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SUGESTII
Comisia pentru afaceri externe recomandă Comisiei pentru dezvoltare regională, competentă
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce urmează a fi adoptată:
1. îşi exprimă convingerea că Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice şi
planurile de acţiune aferente, propuse de către Comisie vor avea mai mult succes dacă va
exista o cooperare constructivă şi echilibrată cu partenerii externi din regiune, inclusiv cu
Rusia, Norvegia, Belarus, şi cu organismele interguvernamentale şi neguvernamentale;
2. reiterează concluziile Consiliului din 28 septembrie 20091, prin care acesta a adoptat
Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice şi în care remarcă faptul că aceasta este o
strategie internă a UE, aspectele sale externe urmând să fie abordate în cadrul Dimensiunii
nordice, aşa cum se preciza şi în rezoluţia iniţială a Parlamentului European din noiembrie
2006; subliniază, în acest context, importanţa unei cooperări sectoriale strânse cu
Norvegia, Belarus şi mai ales Rusia, singura ţară nemembră a UE care are acces direct la
Marea Baltică, în special în domeniul infrastructurilor, al securităţii transportului maritim,
al gestionării apelor, al calităţii şi al eutrofizării, însă subliniază faptul că aceasta nu ar
trebui să conducă la crearea niciunei structuri birocratice suplimentare; ia act, în special,
de situaţia enclavei Kaliningrad Oblast, care este înconjurată de state membre ale UE;
subliniază necesitatea de a stimula dezvoltarea economică şi socială în această regiune, ca
punct de pornire sau ca regiune pilot pentru strângerea relaţiilor UE - Rusia, cu
implicarea ONG-urilor, a instituţiilor educaţionale şi culturale şi a autorităţilor locale şi
regionale;
3. consideră că noul acord de parteneriat şi cooperare cu Rusia ar trebui să ţină seama de
cooperarea din regiunea Mării Baltice; salută eforturile Comisiei şi ale statelor membre
din regiune în direcţia cooperării cu Rusia în numeroase domenii, precum conexiunile de
transport, turismul, problemele transfrontaliere în materie de sănătate, protecţia mediului
şi adaptarea la schimbările climatice, mediul, controlul vamal şi al frontierelor şi, mai ales,
chestiunile legate de energie; consideră că spaţiile comune UE-Rusia vor furniza un cadru
valoros în această privinţă şi invită Rusia să-şi asume un rol egal în această cooperare;
subliniază faptul că progresele realizate de Rusia în privinţa statului de drept vor contribui
în foarte mare măsură la aprofundarea relaţiilor UE - Rusia;
4. subliniază importanţa regiunii pentru securitatea energetică a Europei şi solicită
dezvoltarea unor proiecte UE care să vizeze îmbunătăţirea legăturilor în sectorul energetic
între statele membre din regiune;
5. subliniază necesitatea de a reduce dependenţa regiunii de energia furnizată de Rusia;
salută declaraţia Comisiei Europene privind necesitatea creşterii numărului de
interconexiuni între statele membre din regiune şi a diversificării rezervelor de energie;
solicită, în această privinţă, să se acorde un sprijin mai mare pentru crearea unor terminale
de GNL;
6. solicită respectarea cu stricteţe a exigenţelor de protecţia a mediului în cadrul
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implementării Proiectului „Nord Stream”; solicită Comisiei să informeze Parlamentul
European, în spiritul rezoluţiei acestuia din 8 iulie 20081, cu privire la conformitatea cu
dreptul internaţional din domeniul mediului a evaluărilor impactului asupra mediului la
nivel naţional al conductelor de gaz a căror construcţie este preconizată în Marea Baltică;
7. este extrem de preocupat de manevrele militare comune recente ale Belarusului şi Rusiei,
al căror scop declarat este, printre altele, apărarea gazoductului Nord Stream; îşi exprimă
opoziţia fermă faţă de utilizarea proiectului Nord Stream ca scuză pentru o prezenţă
militară întărită a Rusiei în Marea Baltică;
8. salută alocarea sumei de 20 milioane EUR în bugetul UE pe 2010 pentru regiunea Mării
Baltice; remarcă faptul că aceasta se adaugă altor fonduri, precum fondurile structurale, şi,
ca parte a Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat, poate fi folosită doar
pentru acţiuni externe, ceea ce înseamnă, concret, pentru cooperarea cu Rusia şi Belarus;
solicită mutarea viitoarelor fonduri alocate Strategiei Mării Baltice la capitolul 1 al
bugetului UE, astfel încât acestea să poată fi utilizate de coordonatori şi partenerii
principali ai Strategiei Mării Baltice, în special în contextul realizării obiectivelor de
sustenabilitate, şi solicită luarea în considerare a posibilităţii găsirii unor resurse financiare
suplimentare, în special prin Banca Europeană de Investiţii;
9. constată impactul deosebit al crizei financiare şi economice globale asupra tuturor ţărilor
din regiune, în special asupra ţărilor baltice; invită toate părţile interesate să nu-şi
slăbească angajamentul faţă de Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice din cauza
crizei;
10. regretă, cu toate acestea, faptul că fondurile alocate Strategiei Mării Baltice nu au fost încă
deblocate de către Comisie; reaminteşte de acea Comisiei importanţa deblocării acestor
fonduri şi a utilizării lor în conformitate cu cerinţele formulate de Parlamentul European;
11. accentuează caracterul sensibil al regiunii datorită poziţiei sale strategice; subliniază că
îmbunătăţirea relaţiilor cu partenerii externi din regiunea Mării Baltice va fi în avantajul
întregii Uniuni Europene;
12. este convins că succesul oricărei politici UE precum Strategia Mării Baltice va fi măsurat
din punctul de vedere al rezultatelor practice, care trebuie să fie vizibile şi palpabile pentru
cetăţeni, şi, ţinând cont de seriozitatea problemelor legate de mediu, a celor legate de
infrastructură şi a altor provocări cu care se confruntă regiunea Mării Baltice, este
esenţială o mai mare implicare a unei societăţi civile organizate ;
13. reafirmă, în acest sens, faptul că, pentru a creşte eficienţa proiectelor transfrontaliere,
Rusia ar trebui să transpună fără întârziere în legislaţia naţională bunele practici
internaţionale în materie de transparenţă şi responsabilitate publică şi să ratifice Convenţia
de la Espoo privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier.
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