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1. Inledning

I denna tid av globalisering, allt snabbare förändringar i klimat och demografi samt 
intensifierad ekonomisk konkurrens visar det sig allt oftare att de problem och utmaningar 
som uppstår inte känner några administrativa eller politiska gränser.

Vi är därför tvungna att utarbeta specifika svar på dessa utmaningar och att anpassa befintliga 
politiska och finansiella instrument till dem.

Det är i detta sammanhang som begreppet makroregion har uppkommit – funktionella 
områden som centreras runt gemensamma mål eller utvecklingsproblem och som har vissa 
gemensamma egenskaper och geografiska förutsättningar.

Strategin för Östersjöregionen är det första och hittills enda försöket att skapa en övergripande 
gemensam utvecklingsstrategi för denna typ av makroregion.

2. Utgångspunkterna för strategin för Östersjöregionen

Kommissionen skriver i ett meddelande1: ”När man ser till ekonomi, miljö och kultur är 
skillnaderna stora inom Östersjöområdet, men länderna har ändå många gemensamma 
resurser och är i hög grad beroende av varandra”. Det är detta ömsesidiga beroende och 
behovet att möta liknande utmaningar som motiverar gemensamma åtgärder inom ramen för 
strategin för Östersjöregionen.

Strategin godkändes efter ett brett samråd med berörda instanser i medlemsstaterna, inte bara 
offentliga institutioner utan också den akademiska världen och affärsvärlden samt 
icke-statliga organisationer. Samrådsprocessen, där dessa parter redan från första början
gjordes delaktiga i arbetet med strategin, får anses vara en framgång i sig. Arbetet resulterade 
i ett förslag till ett nytt samarbetssätt inom EU. Regioner med deltagande av åtta EU-länder, 
men även länder utanför EU, som har nära 100 miljoner invånare kan planera, prioritera och 
vidta åtgärder som tjänar deras gemensamma mål. Det överordnade målet ska vara att 
garantera ett fullgott miljöskydd och en harmonisk ekonomisk och social utveckling.

Strategin har fyra grundpelare, vilkas syfte är ett effektivare utnyttjande av EU-program och 
den nationella politiken. De är 

– att skydda miljön, 

– att utveckla välståndet i regionen,

– att öka regionens tillgänglighet och attraktionskraft, samt

– att ombesörja säkerhet och trygghet i regionen.

                                               
1 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska sociala kommittén samt 
regionkommittén om EU:s strategi för Östersjöområdet (KOM(2009) 0248, 10.6.2009)
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Strategin har dessutom delats in i 15 prioriterade områden och över 70 flaggprojekt har 
utsetts. 

Utgångspunkten för strategin var befintliga projekt och initiativ inom regionen, såväl 
EU-initiativ som direkt samarbete mellan medlemsstater i Östersjöregionen. Dessa initiativ 
har dock skrivits in i den nya samarbetsramen och förankrats i en helhetssyn på den 
genomförda politiken.

För att denna strategi ska ha framgång krävs det utan tvivel en samordning av alla åtgärder 
som vidtas inom ramen för all politik med lokal påverkan. Optimala resultat kan endast 
uppnås om man förenar de åtgärder och tillgängliga medel som syftar till gemensamma mål 
inom ett visst område. Utmaningar som t.ex. klimatförändringarna kan bara hanteras effektivt 
om vi tar hänsyn till övriga politiska områden som direkt påverkar dem (t.ex. fiskepolitiken 
eller den gemensamma jordbrukspolitiken).

Strategin förutsätter även ett förstärkt samarbete med länder som gränsar till EU och vars
territorium ingår i de funktionsområden som hör till den aktuella makroregionen, eller som 
direkt påverkar dessa. Till exempel kan man inte verka för renare vatten i Östersjön utan att ta 
hänsyn till att floder från vissa länder mynnar ut där, även om landet ifråga inte ligger i direkt 
anslutning till Östersjön.

3. Genomförandet av strategin

Den största utmaningen i genomförandet av strategin för Östersjöregionen är att skapa en bra 
samarbetsstruktur, effektiv samordning och ett förvaltningssystem.

Kommissionen ska vara den ledande aktiva instans som ansvarar för samordningen av 
införandet av strategins olika etapper.

Rådet har även fattat ett beslut om att sammankalla en högnivågrupp med experter från 
samtliga 27 medlemsländer, som ska ge stöd åt kommissionen i övervakningen av hur 
strategin verkställs samt vara en konsultativ och rådgivande instans i fråga om alla
anpassningar och ändringar i strategin. 

Kommissionen bör dock vara det strategiska centrumet för övervakningen av verkställandet. 
Det finns emellertid farhågor om att kommissionen för närvarande inte har tillräckligt med 
ekonomiska resurser eller personalresurser för att effektivt kunna övervaka strategins 
genomförande. 

Ansvaret för själva genomförandet av strategin bör dock ligga kvar hos medlemsstaterna. Att 
skapa nya organisations- och förvaltningsstrukturer tycks inte tillrådligt och lär inte bidra till 
ett effektivare genomförande av strategin.

Rådet har därför bett medlemsstaterna och andra instanser att utnämna samordnare som ska 
utöva tillsyn över genomförandet av flaggprojekt och över prioriterade områden och som ska 
informera kommissionen och högnivågruppen. 

