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 2013 m. spalio 22 d. Bendrųjų reikalų taryba priėmė išvadas dėl makroregioninių strategijų 

pridėtinės vertės. Tai pirmosios tarybos išvados skirtos visoms ES makroregioninėms 

strategijoms. Išvadose pripažinta šių strategijų pridėtinė vertė ES teritorinei, socialinei ir 

ekonominei sanglaudai. Taip pat atkreiptas dėmesys į elementus, kurie svarbūs efektyviam 

makroregioninių strategijų įgyvendinimui: a) užtikrinti strategijų tikslų ir prioritetų įtraukimą 

programuojant naują finansinę perspektyvą; b) gerinti valdymo struktūrą, stiprinant valstybių 

narių politinius įsipareigojimus ir nuosavybę; c) efektyviau įgyvendinti daugiapakopio valdymo 

principą, įtraukiant savivaldybes, nevyriausybines organizacijas į makroregioninių strategijų 

projektus. 

 Išvadose Komisija ir valstybės narės raginamos aptarti šiuos elementus metinių forumų 

metu (Dunojaus regiono strategijos - spalio 28-29 d. Bukarešte ir Baltijos jūros regiono strategijos 

- lapkričio 11-12 d. Vilniuje) ir kituose formatuose. 

 Forumas - didžiausias metinis ESBJRS renginys, kuriame dalyvauja ES, regioninio, 

nacionalinio ir vietos lygmens Strategijos koordinatoriai ir įgyvendintojai. Vilniuje vyko jau 4-

asis metinis forumas, kurį organizavo Europos Komisija ir pirmininkaujanti Lietuva (1-asis vyko 

Taline 2009 m., 2-asis - Gdanske 2010 m., 3-asis - Kopenhagoje 2011 m.). Šiemet forumas buvo 

skirtas aptarti, kaip Baltijos jūros regiono aplinkosauginius iššūkius paversti galimybėmis, kuriant 

darbo vietas ir skatinant ekonominį augimą. Forume taip pat aptarta, kaip ESBJRS prisideda prie 

strategijos "2020 m. Europa" tikslų -  pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo - įgyvendinimo. 

 Šiais metais forumas susilaukė itin didelio dėmesio - virš 600 dalyvių. Forumo metu vyko 4 

plenarinėse sesijos, kurių metu diskutuota apie makroregioninių strategijų pridėtinę vertę ir 

tolimesnius žingsnius, gerinant ESBJRS įgyvendinimą. Akcentuota valdymo struktūros 

stiprinimas, valstybių narių lyderystės skatinimas. Valstybės narės ragintos integruoti Strategijos 

tikslus programuojant naują finansinę perspektyvą, skatinamas didesnis bendradarbiavimas tarp 

valstybių narių šioje srityje. 

 Forumo diskusijų pagrindu jau planuojami tolimesni žingsniai. Lapkričio 26 d. Šiaurės, 

Baltijos ir Višegrado Sanglaudos politikos ministrai aptars makroregioninių strategijų ir 

nacionalinių programavimo dokumentų sinergijas. Gruodžio pradžioje Baltijos jūros regiono 

strategijos nacionaliniai koordinatoriai aptars būdus ir priemones, kurie sustiprintų valdymo 

struktūrą ir lyderystę. 



 Forume taip pat pabrėžta, kad siekiant pažangaus ir tvaraus augimo, reikalinga skatinti 

integruotą požiūrį. Ekonominės krizės kontekste svarbu sukurti palankias sąlygas verslo ir 

savivaldybių dalyvavimui bendradarbiavimo projektuose. 

 10 tematinių darbo grupių aptarta darnaus augimo aspektai sektorinėse politikose, tokiose 

kaip darnus žemės ūkis, švari laivyba, žaliosios inovacijos, atsinaujinanti energetika ir energetinis 

efektyvumas. 2 darbo grupės aptarė ir bendradarbiavimo projektų finansavimą: finansines 

priemones, skirtas projektinių idėjų kūrimui ir inicijavimui (Švedijos institutas, Baltijos vystymosi 

forumas, Baltijos jūros valstybių tarybos Sekretoriatas, Šiaurės ministrų taryba), ir Baltijos jūros 

regiono programa pristatė 2007-2013 m. periodo projektų geruosius pavyzdžius ir ateities gaires 

dėl galimų finansavimo šaltinių bei projektų partnerių regione. 

 Suorganizuota apie 20 paralelinių susitikimų - Strategijos prioritetinių sričių susitikimai, 

kuriuose aptarta bendradarbiavimo rezultatai ir ateities perspektyvos tokiose srityse kaip žemės 

ūkis, švietimas, saugumas jūroje ir sausumoje, bendradarbiavimas su ne ES valstybėmis, jūrinė 

aplinkosauga (eutrofikacijos, nitratų mažinimas). 

 5 -asis metinis forumas vyks birželio pradžioje Turku, Suomijoje, kurio metu bus tęsiamos 

diskusijos dėl darnaus jūrinio augimo ir bendradarbiavimo su kaimyninėmis šalimis. 


