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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Affarijiet Barranin jistieden lill-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni 
tiegħu:

1. Huwa konvint li l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku u l-
pjanijiet ta’ azzjoni assoċjati magħha proposti mill-Kummissjoni jistgħu jirnexxu iktar 
permezz ta’ kooperazzjoni kostruttiva u bbilanċjata mas-sħab esterni fir-reġjun, inklużi r-
Russja, in-Norveġja, il-Bjelorussja u entitajiet intergovernattivi u nongovernattivi;

2. Itenni l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-28 ta’ Settembru 20091 li jadottaw l-Istrateġija tal-
UE għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku u li jagħmlu nota dwar kif din hija strateġija interna tal-
UE li biha l-aspetti esterni tal-kooperazzjoni se jiġu indirizzati fi ħdan il-qafas tad-
Dimensjoni tat-Tramuntana, kif ġie ddikjarat ukoll fir-riżoluzzjoni inizjali tal-Parlament 
Ewropew ta’ Novembru 2006; jenfasizza, f’dan il-kuntest, l-importanza ta’ kooperazzjoni 
settorjali mill-qrib man-Norveġja, il-Bjelorussja u, b’mod partikolari, mar-Russja, l-uniku 
pajjiż li mhuwiex fl-UE iżda li għandu aċċess dirett għall-Baħar Baltiku, speċjalment 
rigward l-infrastruttura, is-sigurtà tat-trasport marittimu, il-ġestjoni u l-kwalità tal-ilma u 
l-ewtrofikazzjoni, iżda jenfasizza li dan m'għandux iwassal għall-ħolqien ta' strutturi 
burokratiċi addizzjonali; jinnota speċifikament l-istatus tat-territorju tal-Oblast ta’ 
Kaliningrad, li hu mdawwar minn Stati Membri tal-UE; jenfasizza l-ħtieġa li jiġi stimulat 
l-iżvilupp ekonomiku u soċjali f’dan ir-reġjun, bħala reġjun li jkun ta’ ‘passaġġ’ jew 
‘pilota’ għal relazzjoni eqreb bejn l-UE u r-Russja li tinvolvi NGOs, istituzzjonijiet 
edukattivi u kulturali u awtoritajiet lokali u reġjonali;

3. Jemmen li l-Ftehim ta’ Sħubija u Kooperazzjoni l-ġdid mar-Russja għandu jqis il-
kooperazzjoni fiż-Żona tal-Baħar Baltiku; jilqa’ l-isforzi mill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri fir-reġjun biex jikkooperaw mar-Russja f’għadd kbir ta’ oqsma, bħall-
konnessjonijiet tat-trasport, it-turiżmu, theddid transkonfinali għas-saħħa, il-ħarsien 
ambjentali u l-adattament għat-tibdil fil-klima, l-ambjent, id-dwana u l-kontrolli fuq il-
fruntieri u, b’mod partikolari, il-kwistjonijiet dwar l-enerġija; jemmen li l-ispazji komuni 
tar-Russja u l-UE se jipprovdu qafas siewi f’dan ir-rigward, u jistieden lir-Russja biex 
ikollha sehem ugwali f’din il-kooperazzjoni; jenfasizza li l-progress mir-Russja rigward l-
istat tad-dritt ikun ta’ għajnuna kbira għat-tisħiħ tar-relazzjoni bejn l-UE u r-Russja;

4. Jenfasizza l-importanza tar-reġjun għas-sigurtà tal-enerġija tal-Ewropa u jitlob l-iżvilupp 
tal-proġetti tal-UE bl-għan li jtejbu l-konnessjonijiet tal-enerġija bejn l-Istati Membri fiż-
żona;

5. Jenfasizza l-ħtieġa li tonqos id-dipendenza tar-reġjun fuq l-enerġija Russa; jilqa’ 
b’sodisfazzjon id-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-ħtieġa għal iżjed 
interkonnessjonijiet bejn l-Istati Membri fir-reġjun u diversifikazzjoni ikbar tal-provvisti 
tal-enerġija; jitlob f’dan ir-rigward għal iżjed appoġġ għall-ħolqien ta’ portijiet tal-gass 
naturali likwifikat (LNG); 
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6. Jitlob għal rispett speċjali għall-ħarsien ambjentali fil-kuntest tal-implimentazzjoni tal-
Proġett Nord Stream; jistieden lill-Kummissjoni biex tirrapporta lill-Parlament Ewropew, 
skont ir-riżoluzzjoni tiegħu tat-8 ta’ Lulju 20081, dwar jekk il-valutazzjonijiet tal-impatt 
ambjentali nazzjonali tal-pipeline tal-gass ippjanata fil-Baħar Baltiku twettqu b’mod 
konformi mal-liġi ambjentali internazzjonali; 

