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1. Úvod
V dobe globalizácie, zrýchlených klimatických aj demografických zmien a zosilnenej 
hospodárskej konkurencie je čím ďalej tým častejšie zrejmé, že vyskytujúce sa problémy 
nemajú administratívne, ani politické hranice.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné vypracovať špecifickú odozvu a prispôsobiť im súčasné 
politické a finančné nástroje.

Práve v tejto súvislosti sa zrodila koncepcia makroregiónov, teda funkčných oblastí, ktoré sú
sústredené okolo spoločných cieľov alebo rozvojových problémov a majú rovnaké
geografické vlastnosti a danosti.
Stratégia pre región Baltského mora je prvou a doposiaľ jediným pokusom o vytvorenie
ucelenej spoločnej stratégie rozvoja pre tento typ makroregiónu.

2. Predpoklady stratégie pre región Baltského mora
V oznámení Európskej komisie1 sa uvádza: „Región Baltického mora je z hľadiska 
ekonomiky, životného prostredia a kultúry veľmi rôznorodou oblasťou, jeho krajiny však 
majú mnoho spoločných zdrojov a existuje medzi nimi značná miera závislosti.“ Táto 
závislosť, rovnako ako nevyhnutnosť zmerať si sily s podobnými výzvami, opodstatňujú 
požiadavku spoločných krokov v rámci stratégie pre región Baltského mora.

Stratégia bola potvrdená po rozsiahlych konzultáciách so zúčastnenými orgánmi v členských 
štátoch, ku ktorým patria nielen orgány verejných inštitúcií, ale aj subjekty z akademického
a obchodného prostredia či mimovládne organizácie. Konzultáciu a zapojenie partnerov do 
práce na stratégii od samého začiatku treba považovať za úspech. Výsledkom tejto práce je 
predloženie návrhu nového spôsobu spolupráce v Európskej únii. Regióny ôsmich členských 
štátov EÚ aj štátov mimo Úniu, ktoré majú takmer 100 miliónov obyvateľov, môžu plánovať, 
stanovovať priority a vykonávať činnosti, ktoré slúžia plneniu ich spoločných cieľov. 
Nadradeným cieľom má byť zabezpečenie skutočnej ochrany prostredia a harmonického 
hospodárskeho a sociálneho vývoja.
Stratégia sa opiera o štyri piliere, ktorých cieľom je čo najefektívnejšie použitie programov 
Spoločenstva a národných politík, a to sú:

— ochrana prostredia,

— posilnenie prosperity v regióne,
— zvýšenie dostupnosti a atraktivity regiónu,

— zaistenie bezpečnosti a ochrany regiónu.
Stratégia bola ďalej rozdelená na 15 prioritných oblastí a bolo takisto špecifikovaných viac 
ako 70 hlavných projektov.

                                               
1 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov týkajúce sa stratégie Európskej únie pre región Baltického mora (KOM(2009) 248 
v konečnom znení, 10.6.2009)
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Východiskovým bodom stratégie boli už rozvinuté regionálne projekty a iniciatívy, tak na 
úrovni Únie, ako aj v kontexte priamej spolupráce medzi členskými štátmi v regióne 
Baltského mora, tvoriace nové rámce spolupráce a opierajúce sa o zásady integrovaného 
prístupu k realizovanej politike.

Na to, aby bola takto načrtnutá stratégia úspešná, je pochopiteľne nevyhnutné koordinovať 
činnosti vykonávané v rámci všetkých politík s územným dosahom, pretože len 
prostredníctvom prepojenia činností a dostupných prostriedkov zameraných na spoločne 
vytýčené ciele v danej oblasti bude možné dosiahnuť optimálne výsledky. Riešenie 
problémov, ako sú zmeny klímy, bude úspešné vtedy, keď zohľadníme ostatné politiky (napr. 
rybolov alebo spoločná poľnohospodárska politika), ktoré na ne majú priamy vplyv.

