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EHDOTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa sisällyttämään 
seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1. on vakuuttunut siitä, että Itämeren aluetta koskeva Euroopan unionin strategia sekä 
strategiaan liittyvät komission esittämät toimintasuunnitelmat voivat johtaa parempaan 
tulokseen rakentavassa ja tasapainoisessa yhteistyössä alueella toimivien ulkoisten 
kumppaneiden kuten Venäjän, Norjan, Valko-Venäjän sekä hallitusten välisten ja 
hallituksista riippumattomien organisaatioiden kanssa;

2. palauttaa mieleen 28. syyskuuta 2009 kokoontuneen neuvoston päätelmät1 Itämeren 
aluetta koskevasta Euroopan unionin strategiasta, joissa todetaan, että strategia on 
Euroopan unionin sisäinen ja että yhteistyön ulkoisia seikkoja käsitellään pohjoisen 
ulottuvuuden puitteissa, kuten todetaan myös marraskuussa 2006 annetussa Euroopan 
parlamentin ensimmäisessä päätöslauselmassa; painottaa näissä puitteissa tiiviin 
alakohtaisen yhteistyön merkitystä – eritoten infrastruktuuria, meriliikenteen 
turvallisuutta, vesivarojen hallintaa ja laatua sekä rehevöitymistä koskevissa asioissa –
Norjan, Valko-Venäjän ja erityisesti Venäjän kanssa, koska se on ainoa unionin 
ulkopuolinen maa, jolla on suora yhteys Itämerelle, mutta korostaa, että yhteistyö ei saa 
johtaa uusien byrokraattisten rakenteiden perustamiseen; ottaa huomioon erityisesti 
Euroopan unionin jäsenvaltioiden ympäröimän Kaliningradin alueen aseman; korostaa, 
että tämän alueen sosiaalista ja taloudellista kehitystä olisi vauhditettava ja aluetta olisi 
pidettävä eräänlaisena yhdyskäytävänä tai pilottialueena Euroopan unionin ja Venäjän 
läheisemmille suhteille, joissa on mukana kansalaisjärjestöjä, oppilaitoksia ja kulttuuri-
instituutioita sekä paikallis- ja alueviranomaisia;

3. katsoo, että Venäjän kanssa tehtävässä uudessa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksessa 
olisi otettava huomioon Itämeren alueen yhteistyö; suhtautuu myönteisesti komission ja 
kyseisen alueen jäsenvaltioiden pyrkimykseen toimia yhteistyössä Venäjän kanssa monilla 
eri aloilla, kuten liikenneyhteyksiin, matkailuun, rajat ylittäviin terveysuhkiin, 
ympäristönsuojeluun ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, ympäristöön, tulli- ja 
rajatarkastuksiin sekä erityisesti energiakysymyksiin liittyvissä asioissa; uskoo, että 
Euroopan unionin ja Venäjän yhteiset alueet tarjoavat arvokkaan kehyksen näiden 
kysymysten käsittelylle ja kehottaa Venäjää huolehtimaan yhtäläisesti osuudestaan tässä 
yhteistyössä; korostaa, että Venäjän edistyminen oikeusvaltion kehittämisessä syventäisi 
merkittävästi Euroopan unionin ja Venäjän suhteita;

4. tähdentää alueen merkitystä Euroopan energian toimitusvarmuudelle ja pyytää 
kehittämään sellaisia EU-hankkeita, joiden tavoitteena on energiayhteyksien parantaminen 
alueen jäsenvaltioiden välillä;

5. korostaa tarvetta vähentää alueen riippuvuutta venäläisestä energiasta; panee tyytyväisenä 
merkille Euroopan komission julkilausuman, jossa edellytetään yhteyksien lisäämistä 
alueen jäsenvaltioiden välillä ja energiahuollon monipuolistamista; kehottaa tässä 
yhteydessä lisäämään tukea nesteytettyä maakaasua (LNG) hyödyntävien laitosten 
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perustamiselle; 

