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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til 
at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. er overbevist om, at EU-strategien for Østersøområdet og de tilhørende handlingsplaner, 
som Kommissionen har foreslået, vil blive mere vellykkede, hvis der etableres et 
konstruktivt og afbalanceret samarbejde med eksterne partnere i området, herunder 
Rusland, Norge, Belarus samt mellemstatslige og ikkestatslige organisationer;

2. minder om Rådets konklusioner af 28. september 20091 om vedtagelse af EU-strategien 
for Østersøområdet, hvori det bemærkes, at denne strategi er en intern EU-strategi, og at 
de eksterne samarbejdsaspekter vil blive taget op inden for rammerne af den nordlige 
dimension, som det ligeledes fastslås i Europa-Parlamentets oprindelige beslutning fra 
november 2006; understreger i denne sammenhæng betydningen af tæt sektorsamarbejde 
med Norge og Belarus, og navnlig med Rusland, som er det eneste land med direkte 
adgang til Østersøen, der ikke er medlem af EU, særlig med hensyn til infrastrukturer, 
sikkerhed i forbindelse med søtransport, vandforvaltning og -kvalitet og eutrofiering, men 
understreger også at dette ikke bør medføre oprettelsen af yderligere bureaukratiske 
strukturer; fremhæver i særlig grad situationen for enklaven Kaliningrad Oblast, der er 
omgrænset af EU-medlemsstater; understreger behovet for at fremme den sociale og 
økonomiske udvikling i dette område som en "gateway" eller et "pilotområde" for 
yderligere forbindelser mellem EU og Rusland med inddragelse af ngo'er, uddannelses- og 
kulturinstitutioner samt lokale og regionale myndigheder;

3. mener, at den nye partnerskabs- og samarbejdsaftale med Rusland bør tage højde for 
samarbejdet i Østersøområdet; glæder sig over de bestræbelser, som Kommissionen og 
medlemsstaterne i regionen har gjort for at samarbejde med Rusland på en lang række 
områder, såsom transportforbindelser, turisme, grænseoverskridende sundhedstrusler, 
miljøbeskyttelse og tilpasning til klimaændringerne, miljøspørgsmål, told, grænsekontrol 
og især energispørgsmål; mener, at EU's og Ruslands fælles rum udgør en værdifuld 
ramme i denne sammenhæng og opfordrer Rusland til at deltage på lige fod i dette 
samarbejde; understreger, at fremskridt med hensyn til retsstatsprincipperne i Rusland 
ville bidrage væsentligt til at styrke forbindelserne mellem EU og Rusland;

4. understreger områdets betydning for Europas energisikkerhed og opfordrer til at udvikle 
EU-projekter, der sigter mod at forbedre energiforbindelserne mellem medlemsstaterne i 
området;

5. understreger behovet for at mindske områdets afhængighed af energi fra Rusland; glæder 
sig over Kommissionens udtalelse om, at der er behov for flere sammenkoblinger mellem 
medlemsstaterne i området og større spredning af energiforsyningerne; opfordrer i denne 
forbindelse til i højere grad at støtte oprettelsen af havne til flydende naturgas;

6. opfordrer til, at der udvises særlig respekt for miljøbeskyttelse i forbindelse med 
gennemførelsen af Nord Stream-projektet; opfordrer Kommissionen til at aflægge rapport 
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til Europa-Parlamentet, jf. Parlamentets beslutning af 8. juli 20081, om hvorvidt den 
nationale analyse af de miljømæssige virkninger af den planlagte gasledning i Østersøen 
er blevet gennemført under fuld overholdelse af international miljølovgivning; 

7. er dybt bekymret over Belarus' og Ruslands nylige fælles militærøvelser, der angiveligt 
sigter mod bl.a. at forsvare Nord Stream-rørledningen; protesterer stærkt imod at anvende 
Nord Stream-projektet som en undskyldning for Ruslands øgede militære tilstedeværelse i 
Østersøen;

8. glæder sig over det beløb på 20 mio. EUR, der er øremærket til strategien for 
Østersøområdet i EU's budget for 2010; bemærker, at disse midler supplerer andre midler 
som f.eks. strukturfondene, og at disse midler kan anvendes til foranstaltninger udadtil 
som en del af det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument, hvilket faktisk 
betyder samarbejde med Rusland og Belarus; opfordrer til, at midler, der i fremtiden 
bevilges til strategien for Østersøområdet, flyttes til kapitel 1 i EU-budgettet for at gøre 
dem tilgængelige også for koordinatorerne og de førende partnere i strategien for 
Østersøområdet med henblik på at nå bæredygtige mål, og anmoder om ikke at udelukke 
muligheden for at finde yderligere finansielle midler, særlig gennem Den Europæiske 
Investeringsbank og Den Nordiske Investeringsbank;

9. noterer sig, at den globale finansielle og økonomiske krise har haft stor indvirkning på alle 
lande i området, særlig de baltiske lande; opfordrer alle aktører til ikke at reducere deres 
engagement i EU's strategi for Østersøområdet på grund af krisen;

10. beklager imidlertid, at Kommissionen endnu ikke har udbetalt de midler, der er øremærket 
til strategien for Østersøområdet; minder derfor Kommissionen om betydningen af at 
sikre, at midlerne udbetales og anvendes i overensstemmelse med Europa-Parlamentets 
anmodninger;

11. gør opmærksom på regionens følsomhed, der skyldes dens strategiske placering; 
understreger, at bedre forbindelser med eksterne partnere i Østersøområdet vil gavne hele 
EU;

12. er overbevist om, at en hvilken som helst EU-politiks succes vil blive målt i forhold til 
konkrete resultater, som skal være synlige og mærkbare for borgerne, og at det i 
betragtning af de store miljø- og infrastrukturrelaterede udfordringer og andre 
udfordringer, som Østersøområdet står overfor, er vigtigt i højere grad at inddrage det 
organiserede civile samfund;

13. gentager i denne henseende, at Rusland for at gøre grænseoverskridende projekter mere 
effektive hurtigt bør indarbejde international bedste praksis for gennemsigtighed og 
offentligt ansvar i sin nationale lovgivning og ratificere Espookonventionen om vurdering 
af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænserne; 
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