģionā.
Bez tam stratēģija ir iedalīta 15 prioritārās teritorijās, kā arī noteikti vairāk nekā 70 galvenie
projekti.
Stratēģijas pamatā bija projekti un iniciatīvas, kas šajā reģionā jau veikti Eiropas Savienības 
iniciatīvu ietvaros, kā arī tiešā sadarbībā starp Baltijas jūras reģiona dalībvalstīm, taču tās
iekļaujot jaunos sadarbības ietvaros un pamatojoties uz integrētu pieeju politiku īstenošanā.
                                               
1 Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
Reģionālajai komitejai par Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam (COM(2009) 248 galīgā 
redakcija, 10.6.2009.)



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

                               Ārējais tulkojums LV

Lai noteiktā stratēģija būtu efektīva, bez šaubām, ir nepieciešama visu to rīcību koordinācija, 
kurām ir teritoriāla ietekme, jo tikai, apvienojot resursus, kas pieejami pasākumu un kopējo 
mērķu īstenošanai konkrētajā reģionā, varēs sasniegt optimālus rezultātus. Tādu jautājumu 
risināšana kā, piemēram, klimata izmaiņas būs efektīva tikai, īstenojot citas politikas, bez 
tiešas ietekmes (piemēram, zivsaimniecības vai lauksaimniecības kopējās politikas).
Stratēģija arī paredz attīstīt sadarbību ar kaimiņvalstīm, kas nav Eiropas Savienības 
dalībvalstis, bet kuru teritorijas ietilpst makroreģionā noteiktajos funkcionālajos reģionos vai
kurām ir tieša ietekme uz šiem reģioniem. Piemēram, rūpējoties par Baltijas jūras ūdens 
tīrību, nevar ignorēt faktu, ka dažu valstu upes ietek šajā jūrā arī tad, ja valstij nav tiešas 
pieejas pie Baltijas jūras.

3. Stratēģijas īstenošana
Baltijas jūras reģiona stratēģijas īstenošanas galvenais uzdevums ir izveidot labu sadarbības 
struktūru, efektīvu koordināciju un pārvaldes sistēmu.

Eiropas Komisijai ir jākļūst par vadošo iestādi, kas atbild par stratēģijas nākamo etapu 
ieviešanas koordināciju.

Padome pieņēma arī lēmumu par augta līmeņa ekspertu grupas izveidošanu visās 27 
dalībvalstīs (a high - level group of officials from EU member states), kura sniegtu atbalstu
Komisijai stratēģijas īstenošanas pārraudzībā un būtu konsultanta un padomdevēja lomā
attiecībā uz jebkādu pielāgojumu un izmaiņu veikšanu stratēģijā.

Tomēr Eiropas Komisijai jābūt īstenošanas kompleksās pārraudzības stratēģiskajam centram. 
Vienlaikus pastāv bažas, ka Eiropas Komisijas rīcībā šobrīd nav pietiekamu finanšu un 
cilvēkresursu, lai efektīvi pārraudzītu stratēģijas īstenošanu.
Atbildībai par pašu stratēģijas īstenošanu tomēr jāpaliek dalībvalstu ziņā, turklāt nešķiet, ka 
jaunu organizatoriski administratīvu struktūru veidošana būtu ieteicama un varētu veicināt 
efektīvu stratēģijas īstenošanu.

Šā iemesla dēļ Padome aicināja dalībvalstis un citas iesaistītās puses izvirzīt koordinatorus 
galveno un prioritāro projektu īstenošanas pārraudzībai, kuri informētu Eiropas Komisiju un 
augsta līmeņa ekspertu grupu.
Šāda pieeja neapšaubāmi prasa papildu organizatoriskās pūles un plašu sadarbību starp 
institūcijām, organizācijām un partneriem atsevišķu ES, valstu, reģionālo vai vietējā līmeņa 
politiku ietvaros saskaņā ar daudzlīmeņu pārvaldības principu, ko iesaka Reģionu komiteja1.

Saskaņā ar šo principu tieši reģionu izpildvara, sabiedriskās organizācijas un apvienības, 
kuras vislabāk zina savu situāciju un iespējas, būs atbildīgas par projektu īstenošanu 
stratēģijas ietvaros un no tām būs atkarīga stratēģijas izdošanās.
Bez tam, lai integrētas pieejas ideja nebūtu tikai tukšs sauklis, lai stratēģija nepaliktu tikai 
atsevišķu projektu apkopojums un lai tai būtu pievienotā vērtība, ir nepieciešams izstrādāt 
konkrētas novērtējuma prasības, kas balstītas uz salīdzināmu rādītāju kopumu. Ir būtiski, lai 
plānotais 2011. gada Stratēģijas ieviešanas ziņojums atspoguļotu patiesos sasniegumus un 

                                               
1 Reģionu komitejas pašiniciatīvas atzinums „Reģionu komitejas baltā grāmata par daudzlīmeņu pārvaldību”, 
CdR 89/2009 fin.
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problēmas, ļaujot Polijas prezidentūrai veikt iespējamas izmaiņas vai uzlabojumus un sniedzot 
jaunu impulsu stratēģijai nākotnē.

