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1. INTRODUCERE
În era globalizării, a schimbărilor climatice şi demografice rapide, precum şi a unei intense 
concurenţe economice se constată că apar, din ce în ce mai des, unele probleme şi provocări 
care nu cunosc graniţe administrative şi nici politice.

Ca atare, ne aflăm în faţa necesităţii de a elabora răspunsuri specifice la aceste provocări şi de 
a adapta instrumentele politice şi financiare existente.

În acest context, a luat naştere conceptul de macroregiuni, teritorii funcţionale, concentrate în 
jurul unor obiective sau a unor probleme de dezvoltare comune, care au trăsături şi condiţii 
geografice asemănătoare.
Strategia pentru regiunea Mării Baltice reprezintă prima şi până în prezent unica încercare de 
a crea o strategie de dezvoltare comună, complexă pentru o asemenea macroregiune.

2. Obiectivele Strategiei pentru regiunea Mării Baltice
După cum se menţionează în comunicarea Comisiei Europene1 „Regiunea Mării Baltice este o 
regiune foarte eterogenă din punct de vedere economic, ecologic şi cultural, şi totuşi ţările în 
cauză deţin numeroase resurse comune şi se află într-o interdependenţă considerabilă”. Aceste 
interdependenţe şi necesitatea de a face faţă unor provocări asemănătoare, motivează iniţierea 
unor acţiuni comune în cadrul Strategiei pentru regiunea Mării Baltice.

Strategia a fost aprobată după o largă consultare a părţilor interesate din statele membre şi aici 
avem în vedere nu numai autorităţile publice, ci şi consultări cu reprezentanţi ai mediului 
academic, ai întreprinderilor, precum şi cu organizaţiile nonguvernamentale. Procesul de 
consultare şi atragerea încă de la început a partenerilor în activitatea de elaborare a strategiei, 
trebuie considerat ca fiind un succes în sine. În urma acestor consultări, a apărut o propunere 
privind o nouă colaborare cu Uniunea Europeană. Regiunile din opt state membre ale UE, 
precum şi din statele din afara spaţiului Uniunii, care au o populaţie ce depăşeşte 100 de 
milioane de locuitori, pot elabora proiecte, stabili priorităţi şi realiza acţiuni care să servească 
unor obiective comune. Scopul principal îl reprezintă asigurarea unei protecţii 
corespunzătoare a mediului înconjurător şi a unei dezvoltări economice şi sociale armonioase.

Strategia se bazează pe patru piloni, care au drept scop folosirea mai eficientă a programelor 
comunitare şi a politicilor naţionale, şi anume: 

- protecţia mediului înconjurător,
- dezvoltarea bunăstării în regiune,

- creşterea accesibilităţii şi a atractivităţii regiunii,
- garantarea securităţii şi protecţiei regiunii. 

În plus, strategia a fost împărţită în 15 domenii prioritare, fiind de asemenea identificate peste 

                                               
1 Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi 
Comitetului Regiunilor privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice (COM(2009) 248 
versiune finală, 10.6.2009)
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70 de proiecte de referinţă. 
Punctul de plecare al strategiei a fost reprezentat de proiectele şi iniţiativele care se aflau în 
curs de derulare în regiunea respectivă, atât în cadrul Uniunii, cât şi în contextul unei 
cooperări directe între statele membre din regiunea Mării Baltice, care au fost înscrise totuşi 
într-un cadru nou de colaborare, bazat pe principiile abordării integrate a politicii urmărite.
O condiţie obligatorie pentru reuşita unei strategii concepute astfel este, fără îndoială, 
coordonarea tuturor acţiunilor întreprinse în contextul ansamblului de politici cu efect 
teritorial, întrucât numai prin comasarea măsurilor şi a resurselor disponibile, axate pe 
obiective stabilite de comun acord pe teritoriul respectiv, va fi posibilă obţinerea de rezultate 
optime. Combaterea unor provocări, precum schimbările climatice, va fi eficientă numai 
atunci când vom ţine cont şi de alte politici, care le influenţează în mod direct (de exemplu, 
pescuitul sau politica agricolă comună).

Strategia presupune, de asemenea, întărirea colaborării cu state vecine care nu sunt membre 
ale Uniunii, a căror teritorii fac parte dintr-o zonă funcţională trasată de o anumită 
macroregiune, sau care au o influenţă directă asupra acesteia. De exemplu, în momentul în 
care ne îngrijim ca apele Mării Baltice să aibă un grad cât mai redus de poluare, nu putem 
trece cu vederea faptul că râurile din unele state se varsă în această mare, chiar dacă statele 
respective nu au acces direct la Marea Baltică.

