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PISMO PRZEWODNIE
Od: Grupa Przyjaciół Prezydencji (Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza 

Bałtyckiego)
Do: Coreper / Rada
Dotyczy: Konkluzje Rady w sprawie przeglądu Strategii Unii Europejskiej dla regionu 

Morza Bałtyckiego

Delegacje otrzymują w załączeniu projekt konkluzji Rady w sprawie przeglądu Strategii Unii 

Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego w wersji ostatecznie zredagowanej przez Grupę 

Przyjaciół Prezydencji.
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Projekt konkluzji Rady  

w sprawie przeglądu Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

1. PRZYWOŁUJĄC komunikat Komisji w sprawie Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego 

(EUSBSR) z dnia 10 czerwca 2009 r. ZATWIERDZONY przez Radę do Spraw Ogólnych 

i Stosunków Zewnętrznych w dniu 28 października 2009 r. oraz przez Radę Europejską 

w dniu 30 października 2009 r.

2. PODSUMOWUJĄC konkluzje Rady Europejskiej z 30 października 2009 r. wzywające 

Komisję Europejską (dalej zwanej Komisją) do złożenia do czerwca 2011 r. sprawozdania 

z postępu prac oraz PRZYWOŁUJĄC sprawozdanie okresowe Komisji dotyczące EUSBSR 

z grudnia 2010 roku, w którym wskazano, że: „Dyskusje polityczne przewidziane podczas 

polskiej prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie roku 2011 będą okazją do 

gruntowniejszego przeglądu tej strategii”.

3. PRZYJMUJĄC Z ZADOWOLENIEM sprawozdanie Komisji w sprawie wdrażania EUSBSR 

z 22 czerwca 2011 r., które stanowi podstawę niniejszych konkluzji.

4. PRZYPOMINAJĄC szeroko zakrojoną debatę w sprawie wdrażania EUSBSR oraz związane 

z przeglądem konsultacje prowadzone w ramach polskiej prezydencji w Radzie oraz 

PRZYJMUJĄC Z ZADOWOLENIEM zaangażowanie Parlamentu Europejskiego, Komitetu 

Regionów, przedstawicieli regionów bałtyckich oraz innych zainteresowanych stron. 

5. ODNOTOWUJĄC, że do połowy 2013 r. Komisja ma przedsięwziąć ogólną ocenę strategii 

makroregionalnych1.

6. PODKREŚLA, że EUSBSR stanowi zintegrowane ramy pozwalające stawić czoła 

wyzwaniom wspólnym dla całego makroregionu z wykorzystaniem wzmożonej współpracy 

między zainteresowanymi stronami i przyczynia się do gospodarczej, społecznej 

i terytorialnej spójności UE.

  
1 Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych w sprawie strategii Unii Europejskiej na rzecz regionu 

Dunaju (EUSDR) z 13 kwietnia 2011 r.
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7. PONOWNIE POTWIERDZA, że omawiana strategia opiera się na zasadzie nieangażowania 
dodatkowych środków UE, dodatkowych struktur formalnych UE ani dodatkowego 
prawodawstwa UE, oraz że polega ona na skoordynowanym podejściu, efekcie synergii 
i efektywniejszym wykorzystaniu unijnych i innych środków i instrumentów finansowych.

8. PODKREŚLA, że zakończone sukcesem wdrożenie EUSBSR z korzyścią dla całego 
makroregionu wymaga zaangażowania wszystkich państw basenu Morza Bałtyckiego oraz 
stosownych zainteresowanych stron na szczeblu międzynarodowym, regionalnym i lokalnym 
zgodnie z podejściem zarządzania wielopoziomowego.

9. UZNAJĄC dotychczasowy wkład wdrażania EUSBSR w realizację wspólnych celów UE 
oraz w stawianie czoła wyzwaniom wspólnym dla całego makroregionu, UZNAJE także 
potrzebę uczynienia strategii skuteczniejszą i zorientowaną na wyniki, aby dalej realizować 
jej cele; ZATWIERDZA zatem poniższe zalecenia wynikające ze sprawozdania Komisji 
w sprawie wdrażania EUSBSR oraz z konsultacji z zainteresowanymi stronami. W związku 
z powyższym Rada:

Zobowiązanie polityczne
a) WZYWA zainteresowane państwa członkowskie do zintensyfikowania działań, by

zwiększyć poparcie polityczne dla wdrożenia EUSBSR na wszystkich szczeblach (UE, 
krajowym, regionalnym, lokalnym), w szczególności czyniąc z tej strategii punkt 
odniesienia na wszystkich stosownych forach. 

b) UZNAJE wymiar terytorialny unijnych polityk sektorowych oraz idącą za nim potrzebę 
włączenia EUSBSR do porządku obrad różnych składów Rady, by – w odpowiednich 
przypadkach – promować rzeczywiste zaangażowanie stosownych polityk unijnych we 
wdrażanie tej strategii oraz ściślejsze związki z tymi politykami.