6. kehottaa kiinnittämään erityistä huomiota ympäristönsuojeluun Nord Stream -hankkeen 
toteuttamisen yhteydessä; kehottaa komissiota antamaan Euroopan parlamentille sen 
8. kesäkuuta 2008 antaman päätöslauselman1 mukaisesti kertomuksen siitä, onko 
suunniteltua Itämeren kaasuputkea koskevat kansalliset ympäristövaikutusten arvioinnit 
tehty täysin kansainvälisen ympäristölainsäädännön mukaisesti; 

7. on hyvin huolissaan äskettäin toteutetuista Valko-Venäjän ja Venäjän yhteisistä 
sotaharjoituksista, joiden tarkoituksena väitetään olleen – muun muassa – Nord Stream 
-kaasuputken puolustaminen; vastustaa jyrkästi Nord Stream -hankkeen käyttämistä 
verukkeena Venäjän voimistuneelle sotilaalliselle läsnäololle Itämerellä;

8. panee tyytyväisenä merkille Euroopan unionin vuoden 2010 talousarviossa Itämeren 
aluetta koskevalle strategialle osoitetun 20 miljoonan euron määrärahan; panee merkille, 
että tämä summa tulee muiden varojen kuten rakennerahastojen lisäksi ja että osana 
Euroopan naapuruuspolitiikan välinettä sitä voidaan käyttää vain ulkoisiin toimiin, mikä 
käytännössä tarkoittaa yhteistyötä Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa; kehottaa siirtämään 
Itämeren aluetta koskevalle strategialle myönnettyjä varoja tulevaisuudessa Euroopan 
unionin talousarvion lukuun 1, jotta ne voitaisiin antaa myös Itämeren alueen strategiasta 
vastaavien koordinaattoreiden ja johtavien kumppaneiden käytettäväksi erityisesti, kun 
pyritään saavuttamaan kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita, ja pyytää, että ei 
suljettaisi pois mahdollisuutta löytää lisärahoituslähteitä esimerkiksi Euroopan 
investointipankin tai Pohjoismaiden investointipankin kautta;

9. panee merkille, että maailmanlaajuisella rahoitus- ja talouskriisillä on ollut syvällinen 
vaikutus alueen kaikkiin valtioihin, erityisesti Baltian maihin; kehottaa kaikkia osapuolia 
olemaan heikentämättä sitoumustaan Euroopan unionin Itämeren aluetta koskevaan 
strategiaan kriisin vuoksi;

10. pitää kuitenkin valitettavana, että komissio ei ole vielä vapauttanut Itämeren aluetta 
koskevalle strategialle myönnettyjä määrärahoja; huomauttaa tämän vuoksi komissiolle, 
että on tärkeää varmistaa, että määrärahat vapautetaan ja että ne käytetään Euroopan 
parlamentin esittämien pyyntöjen mukaisesti;

11. korostaa alueelle ominaista, sen strategisesta asemasta johtuvaa arkaluonteisuutta; 
painottaa, että koko Euroopan unioni hyötyy suhteiden paranemisesta ulkoisiin 
kumppaneihin Itämeren alueella.

12. on vakuuttunut siitä, että EU-toimien, kuten Itämeren aluetta koskevan strategian, 
menestyksen arviointi perustuu käytännön tuloksiin, joiden on oltava näkyviä ja todellisia 
kansalaisten kannalta; ja että Itämeren aluetta koskevien ympäristön, infrastruktuurin ja 
muiden haasteiden vakavuuden vuoksi järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan entistä 
tiiviimpi osallistuminen on ratkaisevan tärkeää;

13. toistaa tässä yhteydessä, että rajat ylittävien hankkeiden tehostaminen edellyttää, että 
Venäjän olisi ripeästi saatettava avoimuutta ja julkista vastuuta koskevat parhaat 
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kansainväliset käytännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään ja allekirjoitettava valtioiden 
rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista tehty Espoon yleissopimus.
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