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A Balti-stratégia mint a makroregionális  
együttműködés első példája∗ 

A makroregionális megközelítésmód kialakulásának háttere 

Egyes európai régiók gyors növekedése, a különböző területek előtt álló, eltérő gazdasági 
és jogi perspektívák, a régi-új, tagjelölt, tagjelöltség előtt álló országok közötti különbsé-
gek, az egyes ágazatok eltérő igényei és az ágazatok közti szinergiák hiánya új megvilá-
gításba helyezte az EU regionális politikáját. Az Európai Unió számára új politikai esz-
közök váltak szükségessé, amelyek alkalmasak a tagállamok és az unión kívüli országok 
együttműködési feltételeinek biztosítására, és a piacok további integrálása révén erősíteni 
képesek a kohéziót. Megoldásként a makroregionális térfelosztás szerinti lehatárolás és 
stratégiakészítés új eszköze bizonyult megfelelőnek. A makroregionális stratégiák a tag-
államok érdekeire és kihívásaira reagálnak, amihez az unió csupán kiegészítő, támogató, 
koordináló szerepet biztosít. 

A makrorégiónak mint fogalomnak nem létezik egységes definíciója. Jellemezhet glo-
bális jelentőségű országcsoportokat (EU, Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége – ASEAN 
stb.) és adminisztratív régiókat is egy adott országon (Ausztrália, Románia) belül. Az Euró-
pai Unió Balti-stratégiájának előkészítése során kialakított definíció szerint a makrorégión 
„olyan területi egységeket értünk, amelyek különböző országok azon régióit öleli fel, ame-
lyek közös kohéziós jellemzőkkel bírnak, valamint egymáshoz fűződő sajátos politikai, 
gazdasági és kulturális kapcsolatokkal rendelkeznek”. Az előbbi definícióból a makro-
régiók nagyságára vonatkozóan nem kapunk konkrét iránymutatást. EU-léptékben mérve a 
fogalom több ország több régiója közötti egyműködéseket jelenti, azonban a részt vevő 
tagállamok száma jóval kisebb, mint az unió összes tagországáé (Samecki 2009). 

Az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatóságának olvasatában a makro-
regionális stratégiák „beavatkozásaikkal hozzáadott értéket képviseljenek uniós, országos 
vagy helyi hatóságok, illetve a harmadik vagy a magánszektor számára. A viszonylag kis 
ország- és régiócsoporton belül megoldott kérdések uniós szinten javíthatják a területi 
kohéziót. A közösen végzett munka szokássá és készséggé válhat. A különböző szakpoli-
tikai területek koordinációjának köszönhetően hatékonyabb intézkedések és programok 
működtethetők, mint az egyedi kezdeményezések esetében.” Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy „a makroregionális stratégiáknak az érintett régiók igényeinek függvényében nyil-
vánvalóan más és más céljai lesznek”. 

 

∗ Jacek Zaucha a lengyel regionális önkormányzatok tanácsadója a Balti-stratégiát érintő kérdésekben, Török Lívia a  
Duna-stratégia hazai előkészítési folyamatának résztvevője, több fővárosi és alulról jövő Dunára szerveződött együttműködési 
hálózat koordinátora, szervezője. 
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Held (2011) szerint a makrorégiós megközelítés a következőkben foglalható össze: 
–  területi kiindulópont – az EU szakpolitikáinak fejlesztési folyamata, 
–  részvételi folyamat és többszintű kormányzási törekvések, 
–  országos és regionális szintű elköteleződés, 
–  az EU-alapok összehangolt felhasználása és strukturált együttműködés az Eu-

rópai Beruházási Bankkal és más intézményekkel, 
– nemzetközi munkamódszerek bevezetése például a klaszterképzésben, az inf-

rastruktúra területén vagy a szárazföldi és a tengeri területi tervezésben. 
A makroregionális stratégiák olyan problémákkal foglalkoznak, amelyek nemzet-

állami és az EU szintjén is megoldatlanok. A Balti-stratégia esetében például ilyen prob-
lémák: az éghajlatváltozás, az energiafüggőség, a határokon átnyúló bűnözés, a tengeri 
biztonság, azon belül az olajszennyezés kockázatának csökkentése. A problémák megol-
dását új területi szintre helyezésük által remélik. 

