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1. Uvod
V dobi globalizacije, hitrih podnebnih in demografskih sprememb ter povečane gospodarske 
konkurence se vedno bolj kaže, da pojavljajoče se težave in izzivi ne poznajo upravnih in 
političnih meja.

Istočasno se soočamo z nujnostjo priprave specifičnih odgovorov na te izzive in prilagajanja 
obstoječih političnih in finančnih instrumentov nanje.

Prav v tem kontekstu se je pojavila zamisel o makroregijah, tj. funkcionalnih območjih, 
skupaj zbranih na podlagi skupnih razvojnih ciljev ali težav in katera imajo določene skupne 
značilnosti in geografske pogoje.
Strategija za regijo Baltskega morja je prvi in zaenkrat edini poskus oblikovanja kompleksne 
skupne strategije razvoja za to vrsto makroregij.

2. Cilji strategije za regijo Baltskega morja
Kot beremo v sporočilu Evropske komisije1, je „Regija Baltskega morja zelo raznoliko 
območje v gospodarskem, okoljskem in kulturnem smislu, zadevne države pa si delijo mnoge 
skupne vire ter so zelo medsebojno odvisne“. Ta medsebojna odvisnost in potreba po 
obravnavi podobnih izzivov opravičujejo izvajanje skupnih dejavnosti v okviru strategije za 
regijo Baltskega morja.

Strategija je bila potrjena po celovitem posvetovanju z zainteresiranimi stranmi v državah 
članicah, in sicer ne le z organi javne uprave, temveč tudi z akademskim in poslovnim 
krogom ter nevladnimi organizacijami. Postopek posvetovanja in vključevanja partnerjev v 
pripravo strategije od samega začetka je sam po sebi velik uspeh. Na podlagi teh prizadevanj 
je nastal predlog za nov način sodelovanja v Evropski uniji. Regije osmih držav članic EU, pa 
tudi držav izven Unije, v katerih živi skoraj 100 milijonov ljudi, lahko načrtujejo, določajo 
prednostne naloge in izvajajo dejavnosti, ki služijo njihovim skupnim ciljem. Glavni cilj je 
zagotoviti ustrezno zaščito okolja ter usklajen gospodarski in družbeni razvoj.

Strategija se opira na štiri, v nadaljevanju navedene stebre, katerih cilj je učinkovitejša izraba
programov Skupnosti in nacionalnih politik: 

- varovanje okolja, 
- večanje blaginje v regiji,

- povečanje dostopnosti in privlačnosti regije in
- zagotavljanje varnosti in zaščite v regiji.

Strategija je nadalje razdeljena na 15 prednostnih področij, poleg tega opredeljuje več kot 70 
prednostnih projektov. 

Izhodiščna točka za strategijo so bili že razviti projekti in pobude v regiji, tako v okviru pobud 
Unije kot v kontekstu neposrednega sodelovanja med državami članicami v regiji Baltskega 
                                               
1 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru 
regij o Strategiji Evropske unije za regijo Baltskega morja (KOM(2009) 248 konč., 10.6.2009).
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morja, ki so bili vključeni v nove okvire sodelovanja, oprte na načela integriranega pristopa k 
izvajani politiki.

Pogoj za uspeh tako zasnovane strategije je nedvomno usklajevanje ukrepov, ki se izvajajo v 
okviru vseh politik z ozemeljskim učinkom, saj bo le s povezavo ukrepov in razpoložljivih 
sredstev, ki so usmerjeni v skupno opredeljene cilje na danem območju, mogoče doseči 
optimalne rezultate. Boj z izzivi, kot so npr. podnebne spremembe, bo učinkovit takrat, ko 
bodo upoštevane ostale politike, ki neposredno vplivajo nanje (npr. ribiška in skupna 
kmetijska politika).

Strategija predvideva tudi krepitev sodelovanja s sosednjimi državami, ki niso članice Unije, 
katerih ozemlja pa spadajo v obseg funkcionalno zaokroženega območja, ki je opredeljeno z 
dano makroregijo, ali nanj neposredno vplivajo. Tako na primer pri skrbi za čistočo vode 
Baltika ni mogoče obiti dejstva, da na to morje vplivajo reke nekaterih držav, ki sploh nimajo
neposrednega dostopa do Baltika.

