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PASIŪLYMAI
Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Regioninės plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:
1. yra įsitikinęs, kad Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija ir susiję veiksmų
planai, kuriuos pateikė Komisija, bus sėkmingesni, jeigu regione vyks konstruktyvus ir
subalansuotas bendradarbiavimas su išorės partneriais, įskaitant Rusiją, Norvegiją,
Baltarusiją, taip pat tarpvyriausybines ir nevyriausybines organizacijas;
2. pakartoja 2009 m. rugsėjo 28 d. Tarybos išvadas1, kuriomis patvirtinta ES Baltijos jūros
regiono strategija ir nustatyta, kad tai yra ES vidaus strategija ir kad bendradarbiavimo
išorės aspektai bus sprendžiami remiantis Šiaurės dimensijos strategija, kaip nurodyta ir
Europos Parlamento 2006 m. lapkričio mėn. pirminėje rezoliucijoje; atsižvelgdamas į tai,
pažymi glaudaus sektorių bendradarbiavimo su Norvegija, Baltarusija ir ypač Rusija –
vienintele ES nepriklausančia šalimi, turinčia tiesioginę prieigą prie Baltijos jūros, svarbą,
ypač infrastruktūros, jūrų transporto saugumo, vandens išteklių valdymo ir kokybės bei
eutrofikacijos srityse, tačiau pabrėžia, kad dėl to nereikėtų steigti papildomų biurokratinių
struktūrų; ypač atkreipia dėmesį į Kaliningrado srities, kurią supa ES valstybės narės,
statusą; pabrėžia poreikį skatinti socialinę ir ekonominę šio regiono, kaip jungiamojo ar
bandomojo regiono glaudesniems ES ir Rusijos santykiams užtikrinti, plėtrą, įtraukiant
nevyriausybines organizacijas, švietimo ir kultūros įstaigas bei vietos ir regiono valdžios
institucijas;
3. mano, kad naujame partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime su Rusija reikėtų
atsižvelgti į bendradarbiavimą Baltijos jūros regione; palankiai vertina Komisijos ir
regiono valstybių narių pastangas bendradarbiauti su Rusija daugelyje sričių, pvz.,
transporto, turizmo, tarptautinių grėsmių sveikatai, aplinkos apsaugos ir prisitaikymo prie
klimato kaitos, aplinkos, muitinių ir sienų kontrolės, ir ypač energetikos klausimų; mano,
kad bendros ES ir Rusijos erdvės bus naudingos šiuo atžvilgiu, ir ragina Rusiją lygiomis
teisėmis prisidėti prie šio bendradarbiavimo; pabrėžia, kad Rusijos pažanga teisinės
valstybės srityje labai padėtų stiprinti ES ir Rusijos santykius;
4. pabrėžia regiono svarbą Europos energetiniam saugumui ir ragina rengti ES projektus,
kurių tikslas – gerinti valstybių narių energijos tiekimo ryšius šioje srityje;
5. pabrėžia poreikį mažinti regiono priklausomybę nuo Rusijos energijos; palankiai vertina
Europos Komisijos pareiškimą dėl poreikio labiau sujungti regiono valstybių narių
elektros energijos tinklus ir labiau įvairinti energijos išteklius; atsižvelgiant į tai, ragina
didinti paramą suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalams kurti;
6. ragina įgyvendinant projektą „Nord Stream“ ypatingą dėmesį skirti aplinkos apsaugai;
ragina Komisiją pateikti Europos Parlamentui, atsižvelgiant į pastarojo 2008 m. liepos 8 d.
rezoliuciją2, ataskaitą dėl to, ar per Baltijos jūrą planuojamo tiesti dujotiekio nacionaliniai
poveikio aplinkai vertinimai buvo atlikti visapusiškai laikantis tarptautinės aplinkos teisės
1
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nuostatų;
7. yra labai susirūpinęs dėl Baltarusijos ir Rusijos bendrų karinių manevrų, kuriais neva
siekiama, be kita ko, ginti dujotiekį „Nord Stream“; griežtai prieštarauja projekto „Nord
Stream“ naudojimui siekiant pateisinti sustiprintas Rusijos karines pajėgas Baltijos jūroje;
8. palankiai vertina tai, kad 2010 m. ES biudžete Baltijos jūros regiono strategijai skiriama
20 mln. eurų suma; pažymi, kad ši suma skiriama papildomai prie kitų fondų, pvz.,
struktūrinių fondų, ir kaip viena iš Europos kaimynystės ir partnerystės priemonių gali
būti naudojama tik išorės veiksmams, taigi, iš tikrųjų bendradarbiavimui su Rusija ir
Baltarusija finansuoti; ragina Baltijos jūros regiono strategijai ateityje skirtas lėšas perkelti
į ES biudžeto 1 skyrių, kad jomis galėtų naudotis ir Baltijos jūros regiono strategijos
koordinatoriai bei pagrindiniai partneriai, ypač siekiant tvarumo tikslų, ir ragina neatmesti
galimybės gauti papildomų finansinių išteklių, ypač per Europos investicijų banką ir
Šiaurės investicijų banką;
9. atkreipia dėmesį į didelį visuotinės finansų ir ekonomikos krizės poveikį visoms regiono
šalims, ypač Baltijos valstybėms; ragina visas suinteresuotąsias šalis dėl krizės
nesumažinti savo įsipareigojimo įgyvendinti ES Baltijos jūros regiono strategiją;
10. vis dėlto apgailestauja, kad Komisija dar neišmokėjo Baltijos jūros regiono strategijai
skirtų lėšų; todėl primena Komisijai, jog svarbu užtikrinti, kad šios lėšos būtų išmokamos
ir naudojamos remiantis Europos Parlamento prašymais;
11. pabrėžia, kad dėl savo strateginės padėties regiono situacija yra kebli; pažymi, kad
pagerėję santykiai su išorės partneriais Baltijos jūros regione bus naudingi visai ES;
12. yra įsitikinęs, kad bet kurios ES politikos, pvz., Baltijos jūros regiono strategijos, sėkmė
bus vertinama pagal praktinius rezultatus, kurie turi būti piliečiams matomi ir
apčiuopiami, ir, turint omenyje sunkius aplinkos apsaugos, su infrastruktūra susijusius ir
kitus uždavinius, kuriuos turi spręsti Baltijos jūros regionas, itin svarbus aktyvesnis
organizuotos pilietinės visuomenės dalyvavimas;
13. šiuo atžvilgiu pakartoja, kad siekiant veiksmingesnių tarpvalstybinių projektų, Rusija
turėtų skubiai į nacionalinius teisės aktus įtraukti gerąją tarptautinę skaidrumo ir viešosios
atsakomybės patirtį bei ratifikuoti Espoo konvenciją dėl poveikio aplinkai vertinimo
tarpvalstybiniame kontekste.
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