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SUGGESTIES
De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie regionale
ontwikkeling onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
1. is ervan overtuigd dat de strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied en de
begeleidende actieplannen die zijn voorgesteld door de Commissie succesvoller kunnen zijn
als er op constructieve en evenwichtige wijze wordt samengewerkt met de externe partners in
de regio, met inbegrip van Rusland, Noorwegen, Wit-Rusland en intergouvernementele en
niet-gouvernementele organisaties;
2. herhaalt de conclusies van de Raad van 28 september 20091 bij de goedkeuring van de EUstrategie voor het Oostzeegebied, waarin wordt opgemerkt dat dit een interne EU-strategie is
en dat externe aspecten van de samenwerking zullen worden behandeld in het kader van de
Noordelijke Dimensie, zoals tevens was aangegeven in de oorspronkelijke resolutie van het
Europees Parlement van november 2006; benadrukt in dit verband het belang van nauwe
sectorale samenwerking met Noorwegen, Wit-Rusland en met name Rusland, de enige nietEU-lidstaat met rechtstreekse toegang tot de Oostzee, met name op het gebied van
infrastructuren, veiligheid van het zeevervoer, waterbeheer en -kwaliteit en eutrofiëring,
maar benadrukt dat dit niet tot gevolg mag hebben dat er extra bureaucratische structuren
worden gecreëerd; wijst met name op de status van de enclave Kaliningrad Oblast, die is
omringd door EU-lidstaten; benadrukt de noodzaak om de sociale en economische
ontwikkeling te stimuleren in de regio Kaliningrad als een "voorbereider" van of "proefregio"
voor verdere ontwikkeling van de betrekkingen tussen de EU en Rusland, waarbij nietgouvernementele organisaties, culturele en onderwijsinstellingen en lokale en regionale
autoriteiten betrokken worden;
3. is van mening dat er in de nieuwe Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met
Rusland rekening gehouden moet worden met de samenwerking in het Oostzeegebied; is
verheugd over de inspanningen van de Commissie en de lidstaten in de regio om samen te
werken met Rusland op een groot aantal terreinen, zoals vervoersverbindingen, toerisme,
grensoverschrijdende bedreigingen van de volksgezondheid, milieubescherming, aanpassing
aan de klimaatverandering, milieu, douane, grenscontrole, en met name energiekwesties; is
van mening dat de gemeenschappelijke ruimten van de EU en Rusland in dit verband een
waardevol kader zullen vormen en roept Rusland op een gelijkwaardige rol te spelen in deze
samenwerking; benadrukt dat Russische vooruitgang ten aanzien van de rechtsstaat
aanzienlijke gevolgen zou hebben voor de verdieping van de betrekkingen EU-Rusland;
4. onderstreept het belang van de regio voor de energiezekerheid van Europa en roept op EUprojecten te ontwikkelen gericht op de verbetering van de energieverbindingen tussen de
lidstaten en het gebied;
5. benadrukt de noodzaak de afhankelijkheid van de regio van Russische energie te verkleinen;
is verheugd over de verklaring van de Europese Commissie over de noodzaak tot meer
verbindingen tussen de netten in de lidstaten in de regio en grotere diversificatie van de
energievoorziening; roept in dit verband op tot meer steun voor de bouw van LNG-havens;
6. dringt er op aan dat met name de milieubescherming in de context van de aanleg van het
Nord Stream-project wordt geëerbiedigd; dringt er bij de Commissie op aan verslag uit
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brengen aan het Europees Parlement, overeenkomstig zijn resolutie van 8 juli 20081, over de
vraag of de nationale milieueffectrapportages voor de geplande gasleiding in de Oostzee zijn
uitgevoerd in volledige overeenstemming met de internationale milieuwetgeving;
7. is zeer bezorgd over de recente gezamenlijke militaire manoeuvres van Wit-Rusland en
Rusland, naar verluidt gericht op onder meer de verdediging van de Nord Stream-pijpleiding;
verzet zich krachtig tegen het gebruik van het Nord Stream-project als excuus voor een
grotere Russische militaire aanwezigheid in het Oostzeegebied;
8. is verheugd over het bedrag van 20 miljoen euro dat in de begroting van 2010 was
geoormerkt voor de strategie voor het Oostzeegebied; merkt op dat dit een aanvulling vormt
op andere fondsen, zoals de structuurfondsen, en dat het als onderdeel van het Europese
Nabuurschaps- en partnerschapsinstrument alleen kan worden aangewend voor externe
acties, wat feitelijk neerkomt op samenwerking met Rusland; verzoekt om in de toekomst
bedragen die worden toegewezen aan de strategie voor het Oostzeegebied over te hevelen
naar hoofdstuk 1 van de EU-begroting zodat ze ook beschikbaar zijn voor de coördinatoren
en projectleiders van de strategie voor het Oostzeegebied, met name in de context van de
verwezenlijking van duurzaamheidsdoelstellingen, en roept op om de mogelijkheid niet uit te
sluiten dat er extra financiële middelen gevonden kunnen worden, met name via de Europese
Investeringsbank en de Noordse Investeringsbank;
9. merkt op dat de wereldwijde financiële en economische crisis verregaande gevolgen heeft
gehad voor alle landen in de regio, met name de Baltische staten; roept alle belanghebbenden
op zich niet minder met de EU-strategie voor het Oostzeegebied bezig te houden vanwege de
crisis;
10. betreurt echter dat de voor de strategie voor het Oostzeegebied geoormerkte bedragen nog
niet door de Commissie zijn uitbetaald; herinnert de Commissie er derhalve aan dat het
belangrijk is dat de bedragen worden uitbetaald en gebruikt in overeenstemming met de
verzoeken van het Europees Parlement;
11. onderstreept dat het gezien de strategische ligging om een gevoelige regio gaat; benadrukt
dat verbeterde betrekkingen met externe partners in het Oostzeegebied ten goede zullen
komen aan de gehele EU.
12. is ervan overtuigd dat het succes van EU-beleid, zoals de strategie voor het Oostzeegebied,
wordt bepaald aan de hand van praktische resultaten die zichtbaar en voelbaar moeten zijn
voor de burger, en dat gegeven de ernst van de uitdagingen voor het Oostzeegebied op het
gebied van onder meer het milieu en infrastructuur, een grotere betrokkenheid van
maatschappelijke organisaties cruciaal is;
13. herhaalt in dit verband dat om grensoverschrijdende projecten effectiever te maken, Rusland
snel internationale beste praktijken op het gebied van transparantie en publieke
verantwoordingsplicht in zijn nationale wetgeving zou moeten incorporeren en het Verdrag
van Espoo (inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband) zou moeten
ratificeren.
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