Rostocks (2010, 9. o.) úgy véli, hogy az EU Bizottsága és az Európai Tanács végre 
felismerte a különböző régiók egyediségében rejlő lehetőségeket. Az EU feladata az 
lenne, hogy régióinak különlegességeit stratégiai módon közelítse meg, erősségeiket 
kihangsúlyozza, és az EU érdekében működtesse azokat. A makroregionális megközelí-
tésnek továbbá összhangban kell lennie a szakpolitikák kialakításának Barca (2011) által 
propagált területi alapú paradigmájával, ami ideális esetben a területi alapú fejlesztés 
alapvető összetevőit tartalmazza: 

–  az intézmények és a beruházások adott környezetbe illesztéséhez a különböző 
résztvevők számára szükséges ismeretek előállításának folyamatát, vagyis min-
den, a konkrét területi mechanizmusok szempontjából endogén vagy exogén 
résztvevő bevonását a helyi ismeretek, valamint a helyi fejlesztési értékek és tö-
rekvések közzétételébe; 

–  a megfelelő intézmények és a beruházásokhoz szükséges (endogén és az exogén) 
tényezők interakciós mechanizmusát, azaz a helyi értékek és törekvések ütközteté-
sét az országos és európai szinten elterjedt nézetekkel szemben; 

–  az intézmények és a beruházások tervezésének integrált módját. 
A makroregionális megközelítés a hatékonyság növelése érdekében lehetőséget bizto-

sít a különböző szakpolitikák számára az integrált szemléletmód bevezetésére. 

Törekvések a balti-tengeri térség egyesítésére 

A balti-tengeri térség mai integrációs törekvései jelentős hagyományokkal rendelkeznek. 
Az együttműködés északi modellje a „kétpólusú világrend” idején a társadalmi, a politi-
kai és a gazdasági kapcsolatok összetett hálójaként működött, és hagyományosan a poli-
tika alsó szintjén helyezkedett el. Az északi országok hasonló politikai és társadalmi 
intézményi háttérrel, ideológiákkal, pártrendszerekkel és életmóddal rendelkeztek.  
A jóléti állam északi modellje a szociálpolitika vezető szakpolitikáját, az északi egyen-
súly pedig a biztonságpolitikát jelentette ezekben az időkben (Williams 2001, 2. o.). 

A balti-tengeri térség mint funkcionális egység fogalma sem új keletű. A balti integ-
rációval kapcsolatos első elemzést a második világháború előtt végezték (Woods 1937). 
A Baltikum fogalma először a lengyel tudományos körökben jelent meg (Zaleski–
Wojewódka 1977) a hidegháború idején. A balti térség létrehozásának valódi kísérletei 
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csak a 1990-es években, a vasfüggöny eltávolítása után kezdődhettek meg, amelyeket a 
térség valamennyi országára kiterjedő, elemző tanulmányok támogattak (Kukk–Jervel– 
Joenniemi 1992, Statistiska Centralbyran 1993, EuroFutures 1994). 

Peters (2000, 9. o.) szerint a Baltikum sajátossága, hogy országainak intézményi és 
gazdasági együttműködése Európa központi régióival folytatott kereskedelmi kapcsola-
tok nélkül, önmagukban is működőképesek. Ezzel szemben a gazdasági kapcsolatok 
elemzése azt mutatja, hogy a balti-tengeri térség a fogalom általánosan elfogadott jelenté-
se szerint nem működik funkcionális régióként (Zaucha 2009). Külső kapcsolatai erőseb-
bek a belsőknél, ami különösen igaz Oroszország, Lengyelország és Németország eseté-
ben (Peschel 1998, 33. o.). Ezért főként politikai akarat vezetett ahhoz, hogy a balti-
tengeri térség fogalma tényleges valósággá váljon az 1990-es években. Mindennek ered-
ménye a baltikumi együttműködés „jelensége”, amely a világon egyedülálló, különös 
tekintettel a térségben létrejött kapcsolatok számára és „életrevalóságára” (Zaucha 1998, 
93. o.). 

Scott megfogalmazásában (1998, 75. o.), a nemzetközi kapcsolatok folytatásának esz-
közei és módjai egyre inkább sokdimenzióssá válnak. A balti-tengeri térség újfajta 
regionalizmusnak tekinthető, amelyet a különböző szereplők közötti horizontális hálózati 
kapcsolatok jellemeznek. 

A baltikumi együttműködés megerősödése 

Az 1990-es évek során a baltikumi együttműködés különböző szinteken, a központi kor-
mányzatok, a minisztériumok, a helyi önkormányzatok, valamint a tudományos és kultu-
rális irányultságú szervezetek szintjén is jelentősen megerősödött. Új együttműködési 
hálózatok alakultak: a Parlamenti Konferencia a Balti-térségi Együttműködésért, a Balti-
tengeri Államok Szubregionális Konferenciája, a CPMR Balti-tengeri Bizottsága, a Bal-
tikumi Városok Uniója stb. Az állami kapcsolatokat kiegészítették a nem kormányzati 
szervezetek között is kialakuló összefogások, mint például a Baltikumi Kereskedelmi 
Kamarák Szövetsége, a Baltikumi Idegenforgalmi Bizottság, a Balti Egyetem, a Szociális 
Hanza, a Baltikumi Zenei Hálózat, a Baltikumi Médiaközpont, az Ifjúsági Hivatal, a 
Koalíció a Tiszta Baltikumért, a Baltikumi Kikötők Szervezete, a Baltikumi Múzeumok 
és Várak Szövetsége stb. 

