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De strategie van de Europese Unie voor het Oostzeegebied en de rol van 
macroregio's in het kader van het toekomstige cohesiebeleid 
Resolutie van het Europees Parlement van 6 juli 2010 over de strategie van de Europese 
Unie voor het Oostzeegebied en de rol van macroregio's in het kader van het toekomstige 
cohesiebeleid (2009/2230(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de strategie van 
de Europese Unie voor het Oostzeegebied en het daarbij aanleunende indicatief actieplan 
(COM(2009)0248),

– gezien de door de Raad op 26 oktober 2009 aangenomen conclusies over de strategie van de 
Europese Unie voor het Oostzeegebied,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 8 juli 2008 over de gevolgen voor het milieu van de 
geplande gasleiding in de Oostzee tussen Rusland en Duitsland1,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 november 2006 inzake een Oostzeestrategie 
voor de noordelijke dimensie2,

– gezien de adviezen van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de strategie van 
de Europese Unie voor het Oostzeegebied (ECO/261) en "Macroregionale samenwerking 
Uitbreiding van de Oostzeestrategie naar andere macroregio's in Europa" (ECO/251),

– gezien het advies van het Comité van de Regio's "De rol van de lokale en regionale 
overheden in de nieuwe strategie voor het Oostzeegebied" van 21-22 april 2009,

– gezien het initiatiefadvies van het Comité van de Regio's "Witboek van het Comité van de 
Regio's over multilevel governance" CdR 89/2009 fin,

– gelet op artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling en de adviezen van de 
Commissie buitenlandse zaken, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid en de Commissie vervoer en toerisme (A7-0202/2010),

A. overwegende dat sinds de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 de Oostzee inderdaad 
een binnenzee van de EU is geworden, die landen met elkaar verbindt maar ook een 
uitdaging vormt, en dat de landen in het gebied van de Oostzee onderling sterk afhankelijk 
zijn van elkaar en voor dezelfde problemen staan,

                                               
1 PB C 297 E van 3.12.2009, blz. 3.
2 PB C 314 E van 21.12.2006, blz. 330.



B. overwegende dat de strategie voor het Oostzeegebied als proefproject fungeert voor 
toekomstige strategieën voor macroregio’s en dat het welslagen van deze strategie model 
kan staan voor de manier waarop toekomstige strategieën vorm kan worden gegeven,

C. overwegende dat het idee om rond gemeenschappelijke doelstellingen en 
ontwikkelingsproblemen geconcentreerde functionele regio's te vormen kan bijdragen tot 
een effectiever regionaal beleid van de Europese Unie,

D. overwegende dat een geïntegreerde aanpak ter wille van de doeltreffendheid van het 
regionaal beleid – vooral met het oog op de na 2013 door te voeren beleidshervorming –
moet worden ondersteund en ontwikkeld, en dat er ook strategieën voor macroregio's die op 
de hele Europese Unie van toepassing zijn moeten worden ontworpen, hoewel de toepassing 
daarvan niet mag leiden tot hernationalisering van het cohesiebeleid,

E. overwegende dat de Oostzee nog steeds de meest vervuilde zee van de Europese Unie is, en 
dat de milieusituatie aldaar niet nog verder mag verslechteren door de uitvoering van 
grootschalige infrastructuurprojecten in en rond de Oostzee (ook in landen buiten de EU),

1. spreekt zijn waardering uit voor de goedkeuring door de Europese Commissie van en de 
steun van de Raad voor de strategie voor het Oostzeegebied, waar het Parlement al sinds 
2006 op heeft aangedrongen;

2. is vooral ingenomen met het feit dat de strategie er is gekomen na uitvoerige raadpleging 
van de belanghebbende partijen in de lidstaten, waarbij niet alleen overleg is gepleegd met 
nationale, regionale en lokale overheidsinstanties, maar ook met vertegenwoordigers van de 
academische wereld, het bedrijfsleven en niet-gouvernementele organisaties, waaruit moge 
blijken dat het raadplegingsproces en het feit dat de partners van meet af aan bij de 
uitwerking van de strategie zijn betrokken in sterke mate medebepalend zijn voor het 
welslagen ervan; verwelkomt in dit verband de oprichting van een burgermaatschappelijk 
forum in de regio zoals de Baltic Sea Action Summit, en roept op tot soortgelijke 
initiatieven voor toekomstige macroregio’s waarbinnen publieke en particuliere actoren 
samen kunnen worden betrokken bij de ontwikkeling van macroregionale strategieën;