3. Izvajanje strategije
Glavni izziv pri izvajanju strategije za regijo Baltskega morja je vzpostavitev dobre strukture 
sodelovanja ter učinkovitega načina usklajevanja in sistema upravljanja.
Evropska komisija mora postati najpomembnejši dejavnik, ki bo odgovoren za usklajevanje 
izvajanja naslednjih faz strategije.
Svet je sprejel tudi sklep o oblikovanju skupine strokovnjakov na visoki ravni iz vseh 27 
držav članic (a high - level group of officials from EU member states), ki naj bi podpirala 
Komisijo pri spremljanju izvajanja strategije. Ta mora postati posvetovalno in svetovalno telo 
pri kakršnih koli prilagoditvah in spremembah, vključenih v strategijo. 
Evropska komisija mora predstavljati strateško središče kompleksnega nadzora nad njenim 
izvajanjem. Vendar pa obstaja skrb, da Evropska komisija v tem trenutku ne razpolaga z 
zadostnimi finančnimi in človeškimi viri za učinkovito nadziranje izvajanja strategije. 

Odgovornost za samo izvajanje strategije mora kljub vsemu ostati v pristojnosti držav članic, 
pri čemer se zdi, da ustvarjanje novih organizacijsko-upravnih struktur ne bi bilo priporočljivo 
in tudi ne bi prispevalo k učinkovitemu izvajanju strategije.
V zvezi s tem je Svet pozval države članice in druge akterje k določitvi koordinatorjev za 
nadzor napredka pri izvajanju prednostnih projektov in napredka na prednostnih področjih, ki 
naj bi obveščali Evropsko komisijo in skupino strokovnjakov na visoki ravni. 

Pristop te vrste zahteva seveda dodatne organizacijske napore in široko zasnovano 
sodelovanje med ustanovami, organizacijami in partnerji v okviru posameznih politik na 
evropski, državni, regionalni in lokalni ravni, v skladu z načelom upravljanja na več ravneh, 
ki ga posebej priporoča Odbor regij1.

V zvezi s tem načelom bodo ravno regionalne oblasti, nevladne organizacije in združenja, ki 
najbolje poznajo svoje razmere in možnosti, odgovorne za izvajanje projektov v okviru 
strategije in od njihovih dejavnosti bo odvisen uspeh strategije. 

                                               
1 Mnenje na lastno pobudo Odbora regij „Bela knjiga Odbora regij o upravljanju na več ravneh“ CdR 89/2009 
fin.
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Da ideja integriranega pristopa ne bi ostala le prazna beseda in strategija ne le skupek 
nepovezanih projektov, temveč da bi slednja predstavljala resnično dodano vrednost, je 
nadalje nujno predstaviti konkretne zahteve za ocenjevanje, oprte na sklop kazalnikov, ki 
bodo omogočali primerjanje. Pomembno je, da bi poročilo o izvajanju strategije, ki bo 
predvidoma predstavljeno leta 2011, predstavljalo dejanski odraz njenih dosežkov in težav, 
kar bo poljskemu predsedstvu Poljske omogočilo morebitne popravke in izboljšave, s čimer 
bo dana nova spodbuda za izvajanje strategije v prihodnje. 

4. Prihodnji izzivi

 Delitev gospodarstev in družbenih sistemov
Švedska, Danska, Finska in Nemčija so države s sodobnimi gospodarstvi in visoko stopnjo 
inovativnosti. Za gospodarstva Poljske, Litve, Latvije in Estonije so, čeravno dosegajo ali so 
dosegala rast BDP, značilni nizki vložki v izobraževanje, znanstvene raziskave in kulturo. Še 
huje, gospodarstva teh držav so resno ogrožena zaradi gospodarske krize. Preti nevarnost 
trajne funkcionalne gospodarske delitve regije Baltskega morja na del, ki zahvaljujoč 
inovativnemu gospodarstvu ustvarja visok BDP, in del, ki tem državam zagotavlja poceni 
delovno silo, predvsem za manj inovativne gospodarske sektorje.