A baltikumi együttműködés ernyőszervezete a Balti-tengeri Államok Tanácsa, ame-
lyet 1992-ben hoztak létre. A szervezet működési formáját a baltikumi miniszterelnökök, 
miniszterek és néhány állandó szakértői csoport félévenkénti értekezlete jelenti. Az egész 
Baltikumra kiterjedő első miniszteri hálózat a környezetvédelmi miniszterek között jött 
létre 1974-ben, amelyet a Balti-tenger partján található – akkor még hét – állam írt alá. 
Ez az úgynevezett Helsinki Egyezmény, amelynek állandó irányító testülete a Helsinki 
Bizottság (HELCOM). 1992-ben a területi tervezésért felelős miniszterek létrehozták  
„A balti-tengeri térség víziója és stratégiája (2010) (angol rövidítése: VASAB)” elneve-
zésű együttműködést. Négy évvel később útjáraindult a baltikumi Agenda 21 (a világon 
az első nemzetközi Agenda 21) – a térség kiegyensúlyozott fejlesztési programja a mező-
gazdaság, az energiafejlesztés/-elosztás, a halászat, az egészségügy, az ipar, az idegen-
forgalom és a közlekedés területén. 
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Shore (1996) szerint a Baltikum egyedülálló fejlesztésének köszönhető, hogy az eu-
rópai integráció elmélyítésére törekedve az Európai Bizottság újra felfedezte Európának 
ezt a részét. A balti-tengeri térség egyike volt a hét páneurópai régiónak, amelyekre több 
nemzetközi együttműködési programot dolgoztak ki, kezdve az INTERREG II C-vel 
1997-ben.  

Ugyanakkor a felsorolt számos erőfeszítés és siker ellenére az 1990-es évek végére 
egyre többen csalódással fogadták a baltikumi együttműködés eredményeit. Lindholm 
(2009, 104. o.) szerint a térség szereplői úgy vélték, hogy a vártnál nehezebben jutottak 
előre közös munkájukban, nehezen tudtak élni az új lehetőségekkel (például egységes 
piac), és nem tudták megfelelően kezelni a problémákat. Ketels (2009, 13. o.) is azzal 
érvelt, hogy a balti-tengeri térségben az egyéni erőfeszítéseken túlmenően nincs minden-
re kiterjedő célmeghatározás és koordináció, emiatt fennáll annak a veszélye, hogy egyes 
intézkedések egymással ellentétes hatást váltsanak ki. Láthatóvá vált, hogy a létrejött 
egyezmények, pánbaltikumi szervezetek és hálózatok ellenére kevés kézzelfogható 
eredmény született. Tíz év után a térség néhány fontos projektje még mindig csak a kez-
deti vagy előkészítési fázisában járt (például a baltikumi vasút, a balti térség energia-
elosztó hálózata stb.). 

A Balti-stratégia mint az európai integráció új eszköze  

Az unió felismerte egy hosszú távú stratégia szükségességét, amely biztosítani tudja a 
térség megfelelő fejlesztéséhez, a különböző szektorok integrálásához, valamint a felada-
tok szakaszokra osztásához és célokhoz rendeléséhez kívánatos keretfeltételeket. A svéd 
EU-elnökség alatt megkezdődtek az előkészületi munkálatok. 2007. december 14-én az 
Európai Tanács elnökségi következtetéseiben felkérte a Bizottságot, hogy legkésőbb 
2009 júniusáig nyújtsa be az Európai Unió balti-tengeri régióra vonatkozó stratégiáját. 
2008–2009 a szövegezés időszaka volt, amely a nemzeti és regionális kormányzatokkal 
és más résztvevőkkel folytatott konzultációkon alapult. 

Az Európai Unió balti-tengeri régiós stratégiáját (EUSBSR) 2009 júniusában fogadta 
el az Európai Bizottság, amelyet az Európai Tanács 2009 októberében írt alá (CEC 
2009a). Az EU Balti-stratégiája egészen új „jelenség”, mert ez az első átfogó stratégia, 
amelyet az EU Bizottsága egy uniós makrorégióra készített, és amely: 

–  megfelelő keretet teremt a nemzetközi megoldást igénylő fejlesztési problémák 
kezelésére; 

– nem korlátozódik az EU szakpolitikáira; 
–  ösztönzi és összehangolja a tagállamok, régiók, az EU, a pánbaltikumi szerveze-

tek, intézmények és testületek tevékenységét; 
–  a térség legfontosabb problémáival és kiaknázatlan lehetőségeivel foglalkozik; 
–  integrált keretet biztosít a Balti-tenger környezeti feltételeinek javításához; 
–  konkrélt javaslatot tesz a közlekedéssel és energiahiánnyal kapcsolatos problémák 

megoldására; 
–  megkönnyíti a piacok határokon átnyúló fejlesztését; 
–  közös kutatási, innovációs és vállalati hálózatokat alakít ki. 
A stratégia jelentősen hozzájárul az Európa 2020 stratégia sikeréhez és az egységes 

tengeri politika kialakításához. A dokumentum megerősíti a balti-tengeri térség bővítés 
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utáni integrációját az EU-ba. A stratégia fő célja, hogy az egész Balti-tenger körüli térsé-
get világszinten vezető régióvá fejlesszék. Ez komoly feladat, ismerve a térség társadal-
mi-gazdasági szempontból mért heterogén jellegét és súlyos környezeti problémáit. 