3. pleit er in deze context voor plaatselijke gemeenschappen nauwer te betrekken bij het 
opzetten van bredere en zorgvuldiger gedefinieerde communicatie- en overlegmechanismen, 
o.a. via de lokale media (lokale televisie, radio en gedrukte en online kranten); dringt er bij 
de Commissie op aan een speciaal webportaal voor de Oostzeestrategie in te richten, dat zou 
fungeren als forum voor de uitwisseling van ervaringen met betrekking tot huidige en 
toekomstige projecten die door centrale en lokale overheden, NGO's en andere entiteiten die
actief zijn in het Oostzeegebied worden opgezet;

4. is ingenomen met de EU-strategie voor 2020, die strookt met de in het kader van de 
strategie voor het Oostzeegebied gedefinieerde doelstellingen, en merkt op dat de 
EU-strategie voor 2020 een effectief kader kan vormen voor de tenuitvoerlegging en 
verbetering van de strategie voor het Oostzeegebied;

5. is ervan overtuigd dat de in het kader van de strategie vastgestelde, op een geïntegreerde 
visie gebaseerde nieuwe samenwerkingsstructuur mogelijkheden opent voor een rationelere 
en effectievere aanwending van de voor de milieubescherming en ontwikkeling van het 
Oostzeegebied beschikbare financiële middelen, die zowel afkomstig zijn uit EU- als uit 
nationale fondsen, alsmede van diverse financiële instellingen;



6. vestigt de aandacht op de wanverhouding die zich in termen van economische ontwikkeling 
en innovatie voordoet in het Oostzeegebied en op de noodzaak het potentieel van alle 
regio’s te vergroten, ook dat van de sterk ontwikkelde gebieden, aangezien deze de verst 
achtergebleven regio’s kunnen helpen vooruit te komen; wijst op de noodzaak nieuwe 
gebieden met ontwikkelings- en innovatiepotentieel te stimuleren en gebruik te maken van 
de mogelijkheid om de toegevoegde waarde van de Oostzeestrategie en andere toekomstige 
macroregionale strategieën te benutten voor het bereiken van een hoger niveau van 
synergie, waardoor bestaande verschillen kunnen worden teruggedrongen, zodat er een 
permanente ruimte van gemeenschappelijke welvaart ontstaat met een hoge 
concurrentiecapaciteit, hetgeen van cruciaal belang is met het oog op de vergrijzende 
bevolking en het ontstaan van nieuwe mondialiseringspatronen;

7. benadrukt dat de bestaande rechtshandelingen van de Europese Unie voor de versterking 
van de interne markt, zoals de dienstenrichtlijn, snel en consequent moeten worden 
geïmplementeerd om de Oostzeeregio als economische regio aantrekkelijker te maken;

8. spoort de lidstaten en de regio’s ertoe aan om de voor 2007-2013 beschikbare 
structuurfondsensubsidies aan te wenden ter maximale ondersteuning van de strategie, in 
het bijzonder ter bevordering van nieuwe werkgelegenheid en economische groei in de 
gebieden die het meest zijn getroffen door de economische crisis, en pleit er tegelijkertijd 
voor om – waar dat gerechtvaardigd is – nog tijdens de lopende programmeringsperiode 
wijzigingen aan te brengen in de operationele programma's; benadrukt dat het benutten van 
de bijzondere kenmerken van de regio zou kunnen leiden tot een veel effectiever gebruik 
van de structuurfondsen en het creëren van toegevoegde waarde op regionaal niveau;

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 ertoe op hun inzet ten behoeve van de EU-strategie voor het 
Oostzeegebied niet te laten verslappen vanwege de crisis;

