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IEROSINĀJUMI
Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju rezolūcijas
priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
1. ir pārliecināts, ka Komisijas piedāvātā Eiropas Savienības stratēģija Baltijas jūras
reģionam un to saistītais rīcības plāns gūs lielākus panākumus, ja sadarbība ar šī reģiona
ārējiem partneriem, tostarp Krieviju, Norvēģiju, Baltkrieviju un starpvaldību un
nevalstiskajām organizācijām būs konstruktīva un līdzsvarota;
2. atkārtoti norāda uz Padomes 2009. gada 28. septembra secinājumiem1, pieņemot Eiropas
Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam, kuros atzīmēts, ka šī ir stratēģija pašai
Eiropas Savienībai un ka ārējās sadarbības galvenais pamats būs Ziemeļu dimensijas
platforma, kas paziņots arī Eiropas Parlamenta 2006. gada novembra sākotnējā rezolūcijā;
šajā saistībā uzsver, ka svarīgi ir cieši sadarboties ar Norvēģiju, Baltkrieviju un jo īpaši
Krieviju, kas no valstīm ar tiešu piekļuvi Baltijas jūrai ir vienīgā, kura nav ES dalībvalsts,
sadarbību īstenojot pa nozarēm sevišķi tādos jautājumos kā infrastruktūra, jūras satiksmes
drošība, ūdenssaimniecība, ūdens kvalitāte un eitrofikācija, taču uzsver, ka nekādas jaunas
birokrātiskas struktūras šim nolūkam nevajadzētu radīt; īpaši atzīmē ES dalībvalstu
ieskautā Kaļiņingradas apgabala anklāva statusu; uzsver, ka sociālā un ekonomiskā
attīstība reģionā jāveicina kā „vārtu” reģionā vai „pilotreģionā” ciešākām attiecībām starp
ES un Krieviju, iesaistot NVO, izglītības un kultūras iestādes un vietējās un reģionālās
iestādes;
3. uzskata, ka jaunajā Partnerības un sadarbības nolīgumā ar Krieviju jāņem vērā sadarbība
Baltijas jūras reģionā; atzinīgi vērtē Komisijas un dalībvalstu centienus reģionā
sadarboties ar Krieviju daudzās jomās, tostarp tādos jautājumos kā transporta savienojumi,
tūrisms, pārrobežu veselības apdraudējumi, vides aizsardzība un pielāgošanās klimata
pārmaiņām, vides kontrole, muitas kontrole un robežkontrole un jo īpaši enerģētikas
jautājumi; uzskata, ka vērtīga sadarbības platforma būs ES un Krievijas kopējā telpa, un
aicina Krieviju vienlīdz piedalīties šajā sadarbībā; uzsver, ka ES un Krievijas attiecības
daudz sekmētu tiesiskuma pilnveidošanās Krievijā;
4. uzsver šī reģiona nozīmi Eiropas energoapgādes drošībā un aicina izstrādāt ES projektus
ar mērķi šajā reģionā uzlabot elektroenerģijas tīkla savienojumus starp dalībvalstīm;
5. uzsver nepieciešamību mazināt reģiona atkarību no Krievijas piegādātās enerģijas; atzinīgi
vērtē Eiropas Komisijas paziņojumu, ka starp šī reģiona dalībvalstīm vajag vairāk
starpsavienojumu un enerģijas piegādes avotiem jābūt daudzveidīgākiem; šajā saistībā
aicina palielināt atbalstu sašķidrinātās dabasgāzes pārkraušanas ostu izveidei;
6. prasa saistībā ar projekta Nord Stream īstenošanu īpaši ņemt vērā vides aizsardzības
apsvērumus; aicina Komisiju saskaņā ar Eiropas Parlamenta nostāju, kas izklāstīta
2008. gada 8. jūlija rezolūcijā,2 atskaitīties par to, vai novērtējumi par plānotā Baltijas
jūras gāzes cauruļvada ietekmi uz vidi dalībvalstīs ir īstenoti, pilnībā ievērojot
1
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starptautiskos tiesību aktus vides jomā;
7. pauž nopietnas bažas par nesen notikušajiem Baltkrievijas un Krievijas kopīgajiem
militārajiem manevriem, kuru deklarētais mērķis cita starpā bija cauruļvada Nord Stream
aizsardzība; pauž stingrus iebildumus pret projekta Nord Stream izmantošanu par ieganstu
Krievijas pastiprinātai militārai klātbūtnei Baltijas jūrā;
8. atzinīgi vērtē to, ka ES 2010. gada budžetā Baltijas jūras stratēģijai paredzēti
EUR 20 miljoni; atzīmē, ka šī summa papildina citus līdzekļus (piemēram, struktūrfondu
līdzekļus) un ka to kā Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta daļu drīkst
izmantot tikai ārējai darbībai, kas faktiski nozīmē sadarbību ar Krieviju; aicina Baltijas
jūras stratēģijai piešķirtos līdzekļus turpmāk iekļaut ES budžeta 1. kategorijā, lai tādējādi
tos padarītu pieejamus arī Baltijas jūras stratēģijas koordinatoriem un vadošajiem
partneriem (jo īpaši ilgtspējības mērķu sasniegšanai), un aicina neizslēgt iespēju rast
papildu finanšu resursus, jo īpaši ar Eiropas Investīciju bankas un Ziemeļu Investīciju
bankas palīdzību;
9. atzīmē, ka globālā finanšu un ekonomikas krīze atstājusi dziļu ietekmi uz visām šī reģiona
valstīm, jo īpaši Baltijas valstīm; aicina visas iesaistītās puses krīzes dēļ nemazināt
apņēmību īstenot ES Baltijas jūras reģiona stratēģiju;
10. tomēr pauž nožēlu, ka Komisija vēl nav izmaksājusi Baltijas jūras reģiona stratēģijai
paredzētos līdzekļus; tādēļ atgādina Komisijai, cik svarīgi ir līdzekļus izmaksāt un izlietot
atbilstoši Eiropas Parlamenta pieprasījumiem;
11. uzsver, ka reģiona stratēģiskais stāvoklis to padara politiski ļoti jūtīgu; uzsver, ka labākas
attiecības ar Baltijas jūras reģiona ārējiem partneriem būs izdevīgas visai ES;
12. ir pārliecināts, ka ikvienas Baltijas jūras reģiona stratēģijai līdzvērtīgas ES politikas
panākumi tiks vērtēti no praktisko rezultātu viedokļa, kuriem jābūt iedzīvotājiem
redzamiem un reāli jūtamiem, un ka ļoti svarīga ir lielāka organizētas pilsoniskās
sabiedrības līdzdalība, ņemot vērā ar vidi un infrastruktūru saistītās problēmas un citus
izaicinājumus Baltijas jūras reģionā;
13. saistībā ar to atkārtoti norāda, ka Krievijai savos tiesību aktos steidzami jāpārņem labākā
starptautiskā prakse attiecībā uz pārredzamību un valsts atbildību un jāratificē Espo
Konvencija par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā, lai pārrobežu projekti
būtu efektīvāki.
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