A Balti-stratégia felépítése 

Az EU balti-tengeri régiós stratégiája négy fő pillérre épül: 
1. környezetileg fenntarthatóvá tenni a balti-tengeri térséget (ez a Baltikum 

eutrofizáció, szennyezettség és túlhalászás miatti sebezhetőségét kezeli); 
2. virágzóvá tenni a térséget (a kutatás és az innováció, illetve az EU jogszabályai-

nak eredményesebb összehangolása által); 
3. elérhetővé és vonzóvá tenni a térséget (a közlekedési rendszerek és az energiaellá-

tás javításával – ami jelentős próbatételnek bizonyul, ismerve a balti-tengeri térség 
egyes részeinek alacsony népsűrűségét és periferikus jellegét); 

4. biztonságossá tenni a térséget (a hajózás, a közegészségügy és a válságkezelés stb. 
hatékonyabb, közös felügyelete által). 

A stratégiát akcióterv egészíti ki, amely bemutatja az egyes pillérekhez tartozó ki-
emelt területek indikatív halmazait. Az akcióterv (CEC 2009a) tizenöt prioritási területet 
tartalmaz. Az egyes területek koordinációját olyan tagállamokra osztják, amelyek az 
érintettekkel közösen (más tagállamokkal, regionális és helyi hatóságokkal, kormányközi 
és nem kormányzati testületekkel) munkálkodnának a megvalósításon.  

A stratégia „csúcsát” kilenc úgynevezett horizontális, szektorokon átívelő akció képe-
zi, amelyek az EU Bizottsága (CEC 2009) szerint alapvető fontosságúak az egész straté-
gia szempontjából. A kutatás, a tengerészeti kérdések, a területi tervezés, valamint az EU 
jogszabályainak végrehajtása, az uniós finanszírozás összehangolása és a baltikumi iden-
titás erősítése tartoznak ide. 

Egyes akciók stratégiai jelentőséggel bírnak a balti-tengeri térség számára, mivel 
konkrétan a régióira, állampolgáraira és vállalkozásaira vonatkozó fontos kérdések meg-
oldására fókuszálnak. Mások inkább együttműködési jellegűek, ami azt jelenti, hogy 
elsősorban olyan témákban kezdeményeznek közös akciókat, amelyekben a tagállamok 
és a résztvevők készek az együttműködésre. Néhány esetben az akciók, a szakpolitikai 
irányultság vagy akár a nemzeti jogszabályok megváltoztatását kívánják meg a térség 
tagállamaitól. Máskor az akciók finanszírozást igényelnek, amelyek magán- vagy megle-
vő közfinanszírozás (EU, nemzeti, regionális vagy helyi alapok) formájában biztosítha-
tók. Az EU költségvetésében ugyanakkor nem állnak rendelkezésre a stratégia megvaló-
sítására elkülönített külön pénzalapok.1 Az akcióterv szerkezete az 1. táblázatban látható. 

 

1 A stratégia nem számol pótlólagos uniós finanszírozással, illetve nem igényel új uniós szabályozást. Elsősorban annak 
biztosítására koncentrál, hogy a rendelkezésre álló forrásokat a lehető leghatékonyabban használják fel. 
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1. táblázat   
A balti-tengeri régiós stratégia akciótervének szerkezete  

Pillér Prioritások Stratégiai  
akciók 

Együttműködési 
akciók 

Zászlóshajó- 
projektek 

Környezetileg fenntartható térség 5 7 8 19 
Virágzó térség 4 13 11 26 
Elérhető és vonzó térség 3 2 16 19 
Biztonságos térség 3 5 4 14 

Összesen 15 27 39 78 
Forrás: Jacek Zaucha (2010). 