10. is van mening dat alle stappen die in het kader van de sectorale beleidsvormen met een 
territoriale dimensie worden ondernomen van kapitaal belang zijn voor het welslagen van 
de strategie en het bereiken van de ambitieuze doelstellingen van de daaropvolgende 
macroregionale strategieën, met inbegrip van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het 
visserij- en transportbeleid, het industriebeleid, het onderzoekbeleid en een consistent te 
voeren infrastructuurbeleid, alsook voor de gecombineerde inzet van de voor de 
gezamenlijk gedefinieerde doelstellingen op een bepaald terrein beschikbare middelen; in 
deze context zou er tevens een beleidsevaluatie moeten worden uitgevoerd ter beoordeling 
van deze nieuwe doelstellingen, moet daarvoor op EU-niveau een passend model worden 
uitgewerkt en moet worden bepaald hoe dit model zich dient te verhouden tot de bestaande 
nationale en lokale structuren;

11. is van mening dat de territoriale dimensie van de strategie zal leiden tot de concrete 
ontwikkeling van het territoriaal cohesieconcept, dat door het Verdrag van Lissabon op één 
lijn wordt gesteld met de economische en sociale cohesie, en roept de Commissie er in deze 
context toe op om na 2013 een actieve dialoog aan te gaan over de rol en het effect van de 
macroregionale beleidsvormen van de EU;

12. pleit voor de formulering op basis van de territoriale samenwerkingsregels van specifieke 
bepalingen in het kader van de komende algemene structuurfondsenverordening, die 
duidelijk moeten zijn, moeten zijn aangepast aan de specifieke administratieve cultuur en 



geen bijkomende administratieve belasting voor de begunstigden mogen teweegbrengen, 
zodat de samenwerking tussen landen en regio’s kan worden geïntensiveerd, en pleit tevens 
voor de ontwikkeling van aanvullende gezamenlijke beleidsstrategieën die de regio op 
Europees en internationaal niveau aantrekkelijker kunnen maken en vervolgens als model 
kunnen fungeren voor de grensoverschrijdende samenwerking;

13. wijst op het feit dat de strategie voor het Oostzeegebied dient te worden beschouwd als een 
proces waarbij beleid en samenwerkingsactiviteiten in beginsel voortdurend in ontwikkeling 
zijn, zodat de te voeren strategie moet worden bijgesteld, en dat het hoofddoel erin moet 
bestaan optimale mechanismen te vinden die kunnen worden toegepast op andere nieuwe 
macroregionale strategieën; onderstreept in dit verband dat succesvolle initiatieven en de 
resultaten daarvan moeten worden geïnventariseerd, samengevat en gepromoot;  steunt het 
plan van de Commissie om een database van optimale praktijken aan te leggen, zodat deze 
praktijken kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van toekomstige macroregionale 
strategieën;

14. is van mening dat territoriale samenwerking in het kader van een voor macroregio’s te 
ontwikkelen strategie krachtig kan bijdragen tot de versterking van het integratieproces door 
het maatschappelijk middenveld nauwer te betrekken bij de besluitvorming en de 
tenuitvoerlegging van concrete maatregelen; is in deze context voorstander van de 
implementatie van met name sociale, economische, culturele, educatieve en toeristische 
elementen via de te ontwikkelen macroregionale strategieën en acht het ter versterking van 
de betrokkenheid van plaatselijke maatschappelijke organisaties en met het oog op het 
subsidiariteitsbeginsel tevens van belang ook macroregionale strategieën te promoten door 
de oprichting van Europese groeperingen voor territoriale samenwerking (EGTS);

15. onderstreept dat cultuur, onderwijs, onderzoek en innovatie verder tot ontwikkeling moeten 
worden gebracht en dat de lidstaten ertoe moeten worden aangemoedigd met name op het 
laatstgenoemde gebied nauw samen te werken; onderkent dat samenwerking op 
onderwijsgebied ongetwijfeld heel nuttig is, maar dat de bevoegdheid op dat terrein bij de 
lidstaten moet blijven berusten; pleit voor nauwere strategische samenwerking en striktere 
langetermijnplanning voor macroregio’s;

