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ES makroreģionālās stratēģijas 



ES makroreģioni 
 

 

 

- Makroreģions: vairāku 
valstu vai reģionu teritorijas, 
kuras visas apvieno līdzīgi 
izaicinājumi  

 

 

 

• Redzamākie piemēri: 

– Baltijas jūra 

– Donavas upes baseins 

– Vidusjūra 

 

 

 



Baltijas jūras reģions skaitļos 

- 8000 kilometru jūras 
robeža 

- 80 miljoni iedzīvotāju 

- 8 ES dalībvalstis 

- ~ 2% vidējais IKP 
pieaugums, joprojām 
visstraujāk augošais ES 
reģions 



Baltijas jūras reģiona izaicinājumi 

- Vides piesārņojums 

- Ilgtspējīgas ekonomiskās 
izaugsmes nodrošināšana 

- Konkurētspējas 
nodrošināšana, arī 
izglītība 

- Kohēzija jeb dzīves 
līmeņa izlīdzināšana 

- Līdzšinējās reģionālās 
politikas un finansējuma 
sadrumstalotība 

 



ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam 

- Pirmā ES makroreģionālā 
stratēģija 

- Tās 4 galvenie pīlāri: 

• veicināt vides ilgtspēju 
reģionā; 

• kāpināt reģiona 
ekonomisko izaugsmi un 
labklājību; 

• sekmēt reģiona 
pieejamību un pievilcību; 

• vairot reģiona drošību. 



ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam 

Stratēģijai nozīmīgi gadskaitļi: 

• 2005.gads - Eiropas 
Parlamenta Baltijas 
Intergrupas ziņojums; 

• 2007.gads – Eiropadome 
aicina Eiropas Komisiju 
izstrādāt stratēģiju; 

• 2009.gads – Eiropas Komisija 
nāk klajā ar ES Stratēģiju 
Baltijas jūras reģionam; 

• 2013.gads – pēc Eiropadomes 
pieprasījuma Eiropas Komisija 
sniegs stratēģijas izvērtējumu. 



ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam 

- Nav atsevišķa finansējuma, 
mērķis sekmīgāk koordinēt un 
izmantot jau esošo struktūrfondu 
finansējumu 

- Mobilizējot valstis, reģionus, 
NVO un pārklājot visas politikas 
jomas, mudina sadarboties, 
sniedz  pievienoto vērtību 
makroreģiona attīstībā 

- 2012.gadā definēti precīzāki 

papildus 3 mērķi: 

• Glābt jūru; 

• Apvienot reģionu; 

• Celt labklājību. 



ES Stratēģija Baltijas jūras reģionam 

- Stratēģijas Rīcības plānā 15 
prioritātes, aptuveni  90 
sadarbības projekti 

- Katru prioritāti koordinē viena 
vai vairākas valstis 

- Stratēģija atvērta ne-ES valstīm: 
Ziemeļu Dimensija 

-  Sadarbības projektu piemēri: 

• Samazināt fosfātu piesārņojumu 
Baltijas jūrā; 

• “Baltic Deal” – samazināt 
lauksaimniecības ražošanā iegūto 
barības vielu izmešanu jūrā; 

• BaltAdapt” – reģiona plāns par 
pielāgošanos klimata pārmaiņām. 

 

 



Latvijas iesaiste 

- Latvija jau kopš paša sākuma 
iesaistīta stratēģijas izstrādē un 
realizācijā 

- Stratēģijas Rīcības plāna 
īstenošanu Latvijā koordinē darba 
grupa – nozaru ministrijas un 
sociālie partneri 

- Latvijas definētās prioritātes 
stratēģijā: 

  • Enerģētika; 

• Konkurētspēja; 

• Izglītība, pētniecība, kultūra; 

• Vide; 

• Sabiedrības drošība. 



Latvijas iesaiste 

- Latvija kopā ar Dāniju ES līmenī 
koordinē Stratēģijas Rīcības plāna 
10.prioritāti – enerģētika 
(Ekonomikas ministrija) 

- Īpaši nozīmīgs ir Baltijas 
enerģētikas tirgus 
starpsavienojumu plāns 

- TEN-T transporta tīkla attīstība 

- “Rail Baltica”   

- Zinātnes un inovatīvas 
uzņēmējdarbības loma reģiona 
konkurētspējas veicināšanā 

 



Paldies par uzmanību! 

http://www.balticsea-region-strategy.eu/ 

 


