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A balti-tengeri régióra vonatkozó stratégiát élénk 
nyilvános konzultáció előzte meg. Az alábbiakban 
az Önök hozzászólásaiból válogattunk:

„A hagyományos infrastruktúrán kívül létfontosságú volna a 
régióban az információ-technológiai infrastruktúra fejlesztése 
is. Összehangolt intézkedésekre volna szükség közös normák 
kidolgozásához, pl. az elektonikus azonosítás terén. Meg  
vagyunk győződve arról, hogy a határokon átnyúló e-szolgál-
tatások fejlesztése révén a szolgáltató szektor megnyílik  
a tagállamok közötti verseny előtt, ugyanakkor rendkívüli hú-
zóerőt jelenthet a balti-tengeri régió gazdasági és társadalmi 
integrációja szempontjából is.”

Észtországi Városok Szövetsége 

„Ösztönözni kell a helyi és a regionális projekteket, hogy 
használják ki a különféle pénzügyi források, pl. a Jaspers,  
a Jeremie és a Jessica lehetőségeit arra, hogy a balti-tengeri 
stratégia a makrorégiók fejlesztésének modelljévé válhasson. 
Legalább a kezdeti időkben különösen fontos, hogy az Európai 
Bizottság központi szerepet játsszon a stratégia elindításában, 
valamint a pénzügyi háttér és a megvalósítás biztosításában.”

Finn Helyi és Regionális Hatóságok Szövetsége  

„Mi is nagyon örülünk annak, hogy egy kifejezetten 
cselekvésközpontú balti-tengeri stratégia született, pontosan 
meghatározott fellépésekkel, konkrét elvárásokkal,  
a végrehajtásért felelős szereplők meghatározásával és pontos 
megvalósítási menetrenddel. Mindezek egy konkrét, 
eredményközpontú folyamatról tanúskodnak. Az Öresund 
Bizottság a helyi és regionális hatóság szintjét képviseli, és olyan 
sajátos kompetenciákkal rendelkezik, amelyek kézzelfogható 
eszközökkel segítik a stratégia megvalósítását.”

Öresund Bizottság, Dánia

„Az NSPA hálózat örömmel fogadja a balti-tengeri régióra 
vonatkozó európai uniós stratégiát, és szeretné felhívni a 
figyelmet az északi területeknek a Balti-tenger széles értelemben 
vett térségében betöltött szerepére. Ezek a – sokak szemében 
mindentől távol eső, ritkán lakott – területek valójában fontos 
szerepet töltenek be az ásványi anyagok és természeti 
erőforrások előteremtésében; hatalmas innovációs kapacitással 
és tudásbázissal rendelkeznek, és jelentősen előmozdítják  
a gazdasági növekedést a balti térségben. Fontos közvetítő 
szerepet játszanak az EU és Oroszország között, és első kézből 
szerzett tapasztalatokkal, illetve megoldási javaslatokkal 
szolgálnak az egész balti-tengeri régió, sőt Európa teljes egésze 
előtt napjainkban álló legfőbb kihívások – pl.  a népességfogyás, 
éghajlatváltozás és globalizáció – kezelésére. 

A balti-tengeri régió kiegyensúlyozott fejlődése nem képzelhető 
el úgy, hogy csak a Balti-tenger fő medencéjére összpontosítunk. 
Az NSPA hálózat ezért hangsúlyozza, hogy e stratégiában 
megfelelő szerepet kell szánni a térség legészakibb területeinek, 
valamint fel kell ismerni azt a hozzáadott értéket és számtalan 
lehetőséget, amelyet az EU ezen északi régiói a balti-tengeri 
térség, illetve egész Európa számára tartogatnak. A balti-tengeri 
régió kiegyensúlyozott fejlődéséhez erős Északra van 
szükség!” 

Ritkán lakott északi területek, melyek csoportja a következő 
területek szoros együttműködésére épül: Svédország négy 
legészakibb megyéje (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, 
Västernorrland), Finnország hét legészakibb, illetve keleti 
régiója (Lappföld, Oulu régió, Közép-Ostrobothnia, Kainuu, 
Észak-Karelia, Észak-Savo és Dél-Savo), valamint Észak-
Norvégia (Finnmark, Troms és Nordland) 

„A Baltic Sea 2020 alapítvány véleménye szerint a balti-tengeri 
régióra vonatkozó stratégia (a továbbiakban: a stratégia) 
egyedülálló lehetőséget kínál a Helsinki Bizottság (HELCOM) 
balti-tengeri cselekvési tervében megfogalmazott 
kezdeményezések hatékonyságának növelésére. Ezért nem 
győzzük hangsúlyozni, mennyire fontos volna az említett 
cselekvési tervet beépíteni a balti-tengeri régióra vonatkozó 
stratégiába. E mellett szóló érvünk, hogy a stratégia egy EU-s 
kezdeményezés, amely reményeink szerint erősítheti  
a végrehajtási mechanizmusokat és javítja a kormányzást. 
Ráadásul a kezdeményezés és a fellépések Tanács általi 
elfogadásukat követően magas szintű politikai támogatást  
is élveznek. 

Az intézkedések hatékony végrehajtása sikeresnek bizonyulhat 
az – elsősorban az eutrofizáció és a túlhalászás, de a veszélyes 
anyagok és az invazív fajok által is okozott – károk csökkentésében. 
Központi jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy a stratégia 
nem csupán a fellépéseket határozza meg világosan, hanem a 
felelős hatóságokat és intézményeket is megnevezi, amelyek 
jogosultak arra, hogy a végrehajtásról és annak monitorozásáról 
gondoskodjanak. A balti-tengeri cselekvési terv egyik legfőbb 
célkitűzése, az eutrofizációtól mentes Balti-tenger megvalósítása 
csak mindezek teljesülése után képzelhető el.”

Baltic Sea 2020 alapítvány, amelynek célja olyan konkrét 
és aktív intézkedések ösztönzése, amelyek javítják a balti-
tengeri környezetet
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Ebben a rovatban a Panorama választ ad a projektek gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos,  
illetve minden egyéb hozzánk eljuttatott kérdésükre, felvetésükre. Küldjék el őket a: 
regio-panorama@ec.europa.eu címre!
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