16. wijst er met het oog op het subsidiariteitsbeginsel en het brede potentieel tot samenwerking 
op lokaal en regionaal niveau op dat er duidelijk behoefte is aan een effectieve, meerlagige 
samenwerkingsstructuur, die kan worden bewerkstelligd door het bevorderen van sectorale 
partnerschappen met periodieke bijeenkomsten van de bevoegde beleidsmakers, zodat de 
deelnemende entiteiten meer verantwoordelijkheid met elkaar kunnen delen en tegelijkertijd 
de organisatorische soevereiniteit van de lidstaten en regio’s kan worden gevrijwaard; 
dringt er daarom op aan de bestaande grensoverschrijdende samenwerkingsmechanismen op 
lokaal en regionaal niveau te verbeteren, te ontwikkelen en te versterken;

17. benadrukt het feit dat de nieuwe 'macroregionale' samenwerkingsopzet in hoge mate is 
gebaseerd op een 'top-down'-benadering – bij de ontwikkeling waarvan de lidstaten een 
beslissende rol vervullen – en dat daardoor een nieuwe bestuurslaag wordt gecreëerd; in het 
kader van dit nieuwe samenwerkingsmodel moet worden bewerkstelligd dat de natuurlijke 
handicaps van de perifere regio's worden getransformeerd tot nieuw te benutten kansen en 
mogelijkheden en dat de ontwikkeling van deze regio's wordt gestimuleerd;

18. is van mening dat het gezamenlijke potentieel van macroregio's een optimaal antwoord kan 
bieden op de problemen die zich in een bepaalde regio voordoen; tegelijk bieden zij de 



mogelijkheid om op een effectieve en efficiënte manier gebruik te maken van de specifieke 
mogelijkheden en middelen van elke regio op zich;

19. verzoekt de Europese Commissie een evaluatie op te maken van de eerste resultaten en 
ervaringen die de EU-strategie voor het Oostzeegebied heeft opgeleverd, aan de hand 
waarvan potentiële bronnen en methoden voor de financiering van macroregionale 
strategieën in kaart kunnen worden gebracht, en verzoekt haar te helpen deze strategie als 
modelproject te gebruiken om de doelmatigheid van andere macroregionale strategieën aan 
te tonen; beklemtoont evenwel dat de ontwikkeling van macroregio's in wezen een 
aanvullend hulpmiddel dient te zijn en niet ten doel mag hebben de prioritaire rol van 
EU-financiering bij de ondersteuning van individuele lokale en regionale programma’s te 
vervangen;

20. merkt op dat de uitvoering van de Oostzeestrategie tot dusver zeer traag is verlopen; is van 
oordeel dat de op de begroting-2010 uitgetrokken middelen kunnen worden gebruikt om de 
implementatie van de strategie te verbeteren; betreurt het dan ook dat de bewuste gelden 
nog altijd niet zijn uitbetaald en herinnert de Commissie eraan hoe belangrijk het is dat deze 
middelen zo spoedig mogelijk voor de in het kader van de Oostzeestrategie beoogde 
doeleinden worden toegekend;

21. vestigt er met het oog op mogelijke toekomstige macroregionale strategieën de aandacht op 
dat de Europese Commissie een oplossing moet zien te vinden voor haar 
eigenmiddelenproblematiek, ten einde op dergelijke strategieën te kunnen anticiperen aan 
de hand van de territoriale specifieke kenmerken van de betrokken regio's, om de 
deelnemende lidstaten van nieuwe ideeën te voorzien met betrekking tot aangelegenheden 
van Europees belang en hen te ondersteunen bij de uitwerking van een strategie; verzoekt de 
Europese Commissie op de tenuitvoerlegging van deze strategieën toezicht te houden door 
te fungeren als coördinator, nieuwe prioriteiten uit te werken en de beschikbare middelen te 
besteden conform de gespecialiseerde behoeften en expertisevereisten, waarbij dubbel werk 
moet worden vermeden;

22. roept de Europese Commissie ertoe op om, gelet op de behoefte aan een tussentijdse 
analyse van de EU-strategie voor het Oostzeegebied, concrete instrumenten en criteria uit te 
werken voor de beoordeling van projecten op basis van vergelijkbare indicatoren;

