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Prezydencja w Radzie Państw Morza
Bałtyckiego
30 czerwca 2016 r. zakończyło się roczne przewodnictwo
Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego
Priorytety środowiskowe polskiej prezydencji i ich realizacja
W obszarze środowiska Polska skupiła się na trzech priorytetach: wypracowaniu nowej agendy
zrównoważonego rozwoju dla regionu Morza Bałtyckiego po 2015 r., działaniach związanych z
adaptacją do zmian klimatu oraz budowaniu synergii między różnymi organizacjami i grupami, które
zajmują się zrównoważonym rozwojem w regionie Morza Bałtyckiego.
Polska podjęła działania zmierzające do realizacji wszystkich trzech priorytetów. Udało się
zrealizować działania zaplanowane w ramach pierwszego priorytetu, to znaczy przedłużyć mandat
Grupy Ekspertów ds. Zrównoważonego Rozwoju - Baltic2030 do 2018 r. (plik .pdf, rozmiar 31,11 kB,
jęz. ang.) oraz przyjąć Deklarację Bałtyk 2030 - odnowienie zobowiązań dot. zrównoważonego
rozwoju w regionie Bałtyku (plik .pdf, rozmiar 381,37 kB, jęz. ang.). W ramach drugiego priorytetu
odbyło się spotkanie okrągłego stołu ds. adaptacji. Łączone spotkanie kilku formatów działających w
regionie było z kolei impulsem do budowania synergii.
Polska prezydencja nadała nowy, duży impuls do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w
regionie Morza Bałtyckiego (przedłużenie mandatu i Deklaracja Bałtyk 2030). Te dwa dokumenty
dają podstawę do przyszłej współpracy w regionie.

Podjęte działania – kolejność chronologiczna:
W październiku 2015 roku odbył się trzydniowy cykl spotkań. 27 października otwarta została w
Ministerstwie Środowiska wystawa zdjęć pt. Kadry. Zdjęcia pochodziły z wypraw polskich
naukowców na Arktykę. Tego samego dnia odbyły się także warsztaty poświęcone zrównoważonemu
zarządzaniu Morzem Bałtyckim organizowane przez Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w
Sopocie pn. Bariery i wyzwania zrównoważonego zarządzania Morzem Batyckim. Kolejnego dnia
spotkała się Grupa Robocza ds. Zrównoważonego Rozwoju. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim
nowej agendy zrównoważonego rozwoju dla regionu Morza Bałtyckiego. Adaptacja do zmian klimatu
w kontekście tejże agendy była dyskutowana następnie podczas łączonego spotkania, w którym
udział wzięli m.in.: Wyżsi Urzędnicy Rady, uczestnicy bałtyckiego okrągłego stołu ds. adaptacji,
przedstawiciele Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, HELCOM, Komisji Europejskiej i Rady
Arktycznej. W ostatni dzień cyklu spotykań odbył się 5. okrągły stół ds. adaptacji, który działa w
ramach Rady. Dyskusja dotyczyła m.in. opracowania wskaźników monitorujących zmiany klimatu w
regionie Morza Bałtyckiego, działań adaptacyjnych na poziomie lokalnym oraz przygotowań do 21.
sesji Konwencji Klimatycznej w Paryżu.
Uzgodnienie treści przedłużonego mandatu Grupy Ekspertów ds. Zrównoważonego Rozwoju było
głównym tematem nieformalnego spotkania, które odbyło się 17 lutego 2016 r. w Warszawie.

Podczas spotkania uzgodniono najważniejsze elementy mandatu, który został ostatecznie
zaakceptowany przez członków Grupy w procedurze ciszy 31 marca 2016 r., a następnie przyjęty
przez Komitet Wyższych Urzędników Rady podczas spotkania 13 kwietnia 2016 r. w Warszawie.
Podczas spotkania Grupy 17 lutego 2016 r. odbyła się także dyskusja dotycząca procesu
opracowania nowej agendy zrównoważonego rozwoju. Grupa zdecydowała, że zadanie to zostało
podzielone na dwa etapy. Pierwszym krokiem było opracowanie Deklaracji Bałtyk 2030, w której
została zawarta wizja wdrażania zrównoważonego rozwoju w regionie Morza Bałtyckiego. Podczas
14. spotkania Grupy 11 kwietnia 2016 r. w Warszawie oraz późniejszych konsultacjach drogą
elektroniczną, udało się uzgodnić tekst Deklaracji. Prace nad nią, na poziomie Grupy, zostały
zakończone przyjęciem tekstu Deklaracji w procedurze ciszy 16 maja 2016 r. Deklaracja została
następnie przyjęta na poziomie politycznym przez przedstawicieli instytucji rządowych
odpowiedzialnych w krajach RPMB za zrównoważony rozwój.
Drugim etapem prac nad agendą zrównoważonego rozwoju będzie przygotowanie, na podstawie
przyjętej Deklaracji Bałtyk 2030, planu działań. Stanie się to najprawdopodobniej podczas kolejnej,
islandzkiej prezydencji w Radzie (1 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2017 r.).

O Radzie Państw Morza Bałtyckiego
Rada Państw Morza Bałtyckiego powstała w 1992 r. Jej celem jest współpraca w wielu dziedzinach
wpływających na poprawę warunków życia mieszkańców regionu, w tym wzmacnianie
bezpieczeństwa i stabilności w regionie.
Długoterminowe priorytety Rady zostały zrewidowane podczas fińskiej prezydencji (2013/2014) i
ujęte w trzech punktach: Zrównoważony i zamożny region (Sustainable and Prosperous Region),
Identyfikacja regionalna (Regional Identity) oraz Bezpieczny region (Safe and Secure Region).
Członkowie Rady to: Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Szwecja,
Islandia, Norwegia i Komisja Europejska.
W Radzie obowiązuje roczna, rotacyjna prezydencja. Ministerstwo Środowiska jest członkiem jednej
z Grup Eksperckich Rady - ds. Zrównoważonego Rozwoju.