Strategija mora zato vsebovati ukrepe, ki bodo omogočili prenos potenciala visoko razvitih 
držav, predvsem skandinavskih, na nove države članice EU, na način, s katerim bi zmanjšali 
nesorazmerja v vložkih v znanost in inovacije, s tem pa tudi nesorazmerja v dosežkih 
razvijajočih se držav.

 Ločena proračunska postavka in ločeno financiranje strategije
Odprto vprašanje še naprej ostaja financiranje strategije. Nastala je med programskim 
obdobjem, torej v času, ko so bile smernice kohezijske politike za leta 2007-2013 in pravila za 
dodeljevanje sredstev Unije za to obdobje že določeni, zaradi česar strategija ni bila deležna 
ločenega proračuna. Neposredno ji je bilo dodeljenih le 20 milijonov za leto 2010. Strategija 
se mora zato v celoti opirati na bolj učinkovit in nekoliko drugačen način izkoriščanja 
obstoječih virov financiranja, na državni in evropski ravni, ob boljšem horizontalnem – med 
politikami – in vertikalnem – med posameznimi ravnmi političnih oblasti (lokalna, regionalna, 
državna in evropska) – usklajevanju. 
Pri določanju sredstev v naslednjem programskem obdobju po letu 2013 bo treba upoštevati 
prihodnje financiranje makroregij, ne le iz proračuna Unije in držav članic, ampak tudi ob 
sodelovanju finančnih ustanov, kot so Evropska investicijska banka in Evropski investicijski 
sklad, regionalne finančne ustanove, kot je na primer Nordijska investicijska banka, ter 
mednarodne finančne ustanove. 

 Energetska vprašanja
Severnega plinovoda ne gre obravnavati kot domneven element, temveč kot že dejansko 
obstoječ dejavnik. Razmišljanja o tem, ali bo zaživel, so odveč. To je dejstvo. Razmišljati je 
treba o njegovih učinkih na regijo Baltskega morja, tudi v smislu zaščite naravnega okolja. 

Upoštevati moramo vse energetske projekte, ki so bili izvedeni ali so načrtovani v regiji 
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Baltskega morja, ter si zastaviti vprašanje, v kolikšni meri je mogoče Baltik izkoristiti za 
načrtovanje in izvajanje projektov v zvezi z obnovljivimi viri energije (na primer vetrne 
elektrarne na Baltiku).

 Obseg makroregij
Osnovno vprašanje je, ali naj imajo makroregije jasno določene meje. Ali naj strategija za 
Baltsko morje, morje, do katerega ima dostop devet držav, med njimi osem držav članic, s 
svojim obsegom zajema le njihova obmorska ozemlja, ali naj pri izvajanju strategije sodeluje 
celotna država?

Ta težava je zlasti očitna pri velikih državah, na primer Nemčiji, Švedski, katere ozemlje se 
razteza daleč na sever, in Poljski.

Po drugi strani se lahko v prihodnosti pojavi vprašanje o prepletanju ozemelj makroregij. Ali 
lahko posamezno regijo zajema strategija za več kot eno makroregijo? 

 Prenos izkušenj, pridobljenih v okviru strategije za regijo Baltskega morja 
Preučiti je treba tudi možnosti prihodnje uporabe izkušenj, dobljenih pri izvajanju strategije, 
zlasti v zvezi s tem, ali je to želena smer razvoja kohezijske politike in ali naj se ravno na ta 
način razvija sodelovanje v Evropski uniji v takih makroregijah, kot so na primer povodje 
Donave, Sredozemlje ali alpsko območje. Ali je oblikovanje makroregij, tj. funkcionalnih 
območij, ki so sestavljena iz regij, skupaj zbranih na podlagi skupnih ciljev ali razvojnih težav 
in katere imajo podobne značilnosti in geografske pogoje, učinkovit način za boj s 
prihodnjimi izzivi kohezijske politike?