23. roept de Europese Commissie, de lidstaten en zijn eigen leden ertoe op antwoorden te 
formuleren op de vraag hoe de macroregionale strategieën er moeten uitzien, hoe gelijke 
behandeling kan worden gegarandeerd (door ze als aparte programma’s dan wel als een 
onderdeel van het cohesiebeleid te behandelen), wie ze moet uitvoeren en hoe dit dient te 
gebeuren, en uit welke bronnen zij moeten worden gefinancierd teneinde onnodige 
opeenhoping en fragmentatie van EU-middelen te voorkomen, met name in de context van 
de EU-strategie voor 2020, de herziening van de EU-begroting en het debat over het te 
voeren cohesiebeleid;

24. benadrukt dat de Europese meerwaarde van macroregio’s gelegen is in de versterking van 
de lidstaat- en regio-overschrijdende samenwerking, hetgeen ook de reden is waarom de 
Europese programma’s voor territoriale samenwerking in grensoverschrijdend, 
transnationaal en interregionaal verband van cruciaal belang zijn voor de verwezenlijking 
van de doelstellingen van de macroregio’s; pleit er daarnaast ook voor om de strategie voor 
het Oostzeegebied te beschouwen als een strategie van de Europese Unie die gebaseerd is 
op diverse sectoren van EU-beleid, waarvoor een duidelijk gedefinieerd tijdschema en 



concrete doelstellingen zijn vastgelegd; is van oordeel dat deze strategie, gezien haar 
horizontale karakter, als macroregionaal kan worden beschouwd en dat de coördinatie ervan 
moet ressorteren onder het regionaal beleid;

25. is van mening dat de ontwikkeling van grootschalige beleidsplannen zoals macroregionale 
strategieën in meer algemene zin zou moeten bijdragen aan de versterking van de rol van 
lokale en regionale instanties bij de tenuitvoerlegging van het EU-beleid;

Externe dimensie

26. dringt in het kader van de strategie voor het Oostzeegebied en van de toekomstige 
macroregionale strategieën aan op nauwere betrekkingen tussen de Europese Unie en de 
niet-EU-landen, met name bij de uitvoering van grootschalige projecten met ingrijpende 
gevolgen voor het milieu; dringt voorts aan op samenwerking tussen EU- en niet-EU-landen 
om de veiligheid binnen deze regio te verbeteren en de bestrijding van grensoverschrijdende 
criminaliteit te ondersteunen;

27. wijst op de noodzaak te streven naar meer samenwerking tussen met name Rusland en 
Wit-Rusland en de Baltische staten bij de uitbouw van het energienetwerk en hiervoor 
intensiever gebruik te maken van de energiedialoog tussen de EU en Rusland, hetgeen 
tevens mogelijkheden biedt om Rusland bij de Oostzeestrategie te betrekken; verwacht dat 
alle partijen in het Oostzeegebied zich aansluiten bij internationale overeenkomsten zoals 
het Verdrag van Espoo en het Verdrag van Helsinki, zich houden aan de richtsnoeren van de 
Commissie van Helsinki (HELCOM), en binnen dit kader samenwerken;

28. verzoekt de Commissie te zorgen voor doelmatige samenwerking en coördinatie met de 
HELCOM en de lidstaten in het Oostzeegebied, met het oog op een duidelijke afbakening 
van de taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering van het HELCOM-
actieplan 2007 voor de Oostzee en van de bovengenoemde EU-strategie en het bijbehorende 
actieplan, zodat er een effectieve, brede beleidsstrategie voor de regio kan worden gevoerd;

29. 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 in de 
regio te stimuleren, zodat Kaliningrad kan opereren als een "gangmaker" of "proefregio" 
voor nauwere betrekkingen tussen de EU en Rusland, waarbij ook niet-gouvernementele 
organisaties, culturele en onderwijsinstellingen en lokale en regionale autoriteiten moeten 
worden betrokken;

30. is van mening dat ook de nieuwe Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst met 
Rusland recht moet doen aan de samenwerking in het Oostzeegebied; is ingenomen met de 
inspanningen van de Commissie en de lidstaten in de regio om met Rusland samen te 
werken op een groot aantal terreinen, zoals transportverbindingen, toerisme, 
grensoverschrijdende risico’s voor de volksgezondheid, milieubescherming, aanpassing aan 
de klimaatverandering, milieuzaken, douane- en grenscontroles en met name 
energiekwesties; is van mening dat de gemeenschappelijke ruimtes die de EU en Rusland 
hebben gecreëerd in dit verband een nuttig kader zullen bieden en roept Rusland ertoe op in 
dit samenwerkingsverband een gelijkwaardige rol te vervullen;