3. Punerea în aplicare a strategiei
O provocare principală în ceea ce priveşte realizarea Strategiei pentru regiunea Mării Baltice 
o constituie elaborarea unei structuri adecvate de colaborare, precum şi a unui mod de 
coordonare şi a unui sistem de gestionare eficiente.
Comisia Europeană trebuie să devină principalul factor activ, responsabil de coordonarea 
punerii în aplicare a etapelor viitoare ale strategiei.
Consiliul a luat decizia privind crearea unui grup la nivel înalt alcătuit din experţi din toate 
cele 27 de state membre (un grup la nivel înalt alcătuit din funcţionari din statele membre 
UE), care va susţine Comisia în demersurile acesteia privind monitorizarea şi realizarea 
strategiei, şi care va reprezenta un organ consultativ şi de consiliere în privinţa oricăror 
adaptări şi modificări aduse strategiei.

Cu toate aceasta, Comisia Europeană ar trebui să constituie un centru strategic de 
supraveghere integrată a punerii în aplicare a strategiei. Există totuşi pericolul că în momentul 
de faţă Comisia Europeană nu dispune de suficiente resurse financiare şi nici umane, pentru a 
putea asigura îndeplinirea în mod eficient a acestei misiuni. 

Responsabilitatea pentru realizarea propriu-zisă a strategiei le revine statelor membre, cu 
menţiunea că nu ar fi indicată crearea unor noi structuri organizatorice şi administrative, 
întrucât aceasta nu ar putea contribui la asigurarea unei mai eficiente puneri în aplicare a 
strategiei.

 Din aceste motive, Consiliul a invitat statele membre şi alte părţi interesate să desemneze un 
număr de coordonatori însărcinaţi cu supravegherea progreselor înregistrate în ceea ce 
priveşte realizarea proiectelor de referinţă din domeniile prioritare, care urmează să informeze 
Comisia Europeană, precum şi grupul de experţi la nivel înalt cu privire la acestea. 

O asemenea atitudine necesită, desigur, depunerea unui efort organizatoric remarcabil şi o 
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colaborare largă între instituţiile, organizaţiile şi partenerii din cadrul diferitelor politici de la 
nivel european, naţional regional şi local, în conformitate cu principiul guvernanţei pe mai 
multe niveluri, recomandat în special de Comitetul Regiunilor 1.
În temeiul acestui principiu, autorităţilor regionale, organizaţiilor nonguvernamentale şi 
asociaţiilor, adică tuturor celor care cunosc cel mai bine situaţia concretă şi posibilităţile sale, 
le revine responsabilitatea pentru realizarea proiectelor în cadrul strategiei. Prin urmare, 
succesul strategiei va depinde de activitatea şi eficienţa acestora. 
În plus, pentru ca ideea abordării integrate să nu rămână doar o frază goală, iar strategia să nu 
rămână doar o culegere de proiecte separate, ci să reprezinte o adevărată valoare adăugată, 
este absolut necesară prezentarea unor cerinţe concrete de evaluare, bazate pe un set 
comparabil de indicatori. Este foarte important ca raportul privind punerea în aplicare a 
strategiei, anunţat pentru anul 2011, să reprezinte un tablou real al rezultatelor obţinute, 
precum şi al greutăţilor întâmpinate, lucru care va permite Preşedinţiei poloneze efectuarea 
unor eventuale rectificări şi îmbunătăţiri, adăugând strategiei un nou impuls pentru viitor. 

4. Provocări pentru viitor

 diferenţierea tipurilor de economii şi de sisteme sociale
Suedia, Danemarca, Finlanda sau Germania sunt ţări cu o economie modernă şi cu un înalt 
grad de inovaţie. Economia Poloniei, Lituaniei, Letoniei sau Estoniei, chiar dacă înregistrează 
sau au înregistrat o creştere a PIB-ului, se caracterizează prin alocarea de fonduri mici pentru 
educaţie, cercetare ştiinţifică şi cultură. În plus, economia acestor ţări este în prezent serios 
afectată de efectele crizei economice mondiale. Prin urmare, există riscul de permanentizare a 
acestei împărţiri funcţional-economice a regiunii Mării Baltice în două părţi: pe de o parte, 
ţările care înregistrează valori semnificative ale PIB, datorită unei economii inovatoare, iar pe 
de altă parte, ţările care pun la dispoziţia celor dintâi o forţă de muncă ieftină, în special 
pentru sectoarele mai puţin inovatoare ale economiei. 
De acea, strategia va avea în vedere luarea de măsuri care vizează transferul potenţialului din 
ţările foarte dezvoltate, în principal ţările scandinave, către noile state membre ale UE, pentru 
a diminua disparităţile existente în ceea ce priveşte alocarea de fonduri pentru ştiinţă şi 
invenţie, şi, prin urmare, pentru a diminua diferenţele privind realizările înregistrate în ţările 
emergente.