A stratégia megvalósításának tapasztalatai 

Már a kezdetektől fogva világos volt, hogy a stratégia kivitelezése során nem lehet új 
intézményeket (sem új költségvetési keretet) létrehozni. A stratégia megvalósításának 
általános összehangolása az Európai Bizottság feladata lett, amely az Európai Tanács 
támogatása mellett időközönként felülvizsgálatokat végez (2011-ben, a lengyel elnökség 
idején is folyik felülvizsgálat). A bizottság felel tehát az együttműködési akciók 
monitoringozásáért, a jelentések elkészítéséért, a megvalósítás elősegítéséért és ellenőr-
zésért. Munkáját a nemzeti koordinátorok képviselőiből álló „magas szintű csoport” 
segíti. Az úgynevezett zászlóshajóprojektek, az említett stratégiai, együttműködési és 
horizontális akciók tényleges megvalósításért az érintett eurorégiók, régiók, megyék, 
városok és pánbaltikumi szervezetek felelnek. Ezeket a munkákat a prioritások koordiná-
torai hangolják össze (jellemzően a nemzeti minisztériumok, az ügynökségek vagy a 
régiók), akik az akcióterv fő területeinek felelősei. A koordinációs munkát maguk a ko-
ordinátorok finanszírozzák. A nemzeti koordinátorok az egyes nemzeti közigazgatási 
rendszereken belül biztosítják a különböző szereplők közötti koherenciát.  

2011-ben tették közzé a stratégia céljainak megvalósítását számba vevő első beszámolót 
(CEC 2011). A dokumentum szerint a stratégia megvalósítása az akcióterv szerint halad, az 
eltérések nem jelentősek. A zászlóshajóprojektek nagy része megkezdődött, finanszírozá-
suk biztosított, a stratégiai és együttműködési akciókat pedig már legalább kezdeményez-
ték. Kézzelfogható eredményről azonban a jelentés nemigen számol be. (Talán túl korai 
volt a stratégia elindítása után egy évvel részletesebb eredményeket remélni.) 

Érvek és ellenérvek a Balti-stratégia ellen és mellett 

Az Európai Unió Balti-stratégiáját a makroregionális megközelítésmód „modellterülete-
ként” lehetne definiálni.  

A stratégia legfőbb erősségét a baltikumi irányultság és a helyi törekvések érvényesítése 
jelenti. Ennek köszönhetően a stratégia a térség tényleges és valós problémáival foglalko-
zik. Ketels szerint (2009, 111. o.) az Európai Bizottság stratégiaalkotási folyamata számos 
lehetőséget biztosított a térségben érintettek számára, az általuk érzékelt, sajátos problémák 
kifejtésére, így azok lehetséges megoldási módjai beépülhettek a stratégiába.  

A stratégia másik fontos erőssége, hogy jól megalapozott elemzésekre épül. A doku-
mentum olyan ismereteket gyűjtött egybe a térségről, amelyek eddig csupán különböző 
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beszámolókban és tanulmányokban álltak rendelkezésre. A stratégiaalkotás folyamata lehe-
tőséget és alkalmat teremtett a néha egymásnak ellentmondó megállapítások megvitatására. 

Harmadik erőssége, hogy szinergiát biztosít a meglévő folyamatok között. A stratégia 
például elismerte a Helsinki Bizottság szerepét az eutrofizáció és a tenger szennyezése 
elleni küzdelemben, ugyanakkor elismert és egybefoglalt más pánbaltikumi erőfeszítése-
ket és projekteket is. 

A stratégia tehát megteremtette annak a lehetőségét, hogy a különálló baltikumi pro-
jektek és folyamatok eredményei hosszú távon is fennmaradhassanak, és becsatlakozhas-
sanak akár a döntéshozatal szintjére is. A dokumentum ezzel párhuzamosan elindított egy 
újfajta, baltikumi intengrációt és térségfejlesztést szem előtt tartó gondolkodásmódot, 
amelyet követve bizonyos pánbaltikumi szervezetek és EU-programok már elkezdték 
helyzetüket a stratégiai akciókhoz és törekvésekhez viszonyítva meghatározni. Részvételi 
jellegének köszönhetően a stratégia kiváló lehetőség Európa makrorégiói számára az EU 
és annak állampolgárai közötti szokásos távolságok leküzdésére is (ld. Toomas Ilves észt 
elnök az EU balti-tengeri régiós stratégiájának első éves fórumán, 2010 októberében 
Tallinban tartott beszédét). 

A stratégia fő gyengesége, hogy célrendszere túl összetett ahhoz, hogy teljes egészé-
ben megvalósítható legyen. Végrehajtása a különböző résztvevők törekvéseitől, elkötele-
zettségétől, jóindulatától és erőforrásaitól függ. A stratégia valójában valamennyi lehet-
séges, a balti-tengeri térség számára előnyt jelentő tényező összefogása. Antola (2009, 
36. o.) „karácsonyfa-stratégiának” is nevezi, mert számos, egymáshoz alig kapcsolódó 
projektet és akciót tartalmaz, amelyek közül többet valószínűleg a stratégia nélkül is 
végrehajtanának. A stratégia nem tudta meghatározni a balti-tengeri térség legfontosabb 
prioritásait, illetve legígéretesebb fejlesztési motorjait. Schymik–Krumey (2009, 16. o.) 
szerint ilyen körülmények között a kevesebb több lett volna. 