31. benadrukt dat de regio minder afhankelijk moet worden van Russische energie; is 
ingenomen met de verklaring van de Europese Commissie over de behoefte aan meer 
onderlinge verbindingen tussen de lidstaten in de regio en aan een grotere diversificatie van 



de energievoorziening; roept in dit verband op tot meer steun voor de aanleg van 
LNG-havens;

32. is van mening dat er ter wille van een doelmatige milieubescherming en van de 
biodiversiteit overeenkomsten moeten worden gesloten met de niet-EU-landen die deel 
uitmaken van de functionele regio’s waarop de strategieën betrekking hebben, zodat zij 
dezelfde, in de relevante EU-wetgeving vervatte waarden, rechten en plichten kunnen delen;

33. is van mening dat de samenwerking tussen de landen in het Oostzeegebied voorrang moet 
krijgen en moet plaatsvinden op het hoogste politieke niveau van staatshoofden en 
regeringsleiders, aangezien dit een voorwaarde is voor de bevordering van deze 
samenwerking en voor het realiseren van politieke ambities; verzoekt met het oog hierop 
regelmatige bijeenkomsten van de staatshoofden en regeringsleiders van het Oostzeegebied 
te organiseren;

Milieu- en energieaspecten

34. onderstreept de noodzaak tot het opmaken van milieueffectbeoordelingen van lopende en 
toekomstige energie-infrastructuurprojecten, waarbij vooral rekening moet worden 
gehouden met de bestaande internationale verdragen; verzoekt de Europese Commissie een 
adequaat interventieplan te ontwikkelen voor technische incidenten en andere mogelijke 
rampen, dat tevens voorziet in methoden om voor dergelijke evenementen economische 
oplossingen te bedenken; onderstreept dat dezelfde opzet moet worden gevolgd bij alle 
toekomstig projecten, zodat de veiligheid van de landen rond de Oostzee die betrokken zijn 
bij andere nog uit te werken macroregionale strategieën, de milieusituatie en de 
scheepvaartcondities niet in gevaar komen; acht het in het kader van duurzame 
ontwikkeling en groene groei van belang dat de milieubescherming in alle macroregio’s 
volledig tot haar recht kan komen, en dat milieu-, verkeers- en andere aspecten daarbij in 
dezelfde mate worden betrokken;

35. onderstreept de noodzaak tot instelling van een milieuwaarnemingspost voor de Oostzee, 
van een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor ongelukken en ernstige 
grensoverschrijdende vervuilingsincidenten en van een gemeenschappelijke 
interventiemacht voor dit soort situaties;

36. vestigt de aandacht op de strategische betekenis van het Oostzeegebied voor de 
ontwikkeling van gezamenlijke projecten inzake energie-infrastructuur ter verdere 
diversifiëring van de energieproductie en -voorziening, waarbij speciaal de nadruk moet 
komen te liggen op projecten voor hernieuwbare energie zoals onshore en offshore 
windmolenparken, geothermische energie of biogasinstallaties voor gebruikmaking van in 
de regio beschikbare biobrandstoffen;

37. wijst op de al bestaande positieve samenwerking op energie- en klimaatgebied tussen de 
Raad van Oostzeelanden en de Noordse Raad in het kader van de noordelijke dimensie;

38. benadrukt dat de EU-landen met het oog op de voorgenomen uitbreiding van het gebruik 
van kernenergie in het Oostzeegebied de meest strikte veiligheids- en milieunormen moeten 
hanteren, en dat de Europese Commissie erop moet letten en moet controleren of in de 
buurlanden dezelfde aanpak en dezelfde internationale verdragen worden gevolgd, met 
name in de landen die voornemens zijn kernenergiecentrales te bouwen aan de 
buitengrenzen van de EU;