Zintegrowane podejście, koordynacja polityk i dopasowanie finansowania
c) ZACHĘCA Komisję i zainteresowane państwa członkowskie do kierowania się 

zintegrowanym podejściem do EUSBSR poprzez lepszą koordynację polityk mających 
wydźwięk terytorialny i powiązanych tematycznie z EUSBSR na szczeblu unijnym i 
krajowym2 oraz do lepszego dostosowania tej strategii do zintegrowanej polityki 
morskiej oraz strategii „Europa 2020” przy współpracy krajowych komitetów 
koordynujących EUSBSR, ułatwiających zwiększenie skuteczności, synergii i trwałości 
osiągniętych wyników. 

  
2 Takich jak polityka dotycząca środowiska, transportu, rolnictwa, rybołówstwa, morskiego planowania 

przestrzennego, innowacji, badań i rozwoju, technologii informacyjno-komunikacyjnych, działań związanych z 
klimatem itd.
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d) WZYWA Komisję i zainteresowane państwa członkowskie do lepszego dostosowania 

do celów EUSBSR źródeł finansowania dostępnych w makroregionie. WSKAZUJE, 

bez uszczerbku dla wyników negocjacji dotyczących kolejnych wieloletnich ram 

finansowych, że w nowym okresie programowania 2014–2020 należy ułatwić 

dopasowanie finansowania, między innymi przez uwzględnianie EUSBSR, 

w stosownych przypadkach i z poszanowaniem zasady pomocniczości, w projektach 

programów, w tym programów międzynarodowych, krajowych i regionalnych oraz 

obejmujących udział państwa trzeciego.

e) WZYWA Komisję i zainteresowane państwa członkowskie do współpracy na rzecz 

zwiększenia możliwości przyspieszenia realizacji projektów EUSBSR oraz do 

rozważenia możliwości ustanowienia – we współpracy z międzynarodowymi 

instytucjami finansowymi – instrumentu wdrażania jako środka wsparcia dla 

przygotowania kluczowych projektów EUSBSR w oparciu o szczegółową analizę 

potrzeb koordynowaną przez Komisję Europejską.

Zarządzanie

f) WZYWA Komisję do zwiększenia jej roli w koordynacji strategicznej EUSBSR, 

w ułatwianiu wewnętrznego przepływu informacji oraz informowania państw 

członkowskich, a także w zapewnianiu wartości dodanej koncepcji makroregionalnej.

ZACHĘCA Komisję do wzmocnienia roli spotykającej się regularnie grupy wysokiego 

szczebla ds. EUSBSR jako głównego forum operacyjnego dla kluczowych debat 

dotyczących kierunków działań, a wszystkie państwa członkowskie ZACHĘCA do 

aktywnego uczestnictwa w jej posiedzeniach.

g) WZYWA zainteresowane państwa członkowskie do rozważenia celów EUSBSR 

w ramach konkretnych strategii rozwoju na szczeblu krajowym oraz do zachęcania 

organów regionalnych i lokalnych do odzwierciedlenia działań EUSBSR w ich 

strategiach rozwoju, o ile jest to adekwatne z terytorialnego punktu widzenia.

h) WZYWA zainteresowane państwa członkowskie do zbadania potencjału europejskich 

ugrupowań współpracy terytorialnej jako narzędzia wdrażania strategii na stosownych 

szczeblach.
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Wyjaśnienie i wzmocnienie roli kluczowych zainteresowanych stron

i) PODKREŚLA potrzebę współpracy między Komisją a państwami członkowskimi 
w zakresie wyjaśnienia roli i zakresu odpowiedzialności kluczowych zainteresowanych 
stron zaangażowanych we wdrażanie EUSBSR3, tak by zapewnić jasne wskazówki co 
do ich funkcji i ułatwić prace nad jak najskuteczniejszym wdrażaniem strategii. Rada 
UZNAJE zarazem potrzebę wzmocnienia roli krajowych punktów kontaktowych 
w koordynacji na szczeblu krajowym, a także roli koordynatorów obszarów 
priorytetowych i liderów działań horyzontalnych we wdrażaniu na szczeblu 
tematycznym i międzynarodowym.

j) PODKREŚLA potrzebę ustanowienia stałych i skuteczniejszych związków między 
kluczowymi zainteresowanymi stronami zaangażowanymi we wdrażanie EUSBSR 
a administratorami źródeł finansowania, by pogłębić dialog na temat dostępu do 
rozwiązań finansowych, i PODKREŚLA, że należy zbadać możliwości współpracy 
w tej dziedzinie z sektorem prywatnym.

k) ZACHĘCA kluczowe zainteresowane strony zaangażowane we wdrażanie EUSBSR, 
Komisję i zainteresowane państwa członkowskie do ciągłego sprawdzania, czy ich 
własne zdolności wewnętrzne są wystarczające do podjęcia prac i do zapewniania tych 
zdolności.