Detta tillvägagångssätt kräver givetvis en större organisatorisk ansträngning och ett brett 
samarbete mellan institutioner, organisationer och partner inom ramen för de olika 
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politikområdena på EU-nivå samt på nationell, regional och lokal nivå, enligt principen om 
flernivåstyre som anbefalls av Regionkommittén1.

Enligt denna princip är det just regionala myndigheter samt icke-statliga organisationer och 
sammanslutningar, vilka själva bäst känner till sin situation och sina möjligheter, som ska 
genomföra projekten inom ramen för strategin, och strategins framgång kommer att vara 
beroende av deras arbete.

Om idén om en helhetssyn ska kunna bli mer än bara ord och strategin ska kunna ge ett 
mervärde och inte förbli en samling separata projekt, krävs det dessutom konkreta 
utvärderingskriterier som bygger på en sammanställning av jämförbara indikatorer. Det är 
viktigt att den rapport om strategins genomförande som ska läggas fram 2011 visar en sann 
bild av dess landvinningar och svårigheter, så att det polska ordförandeskapet kan göra 
eventuella korrigeringar och förbättringar och därmed ge strategin ny kraft inför framtiden. 

4. Framtida utmaningar

 Skillnader i typ av ekonomi och sociala system

Sverige, Danmark, Finland och Tyskland är länder med moderna ekonomier och hög 
innovationsgrad. Ekonomierna i Polen, Litauen, Lettland och Estland kännetecknas – eller 
kännetecknades – visserligen av hög BNP-tillväxt, men investeringarna i utbildning, 
forskning och kultur är små. Än värre är att dessa länders ekonomier just nu drabbas hårt av 
den ekonomiska krisen. Det finns en risk för att den funktionella ekonomiska uppdelningen av 
Östersjöregionen permanentas – med å ena sidan en del som genererar hög BNP tack vare en 
innovativ ekonomi och å andra sidan en del som förser dessa länder med billig arbetskraft, 
och det inom de mindre innovativa näringslivssektorerna.

Strategin bör därför innehålla initiativ med syftet att överföra högt utvecklande länders 
(främst de nordiska ländernas) potential till de nya EU-länderna för att minska bristen på 
proportionalitet i utgifterna till forskning och innovation, och därmed även stärka 
utvecklingen i de nya tillväxtländerna.

 Separat budgetrubrik och finansiering av strategin

Det är fortfarande en öppen fråga hur strategin ska finansieras. Problemet uppstod under 
pågående programperiod, dvs. under en tid då förutsättningarna för sammanhållningspolitiken 
för åren 2007–2013 och principerna för beviljande av EU-bidrag under denna period redan 
fastställts, vilket gjorde att strategin inte fick någon separat budget. I budgeten för år 2010 
avsattes endast 20 miljoner euro för strategin, som därför helt och hållet måste lita till ett mer 
effektivt och något ”avvikande” utnyttjande av befintlig finansiering på nationell nivå och 
EU-nivå, med bättre horisontell samordning (mellan olika politikområden) och vertikal 
samordning (mellan olika myndighetsnivåer på lokal, regional, nationell och EU-nivå). 

I arbetet med budgeteringsprinciperna under nästa programperiod, dvs. efter år 2013, blir det 
dock nödvändigt att ta hänsyn till diskussionen om makroregionernas framtida finansiering, 
inte bara ur EU:s och medlemsstaternas budgetar, utan även under medverkan av 

                                               
1 Regionkommitténs yttrande på eget initiativ ”Regionkommitténs vitbok om flernivåstyre”, CdR 89/2009.
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finansinstitutioner som Europeiska investeringsbanken och Europeiska investeringsfonden, 
regionala finansinstitutioner som Nordiska investeringsbanken eller internationella finansiella 
institutioner. 

 Energifrågor

Nordstream-gasledningen bör inte längre betraktas som något hypotetiskt, utan närmast som 
en realitet. Det är ingen mening att fundera över om den kommer att byggas; den saken är 
säker. Vi måste i stället fundera över dess konsekvenser för Östersjöregionen, även vad gäller 
miljösäkerhet.

Vi måste också titta på alla energiprojekt som genomförs eller planeras i Östersjöregionen och 
ställa oss frågan i vilken utsträckning Östersjön kan utnyttjas i planeringen och införandet av 
projekt som rör förnybar energi (t.ex. vindkraftverk i Östersjön).

 Makroregionernas räckvidd

En grundläggande fråga är om makroregionerna bör ha tydliga gränser. Bör strategin för 
regionen kring Östersjön, med sina nio länder varav åtta EU-länder, begränsas till deras 
kustområden eller ska hela landet få delta i strategin?

Detta problem är särskilt uppenbart när det gäller stora länder som Tyskland och Sverige, vars 
territorium sträcker sig långt norrut, eller Polen.

Å andra sidan kan frågan om överlappande makroregioner dyka upp i framtiden. Kan en 
region omfattas av en strategi för fler än en makroregion? 

 Lärdomar av Östersjöstrategin

Man bör även fundera på möjligheterna att i framtiden utnyttja erfarenheterna från strategins 
genomförande, i synnerhet frågan om detta är en önskvärd riktning för utvecklingen av 
sammanhållningspolitiken och om det är så här samarbetet i EU bör utvecklas i 
makroregioner som Donauområdet, Medelhavsområdet eller Alperna. Är skapandet av 
makroregioner, samlade kring gemensamma mål eller utvecklingsproblem, med liknande 
egenskaper och geografiska förhållanden ett effektivt sätt att möta den framtida 
sammanhållningspolitikens utmaningar?