39. benadrukt dat de EU en haar lidstaten rondom de Oostzee dringend een oplossing moeten 
zien te vinden voor de ernstige milieuproblemen waarmee de regio te kampen heeft, zoals 
eutrofiëring, de gevolgen van de lozing van gevaarlijke stoffen op de zeebodem en de 
bedreiging van de mariene biodiversiteit, vooral met betrekking tot bedreigde vissoorten; 
herinnert eraan dat de Oostzee een van de meest verontreinigde zeegebieden ter wereld is;

40. benadrukt dat er in alle lidstaten een gemeenschappelijke methode moet worden ingevoerd 
voor de inventarisatie van bronnen van verontreiniging en voor de uitwerking van een plan 
voor de geleidelijke uitbanning daarvan;

41. ziet het als positief dat de duurzaamheid van het milieu een van de voornaamste pijlers 
vormt van de EU-strategie voor het Oostzeegebied en het bijbehorende actieplan;

42. is van oordeel dat een van de grootste obstakels voor het bereiken van de doelstellingen van 
de Oostzeestrategie is gelegen in het gebrek aan consistentie met andere 
EU-beleidsterreinen, zoals het GLB, dat de eutrofiëring verergert, en het gemeenschappelijk 
visserijbeleid (GVB), dat niet milieuvriendelijk is; is van mening dat het GLB en het GVB 
dusdanig moeten worden hervormd dat zij bijdragen aan de verwezenlijking van een 
ecologisch duurzaam Oostzeegebied;

Vervoers- en toeristische aspecten

43. benadrukt dat prioritair moet worden gestreefd naar een effectief en milieuvriendelijk 
transport- en communicatienetwerk voor vervoer over zee, te land en over de binnenwateren 
(waarbij in het maritieme netwerk een prominente rol moet worden toebedeeld aan het 
goederenvervoer), dat tijdig kan anticiperen en inhaken op bestaande en toekomstige 
behoeften, waarbij rekening moet worden gehouden met de bepalingen van de bijgewerkte 
versie van het Natura 2000-document en speciaal aandacht moet worden besteed aan de 
verbindingen tussen de Oostzeeregio en andere Europese regio’s via de Baltisch-Adriatische 
corridor en de Centraal-Europese vervoerscorridor;

44. acht betere verbindingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van alle vervoersmodi, van 
essentieel belang voor de ontwikkeling van een sterkere, beter geïntegreerde economie in 
het Oostzeegebied;

45. beklemtoont de specifieke situatie van de Oostzeelanden, die momenteel grotendeels 
geïsoleerd zijn van het Europese vervoersnet, en is van oordeel dat deze strategie onder 
meer zou moeten bijdragen aan het wegwerken van het tekort aan goede infrastructuur en 
toegankelijkheid, alsook van de geringe interoperabiliteit tussen de diverse nationale 
vervoersnetten als gevolg van technische verschillen en administratieve obstakels, teneinde 
te komen tot een volledig multimodaal vervoerssysteem in de gehele Oostzeeregio;

46. onderstreept dat het Oostzeegebied beter moet worden geïntegreerd in de prioritaire trans-
Europese vervoersnetwerken, vooral wat betreft de maritieme snelwegen (TEN-V 21), de 
uitbreiding van de spoorwegas van Berlijn naar de Oostzeekust (TEN-V 1), de verbetering 
van de spoorwegas van Berlijn naar de Oostzeekust in combinatie met de 
scheepvaartverbinding Rostock-Denemarken en een snellere verbetering en benutting van 
de Rail Baltica-as (TEN-V 27); benadrukt daarnaast het feit dat ook de interconnecties 
tussen het Oostzeegebied en andere Europese regio's via de Baltisch-Adriatische corridor 
moeten worden voltooid;



47. wijst met nadruk op de noodzaak tot verbetering van de transportcapaciteit van het 
Oostzeegebied in oostelijke richting, met name om de transportinteroperabiliteit te 
verbeteren – in het bijzonder wat spoorverbindingen betreft – en tot versnelling van het 
vrachtvervoer aan de grenzen van de Europese Unie;