System monitorowania oraz wprowadzanie celów i wskaźników

l) WZYWA Komisję do składania co dwa lata sprawozdania z postępów EUSBSR 
i osiągniętych wyników, w tym odniesień do wkładu stosownych polityk sektorowych.

m) WZYWA Komisję, by zaproponowała na początku 2012 r. system realistycznych 
i możliwych do osiągnięcia celów i wskaźników (ilościowych i jakościowych) 
opracowanych we współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi, 
z uwzględnieniem celów i wskaźników już określonych przez wielostronne struktury 
współpracy w makroregionie, tj. HELCOM (komisję helsińską), i potrzeby unikania 
zbędnego powielania działań. PRZYZNAJE, że pozwoli to na poprawę monitorowania 
EUSBSR i stanie się podstawą wszechstronnej oceny systemu, która ma doprowadzić 
do tego, by strategia stała się bardziej operacyjną i zorientowaną na wyniki. Rada zatem 
Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE prace grupy zadaniowej EUSBSR ds. celów i 
wskaźników.

  
3 Krajowe punkty kontaktowe, koordynatorzy obszarów priorytetowych, liderzy działań horyzontalnych, liderzy 

projektów przewodnich.
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Poprawa systemu komunikacji i eksponowania działań  

n) ZALECA Komisji i zainteresowanym państwom członkowskim wspólne opracowanie 
tzw. inicjatywy na rzecz komunikacji4, mającej na celu poprawę kanałów komunikacji 
między kluczowymi zainteresowanymi stronami oraz między tymi stronami a 
administratorami źródeł finansowania, m.in. przez rozważenie ustanowienia 
interaktywnego narzędzia internetowego umożliwiającego wymianę doświadczeń 
i wzorców postępowania, czego wynikiem byłaby poprawa dostępu do informacji 
o finansowaniu, dobierania partnerów i łączenia projektów w pakiety.

o) ZACHĘCA zainteresowane państwa członkowskie i Komisję do poprawy skuteczności 
upowszechniania informacji i promowania działań w ramach EUSBSR oraz do 
skierowania kanałów komunikacji ku szerokiej publiczności makroregionu, by w ten 
sposób stymulować zaangażowanie szerokiego wachlarza podmiotów na różnych 
poziomach.

p) ZALECA Komisji kontynuowanie dobrej praktyki organizowania corocznego forum 
EUSBSR stanowiącego stałą platformę debat na temat postępów, wyników, wyzwań 
i rozwiązań dotyczących wdrażania strategii dla szerokiego wachlarza podmiotów 
działających na wszelkich możliwych poziomach.

Integracja ze strukturami wielostronnymi i związki ze strategią Unii Europejskiej na rzecz regionu 
Dunaju

q) WZYWA zainteresowane państwa członkowskie do poszukiwania synergii między 
EUSBSR a wielostronnymi strukturami i sieciami współpracy w regionie Morza 
Bałtyckiego5 oraz międzynarodowymi instytucjami finansowymi poprzez lepszą 
koordynację i efektywne wykorzystywanie kanałów komunikacji i forów związanych 
z EUSBSR i regionem Morza Bałtyckiego, by zwiększyć skuteczność interwencji 
w makroregionie.

r) ZACHĘCA zainteresowane państwa członkowskie i Komisję do wzmocnienia 
związków między EUSBSR, strategią Unii Europejskiej na rzecz regionu Dunaju i 
ewentualnymi przyszłymi strategiami makroregionalnymi poprzez zapewnienie 
wymiany doświadczeń i wzorców postępowania, co doprowadzi do poprawy jakości 
wdrażanych rozwiązań dotyczących tych strategii oraz do uzyskania wartości dodanej w 
postaci wzmocnienia spójności terytorialnej w Europie, w tym m.in. spójności we 
wdrażaniu projektów dotyczących infrastruktury i energii.

  
4 Sprawozdanie Komisji w sprawie wdrażania EUSBSR z 22 czerwca 2011 r.
5 Takimi jak wymiar północny, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Nordycka Rada Ministrów, 

HELCOM, VASAB (wizje i strategie dotyczące Morza Bałtyckiego), współpraca 
subregionalna państw Morza Bałtyckiego.
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Współpraca z państwami trzecimi

s) Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE współpracę z zainteresowanymi państwami 

trzecimi w ramach projektów i inicjatyw wspólnego zainteresowania objętych EUSBSR 

i ZACHĘCA zainteresowane państwa członkowskie do poszukiwania najwłaściwszych 

narzędzi i form zaangażowania państw trzecich, by wspólnie skutecznie stawiać czoła 

wyzwaniom dla makroregionu. W szczególności wymiar północny, Rada Państw Morza 

Bałtyckiego, Nordycka Rada Ministrów i HELCOM powinny służyć jako platformy 

współpracy, angażując stosownych partnerów, zwłaszcza Federację Rosyjską.

10. WZYWA zainteresowane państwa członkowskie i Komisję do uwzględnienia w 2012 r. 

powyższych zaleceń w ramach wdrażania EUSBSR. WZYWA Komisję Europejską do 

dokonania na początku 2012 r. przeglądu EUSBSR w świetle powyższych zaleceń i do 

zagwarantowania niedługo później przeglądu planu działania EUSBSR. PODKREŚLA, 

że zakres wdrażania tych zaleceń powinien zostać odzwierciedlony w ogólnej ocenie 

strategii makroregionalnych i ich wartości dodanej przeprowadzonej przez Komisję 

w 2013 r.

________________________