Stratégia takisto spočíva v posilnení spolupráce so susednými štátmi, ktoré síce nepatria do 
Únie, ale ktorých územia sú súčasťou funkčných oblastí vytýčených daným makroregiónom 
alebo na ne bezprostredne pôsobia. Ak chceme zabezpečiť čistotu baltských vôd, nesmieme 
zabúdať na skutočnosť, že rieky niektorých štátov sa vlievajú do Baltského mora, aj keď tieto 
štáty samotné nemajú k Baltskému moru priamy prístup.

3. Realizácia stratégie
Hlavnou výzvou realizácie stratégie pre región Baltského mora je vytvorenie dobrej 
spolupráce, efektívnej koordinácie a systému riadenia.
Európska komisia by mala byť hlavným aktívnym orgánom, ktorý bude zodpovedný za 
koordináciu ďalších etáp stratégie.
Rada sa takisto rozhodla vytvoriť skupinu odborníkov na vysokej úrovni zo všetkých 27 
členských štátov (a high - level group of officials from EU member states), aby podporili 
Komisiu pri monitorovaní vykonávania stratégie a boli konzultačným a poradným zborom pre 
oblasť všetkých adaptácií a zmien, ktoré sa do stratégie budú zavádzať.
EK by mala určiť strategické centrum súhrnného dohľadu nad jej vykonávaním. Doposiaľ 
však panuje obava, že EK v tejto chvíli nemá dostatočné finančné ani ľudské zdroje, aby 
mohla na realizáciu stratégie efektívne dohliadať.

Za samotnú realizáciu by mali zodpovedať členské štáty a je tiež zrejmé, že vytváranie 
nových organizačno-administratívnych štruktúr neprispeje k efektívnejšiemu zavádzaniu 
stratégie.
Rada preto vyzvala členské štáty a ďalšie orgány, aby určili koordinátorov, ktorí budú 
dohliadať na postup pri realizácii hlavných projektov a prioritných oblastí a informovať EK 
a skupinu odborníkov na vysokej úrovni.

Tento prístup samozrejme vyžaduje ďalšie organizačné úsilie a celkovú spoluprácu medzi 
inštitúciami, organizáciami a partnermi v rámci jednotlivých politík na úrovni Únie a na
národnej, regionálnej a miestnej úrovni v súlade so zásadou viacúrovňového riadenia, 
odporúčanou Výborom regiónov1.

                                               
1 Stanovisko z vlastnej iniciatívy Výboru regiónov „Biela kniha Výboru regiónov o viacúrovňovom riadení”, 
CdR 89/2009 fin.
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Podľa tejto zásady budú projekty stratégie realizovať práve regionálne orgány, mimovládne 
organizácie a spolky, ktoré najlepšie poznajú svoju situáciu aj svoje možnosti, a práve na ich 
činnosti bude závisieť úspech stratégie.
Ďalej, na to, aby idea integrovaného prístupu nebola iba prázdnou frázou a aby sa stratégia 
neobmedzila len na súbor samostatných projektov, ale aby predstavovala pridanú hodnotu, je 
nevyhnutné navrhnúť konkrétne požiadavky hodnotenia, založené na systéme ukazovateľov 
umožňujúcich porovnanie. Dôležité je, aby v správe ohlásenej na rok 2011 o vykonávaní 
stratégie boli predložené skutočne dosiahnuté výsledky aj ťažkosti, aby malo poľské 
predsedníctvo možnosť stratégiu prípadne vyladiť, zlepšiť a dať jej do budúcnosti nový 
impulz.

4. Výzvy do budúcnosti

 diferenciácia typov ekonomík a sociálnych systémov
Švédsko, Dánsko, Fínsko či Nemecko sú štáty s modernou ekonomikou a vysokou úrovňou 
inovatívnosti. Ekonomiky Poľska, Litvy, Lotyšska alebo Estónska sa vyznačujú nízkymi 
výdajmi na vzdelanie, vedu a kultúru, a to aj v prípade, že vytvárajú alebo vytvárali nárast 
HDP. Čo je však ešte horšie, dnes sú ekonomiky týchto štátov ťažko postihnuté hospodárskou 
krízou. Existuje riziko, že funkčný ekonomický rozdiel regiónu Baltského mora, kedy jedna 
strana bude generovať vysoký HDP vďaka inovatívnemu hospodárstvu a druhá strana im 
poskytne lacnú pracovnú silu aj do tých menej inovatívnych odvetví hospodárstva, sa 
zachová.