A stratégia nem fordít kellő figyelmet a szakpolitikák integrációjára sem, ami a ko-
molyabb beruházásokkal ellentétben, csupán jól meghatározott koncepciókat igényelne. 
Az integrációra ható erőfeszítések egyedül a természetvédelem irányában érvényesülnek, 
és sajnos kevés esetben foglalkoznak társadalmi-gazdasági kérdésekkel. Példa lehetne 
egy ilyen lehetőségre az a korábban már felmerült elképzelés, amely a balti-tengeri régiót 
valódi, egységes piaci térséggé alakítaná, ahol korlátlanul, szabadon lehet határokon 
átnyúló szolgáltatásokat nyújtani. 

További gyengeség, hogy az egyes szereplők közötti kapcsolatok túlságosan bonyo-
lultak, és a kommunikációs csatornák nem kellően átláthatók (Held 2011, 23–24. o.). 

Az EU balti-tengeri régiós stratégiájának 2010 októberében, Tallinban megrendezett 
első éves fóruma a több mint 500 látogató ellenére a magánszféra jelenléte nélkül zajlott, 
ami jelzés értékű. Held (2011, 24. o.) meglátása szerint eddig leginkább a strukturális 
alapok végrehajtásában érintett minisztériumok voltak a folyamat résztvevői. Nem igazán 
kapcsolódnak be azok az érintettek, akik nemzeti szakértelmükkel és erőforrásaikkal is 
hozzá tudnának járulni a stratégia sikeréhez. 

A számba vett erősségek és gyengeségek alapján az Európai Bizottság a következő 
szempontok figyelembevételére hívta fel a figyelmet: (CEC 2011, 7–9. o.): 

1. A stratégia politikai súlyának fenntartása. A stratégiának hivatkozási alapnak kell 
lennie minden lényeges értekezleten és csúcstalálkozón. Az értékelhetőség és átlátható-
ság érdekében a kitűzött célok egyértelműbb azonosítása szükséges. 
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2. Elkötelezettség. A stratégiának jobban be kell ágyazódnia az érintett országok poli-
tikai és közigazgatási struktúrájába, és csökkenteni szükséges az együttműködés szerve-
zeti, illetve a politika változásainak való kitettségét. 

3. Célok és értékelés. A bizottságnak és más résztvevőknek jól defíniált célokat, 
mennyiségi és minőségi mutatószámokat kell meghatározniuk a stratégia előremenetelé-
nek nyomonkövethetőségére. 

4. Kommunikáció és tulajdonviszonyok. A stratégiának láthatóbbnak kell lennie olyan 
alapvető csoportok számára, mint a helyi és a regionális hatóságok, a nem kormányzati szer-
vezetek és a magánszektor egyes szereplői. 

5. Ágazatokon átívelő kapcsolatok kialakítása. 
6. Szakpolitikai szinergiák fejlesztése. A stratégia az általános európai prioritások 

megvalósításának lehetséges eszköze. Szorosabb kapcsolat kialakítása kívánatos az Eu-
rópa 2020 és más stratégiákkal, illetve szakpolitikákkal, amelyek segítségével a makro-
régiók az EU-szintű szakpolitikák alapvető építőelemeivé válhatnak. Külön figyelmet 
kell fordítani a baltikumi–dunai kapcsolatok tisztázására. 

7. A finanszírozás és a technikai segítségnyújtás további összehagolása. A 2013 utáni 
programozási időszak közös stratégiai keretének jobb koordinációja útján jelenhetnek 
meg csupán a makroregionális prioritások által kitűzött célok a jövőbeli EU-
programokban. A prioritási területek koordinátorai és az EU-programok irányító hatósá-
gai közötti kapcsolatok tisztázása szükséges. A térség nemzeti és a nemzetközi finanszí-
rozási forrásainak felhasználásánál szem előtt kell tartani a stratégia által kitűzött célokat. 
Ösztönözni kell az új finanszírozási módok alkalmazását, mint például a jelenleg az Eu-
rópai Beruházási Bankkal előkészítés alatt álló megvalósítási szolgáltatást. 

A Balti-stratégia kísérleti tapasztalataitól a makroregionális megközelítés  
más térségekben történő alkalmazásáig vezető út – záró észrevételek 

„Hogy a Duna-stratégia a már létező Balti-stratégia után jött létre, jóval egyszerűbbé tette 
megszervezését. A meglévő tapasztalatok, a struktúra, a döntéshozatali mechanizmus és a 
korábban alkalmazott projekttípusok alapot jelentettek a megvalósításhoz” – jelentette ki 
Kurt Punchinger, az EU Duna-régió stratégiájának tízes prioritási területének megbízott 
koordinátora . 

