2009–2014

EUROOPA PARLAMENT
Väliskomisjon

2009/2230(INI)
8.4.2010

ARVAMUS
Esitaja: väliskomisjon
Saaja: regionaalarengukomisjon
Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia ja makropiirkondade osa
tulevases ühtekuuluvuspoliitikas
(2009/2230(INI)
Arvamuse koostaja: Adam Bielan

AD\811529ET.doc

ET

PE439.837v02-00
Ühinenud mitmekesisuses

ET

PA_NonLeg

PE439.837v02-00

ET

2/5

AD\811529ET.doc

ETTEPANEKUD
Väliskomisjon palub vastutaval regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni
ettepanekusse järgmised ettepanekud:
1. on veendunud, et komisjoni kavandatud Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegia ja
sellega kaasnevad tegevuskavad on edukamad, kui tehakse konstruktiivset ja
tasakaalustatud koostööd selle piirkonna välispartnerite, sealhulgas Venemaa, Norra,
Valgevene, ning valitsustevaheliste ja valitsusväliste organisatsioonidega;
2. tuletab meelde nõukogu 28. septembri 2009. aasta järeldusi1, millega võetakse vastu ELi
Läänemere piirkonna strateegia ja märgitakse, et tegemist on ELi-sisese strateegiaga, ning
et väliskoostöö küsimusi käsitletakse Põhjamõõtme raames, nagu märgiti ka Euroopa
Parlamendi esialgses, 2006. aasta novembri resolutsioonis; sellega seoses rõhutab Norra,
Valgevene ja eriti Venemaaga (ainuke ELi mittekuuluv riik, kellel on vahetu pääs
Läänemerele) tehtava tiheda valdkondliku koostöö tähtsust, eriti seoses infrastruktuuride,
merevedude turvalisuse, veemajanduse, vee kvaliteedi ja eutrofeerumisega, kuid rõhutab,
et see ei tohiks viia täiendavate bürokraatlike struktuuride loomisele; märgib eriti ära ELi
liikmesriikidest ümbritsetud Kaliningradi oblasti enklaavi staatuse; rõhutab vajadust
stimuleerida sotsiaalset ja majandusarengut selles piirkonnas, mis võiks olla ELi ja
Venemaa vaheliste suhete tihendamise „värav“ või „katsepiirkond“, mille toimimisse
kaasataks VVOd, kultuuri- ja haridusasutused ning kohalikud ja piirkondlikud asutused;
3. arvab, et Venemaaga sõlmitavas uues partnerlus- ja koostöölepingus tuleks võtta arvesse
Läänemere piirkonna koostööd; tervitab komisjoni ja piirkonnas asuvate liikmesriikide
püüdeid teha Venemaaga koostööd arvukates valdkondades, nagu näiteks
transpordiühendused, turism, piirülesed terviseohud, keskkonnakaitse ja kliimamuutusega
kohanemine, keskkond, tolli- ja piirkontroll ning eelkõige energeetikaküsimused; usub, et
selleks loovad hea raamistiku ELi ja Venemaa ühisruumid ning kutsub Venemaad üles
kandma sellises koostöös võrdväärset osa; rõhutab, et ELi ja Venemaa suhteid aitaks
oluliselt süvendada Venemaa areng õigusriigi küsimustes;
4. rõhutab piirkonna tähtsust Euroopa energiavarustuse kindluses seisukohalt ning nõuab
selliste ELi projektide arendamist, mis on suunatud piirkonnas asuvate liikmesriikide
vaheliste energiaühenduste parandamisele;
5. rõhutab vajadust vähendada piirkonna sõltuvust Venemaa energiast; tervitab komisjoni
avaldust, milles käsitletakse vajadust suurendada piirkonna liikmesriikide võrkude
vastastikust sidumist ja mitmekesistada energiavarustust; sellega seoses nõuab suuremat
toetust veeldatud maagaasi terminalide rajamisele;
6. nõuab projekti Nord Stream elluviimisel erilise tähelepanu pööramist keskkonnakaitsele;
palub komisjonil vastavalt parlamendi 8. juuli 2008. aasta resolutsioonile2 Euroopa
Parlamendile ette kanda, kas kavandatud Läänemere gaasijuhtme keskkonnamõju
hindamised liikmesriikides viidi läbi täies kooskõlas rahvusvahelise keskkonnaõigusega;
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7. tunneb sügavat muret hiljutiste Venemaa ja Valgevene ühiste sõjaväemanöövrite pärast,
mille ühe eesmärgina nimetati ka Nord Streami gaasijuhtme kaitsmist; väljendab tugevat
vastuseisu püüetele kasutada Nord Streami projekti ettekäändena Venemaa sõjalise
kohaloleku tugevdamiseks Läänemerel;
8. tervitab ELi 2010. aasta eelarves 20 miljoni euro eraldamist Läänemere strateegia jaoks;
märgib, et see summa lisandub muudele, näiteks struktuurifondide vahenditele, ning et
seda kui Euroopa naabruse ja partnerluse rahastamisvahendi üht osa saab kasutada vaid
välistegevuseks, mis sisuliselt tähendab koostööd Venemaa ja Valgevenega; nõuab
edaspidi Läänemere strateegia jaoks eraldatavate vahendite viimist ELi eelarve 1. peatüki
alla, et muuta need kättesaadavaks ka Läänemere strateegia koordinaatoritele ja
tähtsamatele partneritele, eriti seoses jätkusuutlikkuse eesmärkide täitmisega, ning palub
mitte välistada lisaraha leidmise võimalusi, eeskätt Euroopa Investeerimispanga ja
Põhjamaade Investeerimispanga kaudu;
9. märgib ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tugevat mõju kõigile piirkonna riikidele ja
eriti Balti riikidele; palub kõiki sidusrühmi, et nad kriisi tõttu ei vähendaks oma ELi
Läänemere strateegia osas võetud kohustusi;
10. kahetseb samas, et komisjon ei ole Läänemere strateegia jaoks eraldatud vahendeid veel
üle kandnud; seepärast tuletab komisjonile meelde, kui tähtis on tagada vahendite
ülekandmine ja kasutamine vastavalt Euroopa Parlamendi taotlustele;
11. rõhutab piirkonna haavatavust selle strateegilise asendi tõttu; rõhutab, et suhete
parandamine Läänemere piirkonnas asuvate välispartneritega toob kasu kogu ELile;
12. on veendunud, et igasuguse ELi poliitika ja ka Läänemere strateegia edukus on mõõdetav
praktiliste tulemustena, mis peavad olema kodanikele nähtavad ja tajutavad, ning et
Läänemere piirkonna keskkonna-, infrastruktuuri- ja muude probleemide tõsidust
arvestades omab organiseerunud kodanikuühiskonna suurem kaasamine kriitilist tähtsust;
13. sellega seoses kinnitab, et piiriüleste projektide tulemuslikkuse tõstmiseks peaks Venemaa
kiiresti oma riiklikku seadusandlusse üle võtma rahvusvahelised parimad tavad
läbipaistvuse ja avalikkuse kontrolli osas ning ratifitseerima piiriülese keskkonnamõju
hindamise Espoo konventsiooni;
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