 linia bugetară separată şi finanţarea strategiei
O problemă deschisă rămâne în continuare problema privind finanţarea strategiei. Această 
problemă a apărut în cursul perioadei de programare, cu alte cuvinte, în momentul în care 
obiectivele politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013, precum şi criteriile de acordare a 
fondurilor europene fuseseră deja stabilite pentru perioada respectivă, ceea ce a făcut ca 
strategiei să nu îi poată fi alocat un buget separat. Bugetului pentru anul 2010 i-a fost alocată 
o sumă de doar 20 de milioane de euro. Prin urmare, strategia trebuie să se bazeze pe o 
modalitate de utilizare mai eficientă şi puţin mai „diferită” a surselor de finanţare existente la 
nivel naţional şi european, concomitent cu o mai bună coordonare pe orizontală - între 
                                               
1Aviz din proprie iniţiativă al Comitetului Regiunilor „Cartea Albă a Comitetului Regiunilor privind guvernanţa 
pe mai multe niveluri”, CdR 89/2009 fin.
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politicieni, şi pe verticală - între diferitele trepte ale puterii, la nivel local, regional, naţional şi 
european. 

În cadrul activităţilor referitoare la principiile aplicabile alocării resurselor pentru următoarea 
perioadă de programare, cea de după anul 2013, trebuie avută în vedere, de asemenea, 
posibilitatea unei viitoare finanţări a macroregiunilor, nu numai de la bugetul Uniunii şi al 
statelor membre, ci şi prin participarea unor instituţii financiare europene, precum Banca 
Europeana de Investiţii, Fondul European de Investiţii, instituţii financiare regionale precum 
Banca Nordică de Investiţii, sau instituţii financiare internaţionale. 

 probleme energetice
Conducta de gaz nord-europeană (gazoductul Nordic) nu trebuie tratată ca un element 
ipotetic, ci ca unul deja aproape real. Nu trebuie să se pună întrebarea dacă acesta va fi 
construit. Acest lucru este sigur. Trebuie analizate urmările şi consecinţele sale asupra 
regiunii Mării Baltice, printre altele şi sub aspectul securităţii mediului. 
Trebuie să examinăm toate proiectele energetice care urmează să fie realizate în perimetrul 
regiunii Mării Baltice, iar în plus trebuie pusă întrebarea privind măsura în care Marea Baltică 
poate fi utilizată în proiectarea şi punerea în aplicare a proiectelor referitoare la sursele de 
energie regenerabilă (de exemplu, morile de vânt).

 limitele macroregiunilor
Principala problemă care apare aici este aceea de a şti dacă macroregiunile ar trebui să aibă 
hotarele clar precizate. Strategia Mării Baltice, mare la care au acces nouă state dintre care opt 
sunt state membre, ar trebui să cuprindă numai teritoriile riverane sau pot ţările în ansamblu 
să participe la punerea în aplicare a strategiei?

Aceasta problemă este mai pregnantă în cazul unor state mari, precum Germania, Suedia (a 
cărei teritoriu se întinde mult înspre nord) sau Polonia.

Pe de altă parte, ar putea apărea, în viitor, întrebarea legată de întrepătrunderea teritoriilor 
macroregiunilor. Poate o regiune să facă obiectul unei strategii care vizează una sau pentru 
mai multe macroregiuni? 

 transferul de experienţe acumulate în cadrul Strategiei pentru Marea Baltică
Trebuie să medităm asupra posibilităţilor de a ne folosi în viitor de experienţa acumulată pe 
parcursul realizării strategiei şi, mai ales, să vedem dacă această direcţie de evoluţie a politicii 
de coeziune este cea corectă şi dacă acesta este modul în care dorim să se dezvolte pe viitor 
colaborarea în cadrul Uniunii Europene, precum şi în alte macroregiuni, precum bazinul 
Dunării, cel al Mării Mediterane sau teritoriile alpine. Reprezintă crearea de macroregiuni, 
zone funcţionale alcătuite din regiuni concentrate în jurul unor obiective sau a unor probleme 
de dezvoltare comune care au trăsături şi condiţii geografice asemănătoare, un mod eficient 
pentru a face faţa provocărilor viitoarei politici de coeziune?