4. Nākotnes uzdevumi

 Ekonomikas veidu un sociālo sistēmu diferenciācija
Zviedrija, Dānija, Somija vai Vācija ir valstis ar attīstītu ekonomiku un augstu inovāciju 
līmeni. Savukārt Polijas, Lietuvas, Latvijas vai Igaunijas ekonomikai, pat ja tajās ir vai bija
vērojams IKP pieaugums, ir raksturīgi mazi ieguldījumi izglītībā, zinātnē un kultūrā. Vēl 
ļaunāk — šobrīd šo valstu tautsaimniecību ir negatīvi ietekmējusi ekonomikas krīze. Pastāv 
risks, ka var saasināties Baltijas jūras reģiona ekonomikas funkcionālais sadalījums valstīs ar 
augstu IKP, ko rada inovatīva ekonomika, un valstīs, kas nodrošina lētu darbaspēku, tostarp
mazāk inovatīvās ekonomikas nozarēs.
Līdz ar to stratēģijai jāietver darbības, kas pārnestu attīstīto valstu, galvenokārt Skandināvijas 
valstu, potenciālu uz jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm tā, lai samazinātu 
disproporciju attiecībā uz ieguldījumiem zinātnē un inovācijās un līdz ar to jauno dalībvalstu 
sasniegumiem.

 Atsevišķs Stratēģijas budžets un finansējums
Neatrisināts paliek jautājums par stratēģijas finansēšanu. Šis jautājums radās plānošanas laikā, 
kad kohēzijas politika 2007.–2013. gadam un Eiropas Savienības finanšu līdzekļu 
piešķiršanas noteikumi jau bija izstrādāti, līdz ar to stratēģijai netika iedalīts atsevišķs 
budžets. 2010. gada budžetā tai tieši piešķīra tikai 20 miljonus euro. Tādēļ stratēģijai jābalstās 
uz efektīvāku un nedaudz „citādu” valsts vai Eiropas Savienības esošo finanšu līdzekļu 
izmantošanu, ar labāku horizontālo koordināciju (starp politikām) un vertikālo koordināciju 
(starp atsevišķām izpildvaras institūcijām) vietējā, reģionālā, valstu un Eiropas Savienības 
līmenī.

Nosakot līdzekļu piešķiršanas noteikumus nākamajā plānošanas periodā pēc 2013. gada,
tomēr ir jāparedz makroreģionu turpmākais finansējums ne tikai no Eiropas Savienības un 
dalībvalstu budžetiem, bet arī piedaloties finanšu institūcijām, piemēram, Eiropas Investīciju 
Bankai, Eiropas Investīciju Fondam, reģionālajām finanšu institūcijām, piemēram, Ziemeļu 
Investīciju Bankai, vai starptautiskām finanšu institūcijām.

 Enerģētikas jautājumi
Ziemeļeiropas gāzes vads ir jāuztver nevis kā hipotētisks, bet kā gandrīz jau esošs elements. 
Nav jāapsver, vai tas tiks izbūvēts. Tas ir skaidrs. Ir jāapsver tā ietekme uz Baltijas jūras 
reģionu, arī attiecībā uz vides aizsardzību.
Ir jāizskata visi enerģētikas projekti, kuri tiek īstenoti un plānoti Baltijas jūras reģionā, un ir 
jāuzdod jautājums, cik daudz var izmantot Baltijas jūru atjaunojamās enerģijas projektu 
izstrādāšanā un īstenošanā (piemēram, Baltijas jūras vēja parki).

 Makroreģionu teritorija
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Pamatjautājums ir, vai makroreģioniem ir jābūt ar stingri noteiktām robežām? Vai Baltijas 
jūras stratēģijai, ņemot vērā, ka pieeja pie šīs jūras ir deviņām valstīm, tostarp astoņām 
dalībvalstīm, ir jāaptver tikai piekrastes teritorijas, vai arī visa valsts var piedalīties stratēģijas 
īstenošanā?

Šī problēma ir jo īpaši izteikta lielajās dalībvalstīs, piemēram Vācijā, Zviedrijā, kuras 
teritorija stiepjas tālu uz ziemeļiem, vai Polijā.

No otras puses, nākotnē var rasties jautājums par makroreģionu teritoriju pārklāšanos. Vai 
vienu reģionu var aptvert vairāk nekā viena makroreģiona stratēģija?

 Baltijas jūras reģiona stratēģijas pieredzes tālāka nodošana
Ir jāapsver arī iespējas izmantot Stratēģijas īstenošanas pieredzi nākotnē, jo īpaši to, vai tā 
iekļaujas kohēzijas politikas attīstībā un vai tieši šādā veidā ir jāattīstās sadarbībai Eiropas 
Savienībā, tādos makroreģionos kā Donavas baseins, Vidusjūras baseins vai Alpu reģions. 
Vai veidot makroreģionus — funkcionālos reģionus no reģionu grupas, ko vieno kopēji mērķi 
un attīstības problēmas un kam ir līdzīgas īpašības un ģeogrāfiskie apstākļi, — ir efektīvs 
veids, kā risināt nākotnes kohēzijas politikas uzdevumus?