Zámerom stratégie by malo byť prenesenie potenciálu vysoko rozvinutých zemí, najmä 
škandinávskych, na nové členské štáty EÚ tak, aby sa zmenšili disproporcie vo výdavkoch na 
vedu a inovácie, a dokonca na rýchlo sa rozvíjajúce štáty.

 samostatná rozpočtová línia a financovanie stratégie
Otvorenou otázkou aj naďalej zostáva financovanie stratégie. Objavila sa už počas 
programového obdobia, teda v čase, keď základy politiky súdržnosti na roky 2007 – 2013 aj 
zásady rozdeľovania fondov Únie už boli stanovené, a tak stratégia nezískala samostatný 
rozpočet. V rozpočte na rok 2010 jej bolo priamo pridelených len 20 miliónov EUR. Stratégia 
sa teda musí úplne opierať o efektívnejší a do istej miery odlišný spôsob využívania 
súčasných zdrojov financovania, na úrovni štátov aj Únie za predpokladu lepšej 
horizontálnej, t.j. medzi politikami, a vertikálnej, t.j. medzi jednotlivými stupňami orgánov, 
koordinácie na úrovni miestnej, regionálnej a vnútroštátnej a na úrovni Únie.

Pri ďalšom plánovaní rozdeľovania prostriedkov po roku 2013 bude nevyhnutné zamyslieť sa 
nad budúcim financovaním makroregiónov nielen z rozpočtu Únie a členských štátov, ale tiež 
z finančných inštitúcií, ako sú Európska investičná banka, Európsky investičný fond, 
z regionálnych finančných inštitúcií ako Severská investičná banka aj z medzinárodných 
finančných inštitúcií.

 energetické otázky
Severný plynovod by sa nemal považovať za hypotetickú súčasť, ale za súčasť takpovediac 
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existujúcu. Nepremýšľajme nad tým, či vznikne. Samozrejme, že áno. Zamýšľajme sa skôr 
nad jeho dôsledkami pre región Baltského mora a prihliadneme aj k bezpečnosti pre životné 
prostredie.
Musíme vziať do úvahy všetky energetické projekty, ktoré sú realizované aj plánované 
v regióne Baltského mora, a položiť si otázku, do akej miery je možné využívať Baltské more 
pri plánovaní a vykonávaní projektov týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie (napr. 
veterné mlyny na Baltskom mori).

 vplyv makroregiónov
Položme si základné otázky: Mali by mať makroregióny jasne vytýčené hranice? Mala by sa 
stratégia Baltského mora, ku ktorému má prístup deväť štátov, z toho osem členských štátov 
Únie, vzťahovať len na ich pobrežné územie alebo sa na realizácii môže podieľať celý štát?
Tento problém je obzvlášť zrejmý v prípade veľkých štátov, napríklad Nemecka, Švédska
(ktorého územie sa rozprestiera ďaleko na sever) alebo Poľska.
Na druhej strane sa môže v budúcnosti objaviť otázka, ako do seba územia makroregiónov 
zapadnú. Môže byť jeden región začlenený do stratégie pre viac ako jeden makroregión?

 prenos skúseností stratégie Baltského mora
Zamyslime sa takisto nad možnosťami budúceho využitia skúseností z realizácie stratégie 
a hlavne nad tým, či ide o žiaduce smerovanie vývoja politiky súdržnosti a či by sa práve 
týmto spôsobom mala spolupráca v Európskej únii vyvíjať v takýchto makroregiónoch, ako je 
povodie Dunaja, oblasť Stredozemného mora či alpské územia. Je vytváranie makroregiónov, 
funkčných regiónov vytvorených zo skupiny regiónov sústredených okolo spoločných cieľov 
či rozvojových problémov s podobnými vlastnosťami a geografickými danosťami efektívnym 
spôsobom ako si poradiť s výzvami budúcej politiky súdržnosti?