7. Huwa mħasseb ħafna dwar il-manuvri militari konġunti u reċenti tal-Bjelorussja u r-
Russja, bl-għan li – fost affarijiet oħra – jiddefendu l-Pipeline tan-Nord Stream; jesprimi l-
oppożizzjoni bis-sħiħ tiegħu għall-fatt li l-proġett Nord Stream jintuża bħala skuża għal 
preżenza militari msaħħa tar-Russja fil-Baħar Baltiku;

8. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-ammont ta’ EUR 20 miljun allokat fil-baġit tal-UE għall-2010 
għall-Istrateġija għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku; jinnota li dan huwa miżjud ma’ fondi oħra 
bħall-fondi strutturali, u li bħala parti mill-Istrument Ewropew ta’ Viċinat u Sħubija jista’ 
jintuża biss għall-azzjoni esterna, li fil-fatt tfisser il-kooperazzjoni mar-Russja u l-
Bjelorussja; jitlob li l-fondi tal-ġejjieni allokati għall-Istrateġija għar-Reġjun tal-Baħar 
Baltiku jiġu ttrasferiti għall-Kapitolu 1 tal-baġit tal-UE sabiex ikunu jistgħu jitqiegħdu 
għad-dispożizzjoni tal-koordinaturi u s-sħab ewlenin tal-Istrateġija għar-Reġjun tal-Baħar 
Baltiku, partikolarment fil-kuntest tal-ilħiq tal-għanijiet tas-sostenibilità, u jitlob li ma 
tiġix eskluża l-possibilità ta’ sejba ta’ riżorsi finanzjarji addizzjonali, partikolarment 
permezz tal-Bank Ewropew tal-Investiment u l-Bank Nordiku tal-Investiment;

9. Jinnota l-impatt qawwi li kellha l-kriżi dinjija finanzjarja u ekonomika fuq il-pajjiżi kollha 
fir-reġjun, b’mod partikolari fl-istati Baltiċi; jistieden lill-partijiet interessati kollha biex 
ma jnaqqsux l-impenn tagħhom lejn l-Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku 
minħabba l-kriżi;

10. Jiddispjaċih, madankollu, li l-Kummissjoni għadha ma ħallsitx il-fondi allokati għall-
Istrateġija għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku; ifakkar lill-Kummissjoni, għalhekk, dwar l-
importanza tal-iżgurar li l-fondi jitħallsu u jintużaw skont it-talbiet tal-Parlament 
Ewropew;

11. Jenfasizza s-sensittività tar-reġjun minħabba l-pożizzjoni strateġika tiegħu; jagħmel enfasi 
wkoll fuq il-fatt li t-titjib tar-relazzjonijiet mas-sħab esterni fir-Reġjun tal-Baħar Baltiku 
jkun ta’ vantaġġ għall-UE kollha;

12. Huwa konvint li s-suċċess ta’ kwalunkwe politika tal-UE bħall-Istrateġija għar-Reġjun tal-
Baħar Baltiku se jiġi evalwat f’termini tar-riżultati prattiċi li għandhom ikunu viżibbli u 
tanġibbli għaċ-ċittadini, u li, fid-dawl tal-gravità tal-isfidi ambjentali, dawk relatati mal-
infrastruttura u l-isfidi l-oħra li qed jaffronta r-Reġjun tal-Baħar Baltiku, huwa ta’ 
importanza kritika li s-soċjetà ċivili organizzata tkun aktar involuta;

13. Itenni, f’dan ir-rigward, li biex il-proġetti transkonfinali jsiru iktar effikaċi, ir-Russja 
għandha tinkorpora malajr l-aqwa prattika internazzjonali dwar it-trasparenza u l-kontabilità 
pubblika fil-leġiżlazzjoni nazzjonali tagħha u għandha tirratifika l-Konvenzjoni ta' Espoo 
dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali f’Kuntest Transkonfinali; 
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