A Balti-stratégia a területfejlesztés és a területi együttműködés új lehetőségei számára 
nyitott utat. A balti-tengeri térség integrált stratégiája hasonló megközelítésre bátorítja a 
Duna-régiót, az Északi-tenger–Angol-csatorna térségét, az Alpok-régiót, az Adriai- és a 
Jón-tenger térségét, illetve az atlanti ívet, sőt a teljes földközi-tengeri medencét. A 2014–
2020 közötti költségvetési periódus konzultációs időszakának megkezdésével párhuza-
mosan széles körű vita kezdődött ennek a többszintű és többszereplős kormányzásnak az 
EU más területeire történő átültetéséről (Molnár 2010, 109. o.). 

A Duna-régió mint másodikként létrejövő makrorégió sok hasznos tanácsot kapott 
baltikumi „testvérétől”. Az európai Duna-régió rövid története során láthatók már bizo-
nyos előrelépések, azonban sajnos visszatérő és újabb hiányosságok is. 

A következő táblázat az Európai Tanács 2011. áprilisi következtetései, a bizottság re-
gionális politikai főigazgatósága kiadványa (2011), a különböző résztvevők véleménye és 
a szerző tapasztalatai (Török 2010) alapján foglalja össze a Duna-stratégia kialakítása 
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során tapasztalt sikereket és hiányosságokat, összehasonlítva azokat a Balti-stratégia 
folyamatában tapasztaltakkal. 

2. táblázat 
Előrelépések és további fejlesztések a Duna-stratégia  

kialakítása és végrehajtása során 

Előrelépések Tényezők, amelyeket tovább kell fejleszteni 
Szempontok 

a Duna-stratégiában a kialakítás és a végrehajtás folyamata során 

Részvétel/ 
Elkötelezettség 

– A legmagasabb szintű politikai elkötele-
ződés megszerzése a tagállamoktól. 
– Az érintettek kulcsfontosságú csoportjai-
nak bevonása: harmadik országok és a civil 
társadalom sikeres bevonása és részvétele. 

– Újabb értekezletek, hálózatok és doku-
mentumok egyelőre kézzelfogható eredmé-
nyek nélkül. (A konkrét eredmények köz-
zétételének hiánya nehezíti a résztvevők 
motiváltságának fenntartását.) 
– A különböző nemzeti közigazgatási 
szintek közötti koherenciahiány. 
– A magánszektor/reálszféra jelenlétének 
hiánya elsősorban a tisztázatlan, sokszor 
zavaros finanszírozási, intézményi és jog-
szabályi lehetőségek miatt. 
– A társadalmi tőke fejletlensége akadályozza 
a stratégiai elképzelések érvényesülését. 

Metodika 
 

– A makroregionális stratégia új együttmű-
ködési munkamódszerként történő beveze-
tése. 
– A régiók és állampolgáraik meglévő 
makrorégiós és régiós tapasztalatainak 
megosztása. 

– A Bizottság továbbra is ragaszkodik a „3 
nem” elvéhez (miszerint nincs külön ren-
delkezésre álló pénzügyi forrás, intézményi 
és jogi háttér). 
– A különböző projektelképzelések tovább-
fejlesztéséhez és végrehajtásához szükséges 
konkrét támogatás, segítségnyújtás hiánya a 
már meglévő források kihasználásának 
megkönnyítése érdekében. 

Prioritások – Világosabb, célzottabb prioritások kerül-
tek meghatározásra gyorsan és jól szerve-
zett módon kijelölt prioritási területi koor-
dinátorokkal. 
 

– Továbbra is elsősorban ágazati irányultságú 
prioritások kerültek meghatározásra, amelyek 
nem minden esetben felelnek meg a régió 
igényeinek. A különböző prioritások más, 
párhuzamosan működő ágazati intézkedések-
kel való összehangolatlanságuk következtében 
ronthatják egymás eredményességét. 
– A különböző ágazati prioritások, sőt 
esetenként konkrét projektek alaposabb 
makroregionális szintű helyzetelemzése 
nélkül kerültek meghatározásra.  
– Az egyes prioritások nem lettek beágyaz-
va egy vízió és célok alkotta szélesebb 
keretbe, amelyhez hozzá kellene járulniuk.  
– A prioritások még mindig elsősorban a 
részt vevő nemzeti kormányok kívánságait 
tükrözik. 

Átláthatóság – A kialakítás és végrehajtás átláthatóbb 
folyamata érvényesült (uniós, nemzeti és 
regionális szinten egyaránt). 

– Az információk nehezen jutnak el és 
nehezen értelmezhetők a helyi szintek 
számára 

Kapcsolat az EU 
más stratégiáival 

– Szorosabb kapcsolat az EU más stratégiá-
ival és szakpolitikáival (EU 2020, európai 
fenntartható fejlődési stratégia, víz-keret-
irányelv, 5. kohéziós jelentés stb.). 