48. is van mening dat bijzondere prioriteit moet worden gegeven aan de verbindingen tussen 
havens en gebieden in het binnenland, onder andere via binnenwaterwegen, om ervoor te 
zorgen dat alle delen van het gebied kunnen profiteren van de voordelen van de groei van 
het goederenvervoer over zee;

49. benadrukt in dit verband de noodzaak van een effectieve grensoverschrijdende coördinatie 
en samenwerking tussen spoorwegen, zeehavens, binnenhavens, overslagterminals en 
logistieke faciliteiten om tot een duurzamer intermodaal transportsysteem te komen;

50. onderstreept het belang van de korte vaart in de Oostzee en de bijdrage die zij levert tot een 
efficiënt, milieuvriendelijk vervoersnet; wijst erop dat het concurrentievermogen van 
kortevaartverbindingen moet worden verbeterd om een efficiënt gebruik van de zee te 
garanderen; acht het derhalve noodzakelijk dat de Commissie het Europees Parlement zo 
spoedig mogelijk, maar uiterlijk eind 2010, een effectbeoordeling voorlegt omtrent de 
gevolgen van de herziene bijlage VI van het MARPOL-verdrag, waardoor het 
zwavelgehalte van stookolie voor de scheepvaart in de zwavelemissiebewakingsgebieden in 
de Noord- en de Oostzee vanaf 2015 wordt beperkt tot 0,1%;

51. acht het positief dat in het actieplan van de Commissie de doelstelling is opgenomen om 
van de Oostzee een modelgebied te maken voor schone scheepvaart en een mondiaal 
voorbeeld op het gebied van maritieme veiligheid; acht deze doelstellingen van cruciaal 
belang om het toeristische potentieel van het gebied te behouden en te vergroten;

52. erkent dat voor deze doelstelling specifieke maatregelen nodig zijn, inclusief het adequate 
gebruik van scheepvaartloodsen of zeelieden met aantoonbare ervaring voor de moeilijkste 
engten en havens en de instelling van betrouwbare financieringsregelingen voor onderzoek 
en ontwikkeling op het gebied van de duurzame exploitatie van schepen;

53. erkent het uitzonderlijke karakter van de geografische ligging van het Oostzeegebied, dat 
mogelijkheden biedt om actiever te werken aan de ontwikkeling van verbindingen met de 
EU en aangrenzende niet-EU-landen, en onderstreept tevens het belang van het toerisme 
voor de regionale economie en de mogelijkheden tot expansie daarvan; stemt in met de 
verklaring die is aangenomen op de tweede bijeenkomst van het Forum voor 
Oostzeetoerisme, waarin wordt gewezen op gemeenschappelijke promotieactiviteiten, 
initiatieven om nieuwe internationale markten te zoeken en de gewenste uitbouw van de 
infrastructuur;

54. wijst op de unieke mogelijkheden voor duurzaam toerisme die worden geboden door de 
aantrekkelijkheid van de Hanzesteden in het Oostzeegebied; steunt bovendien de 
bevordering van het internationaal fietstoerisme, dat zowel ten goede komt aan het milieu 
als aan het midden- en kleinbedrijf;

55. is van mening dat ook watersport-, wellness- en spatoerisme, cultureel erfgoed en 
landschapsschoon een belangrijk potentieel bieden om het profiel van de regio als 
toeristische bestemming tot ontwikkeling te brengen; benadrukt daarom de noodzaak tot 



bescherming van natuurlijke kustgebieden, landschappen en cultureel erfgoed als 
hulpbronnen voor een duurzame toekomstige economie in de Oostzeeregio;

56. is van mening dat verbetering van de vervoersverbindingen en verwijdering van de 
knelpunten niet minder belangrijk zijn, en stelt vast dat de problemen bij de 
grensovergangen aan de oostgrens van de Unie met de Russische Federatie, waar zich vaak 
lange vrachtwagenfiles vormen, met alle risico's van dien voor het milieu, de sociale 
harmonie en de veiligheid van verkeer en chauffeurs, via deze strategie zouden kunnen 
worden opgelost, om aldus een vlot goederenverkeer door de Oostzeeregio te waarborgen;

°

° °

57. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 
nationale parlementen, en de regeringen van de Russische Federatie, Wit-Rusland en 
Noorwegen.