– Kihasználatlan lehetőségek és szinergiák 
a két meglevő makrorégiós stratégia között. 
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A fejlődés felsorolt ígéretes tényezői mellett a legnehezebb feladat az unió Bizottsága 
számára, hogy a „3 nem” kimondott elvét egyformán alkalmazza a régi és az új tag-
államokban, Európa nyugati és keleti felén. A „3 nem” elvének értelmében ugyanis a 
Bizottság kijelenti, hogy a stratégiák elkészítésekor nincs mód különleges elbánásra költ-
ségvetési, jogi és intézményi értelemben, azaz sem külön pénzügyi alap, sem külön in-
tézményi és jogi háttér nem áll rendelkezésre, nem alakítható ki a célok elérése érdeké-
ben. Ahhoz, hogy a makroregionális megközelítés a kohéziós politika célkitűzéseinek 
irányába hasson, a „3 nem” megértését óvatosan kell kezelni. 

Hasonló probléma felmerült már a balti térség esetében is. A 2011. áprilisi, koppen-
hágai NORA REGION2 konferencián az EU balti-tengeri stratégiájának tanulságaira 
reflektálva Hans Brask, a Baltikumi Fejlesztési Fórum igazgatója is hangsúlyozta néhány 
új pénzügyi alap, illetve új jogszabályok szükségességét, valamint az intézményi kiigazí-
tás igényét. 

A Duna-stratégia által lefedett terület rendkívül heterogén. Felölel régi, új, tagjelölt és 
potenciális EU-tagországokat, továbbá társadalmi és gazdasági értelemben fejlett és el-
maradott régiókat egyaránt. A különböző adottságokkal rendelkező területek egységes 
kezelése egyenlőtlen esélyeket vonhat maga után. A fejlettebb, „régi” uniós tagállamok 
kellő mennyiségű pénzügyi forrással, jól szervezett közigazgatással és intézményi háttér-
rel, illetve aktív civil társadalommal rendelkeznek, ezért sokkal inkább felkészültek a 
makroregionális gondolkodásmód elsajátítására. Az EU új tagállamai, a tagjelölt és a 
nem uniós országok ezzel szemben sérülékeny gazdasági, társadalmi és közigazgatási 
hátterükkel, együttműködési hagyományok hiányával komoly hátrányban vannak. Sajá-
tos támogatásra volna szükségük ahhoz, hogy megérezhessék a makroregionális megkö-
zelítésben rejlő lehetőségek lényegét. 

„A stratégia rugalmassága és – a szakpolitikai döntéshozatal támasztószerkezetét je-
lentő – többszintű kormányzás folytán a problémák köre és megoldási módszere általá-
nosnak mondható. Ennek ellenére Dieringer (2010, 78. o.) szerint a negatív hatások elke-
rülése érdekében sajátos, testre szabott megoldásokat is ki kellene dolgozni a különböző 
fejlettségű régiók esetében. Az alulról felfelé és a felülről lefelé történő tervezés elveinek 
együttes érvényesítése, az EU strukturális alapjainak társfinanszírozása az Európai Beru-
házási Bank pénzével, és a kisebb, nemzeti szintű titkárságok létrehozása, vagyis az ösz-
szehangolás folyamatának erősítésére már létező módszerek és kezdeményezések. 

Az említett nehézségek ellenére a Duna-régió stratégiája a balti-tengeri stratégiával 
együtt kulcsszerepet játszik a nemzetközi fejlesztési területek kialakításában és az euró-
pai integráció elmélyítésében. El kell telnie azonban még néhány évtizednek ahhoz, hogy 
bizonyítást nyerjen, hogy az újonnan bevezetett, makroregionális munkamódszer valóban 
hatékony-e. 

Az Európai Tanács az EU Duna-régió stratégiájáról szóló következtetéseinek utolsó 
pontjaként felkéri a tagállamokat, hogy dolgozzanak tovább lehetséges jövőbeli makro-
régiós stratégiák kialakításán. Az unió tehát egyértelműen elkötelezettnek mutatkozik, és 
hisz a makroregionális megközelítés sikerében. 

(Fordította: Sipőcz Balázs) 

 
2 NORA – Nordic Atlantic Cooperation (Észak-atlanti Együttműködés) www.noraregion.org. 
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Resume 

The European Union Strategy for the Baltic Sea Region can be treated as a testing ground for examination of 
macroregional approach. Inspite of the already noticed weaknesses of this new policy tool, it provided 
opportunities of creating international development areas, which can foster and deepen European integration.  

Experiences of the Baltic Sea Strategy provided guideline for other European regions to use this new 
opportunity in an appropriate way. The Danube Region, as second macroregion in the EU already received a lot 
of hints from its Baltic ’cousin’. 

Although some decades are necessary to prove the long-term efficiency of the macroregional working 
method, the EU trust in the success of the concept, so they invited the Member States to continue to work on 
possible new macroregional strategies. 

 


