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Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice și rolul 
macroregiunilor în viitoarea politică de coeziune 
Rezoluția Parlamentului European din 6 iulie 2010 referitoare la Strategia Uniunii 
Europene pentru regiunea Mării Baltice și rolul macroregiunilor în viitoarea politică de 
coeziune (2009/2230(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Strategia Uniunii Europene 
pentru regiunea Mării Baltice (COM(2009)0248), precum și planul de acțiune orientativ 
care o însoțește,

– având în vedere concluziile adoptate de Consiliu la 26 octombrie 2009 privind Strategia 
Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice,

– având în vedere Rezoluția sa din 8 iulie 2008 privind impactul asupra mediului al 
conductei de gaz prevăzute a fi construită în Marea Baltică, care urmează să lege Rusia de 
Germania1,

– având în vedere Rezoluția sa din 16 noiembrie 2006 privind o strategie pentru regiunea 
Mării Baltice în cadrul Dimensiunii Nordice2,

– având în vedere avizele Comitetului Economic și Social European referitoare la 
Comunicarea Comisiei privind Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice 
(ECO/261) și la „Cooperarea macroregională – Extinderea strategiei pentru regiunea 
Mării Baltice la alte macroregiuni din Europa” (ECO/251),

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 21 - 22 aprilie 2009 privind „rolul 
autorităților locale și regionale în noua strategie pentru regiunea Mării Baltice ”,

– având în vedere inițiativa Comitetului Regiunilor intitulată „Cartea Albă a Comitetului 
Regiunilor privind guvernanța pe mai multe niveluri” (CoR 89/2009 fin),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru 
afaceri externe, precum și cel al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară și al Comisiei pentru transport și turism (A7-0202//2010),

A. întrucât, din momentul extinderii Uniunii Europene în anul 2004, Marea Baltică a devenit 
practic o mare internă a UE, fiind atât un element unificator, cât și o provocare specifică, 
iar țările din regiunea Mării Baltice manifestă un grad mare de interdependență și se 
confruntă cu aceleași provocări;

B. întrucât Strategia pentru regiunea Marii Baltice constituie un proiect-pilot pentru 
viitoarele strategii macroregionale, iar succesul ei poate fi un model pentru modul în care 
pot fi implementate strategiile viitoare; 

C. întrucât ideea creării de zone funcționale, grupate în jurul unor obiective și probleme de 
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dezvoltare comune, poate contribui la creșterea eficienței politicii regionale a UE;

D. întrucât, pentru creșterea eficienței politicii regionale, mai ales în perspectiva reformei 
acesteia de după anul 2013, ar trebui susținute și dezvoltate atât ideea adoptării unei 
abordări integrate, cât și elaborarea de strategii la nivel macroregional, aplicabile în 
întreaga Uniune Europeană, dar a căror aplicare nu trebuie însă să ducă la o 
renaționalizare a politicii de coeziune;

E. întrucât Marea Baltică este în continuare marea cea mai poluată din Uniunea Europeană, 
iar starea sa mediului de aici nu ar trebui să fie agravată de punerea în aplicare a unor 
mari proiecte de infrastructură în Marea Baltică, precum și în teritoriile din jurul ei 
(inclusiv în țări din afara UE),

1. salută faptul că Strategia pentru regiunea Mării Baltice, solicitată de Parlament începând 
cu anul 2006, a fost adoptată de Comisia Europeană și beneficiază de susținerea 
Consiliului;

2. salută în special faptul că această strategie rezultă în urma unei consultări ample a părților 
interesate din statele membre, nu numai a autorităților naționale, regionale și locale, dar și 
a mediilor academice și de afaceri, precum și a ONG-urilor, ceea ce dovedește că 
procesul de consultare și includerea partenerilor încă de la începutul lucrărilor privind 
această strategie reprezintă un factor important pentru reușita acesteia; salută, în acest 
sens, înființarea unui forum al societății civile din această regiune, precum Summitul de 
Acțiune pentru Marea Baltică, și solicită inițiative similare pentru viitoarele strategii 
macroregionale care să reunească actori publici și privați, aceștia având astfel 
posibilitatea de a se implica în dezvoltarea strategiilor macroregionale; 

3. recomandă, în acest context, creșterea gradului de implicare a colectivităților locale, prin 
înființarea unor instrumente de comunicare și consultare mai ample și mai specifice, 
inclusiv prin intermediul mass-media locale (televiziunea locală, posturile de radio și 
ziarele tipărite sau în format online); invită Comisia să creeze un site internet special 
dedicat Strategiei pentru regiunea Mării Baltice, care să funcționeze ca un forum dedicat 
schimbului de experiență în ceea ce privește proiectele actuale și viitoare întreprinse de 
guvernele centrale și locale, de ONG-uri și de alte entități care își desfășoară activitatea în 
regiunea Mării Baltice;

4. salută Strategia UE2020, care este în conformitate cu obiectivele prevăzute în Strategia 
Mării Baltice, și observă că UE2020 poate constitui un cadru eficient pentru 
implementarea și consolidarea Strategiei pentru regiunea Mării Baltice;

5. consideră că realizarea, ca parte din această strategie, a unui nou cadru de cooperare, 
bazat pe o abordare integrată, deschide calea către o utilizare mai rațională și mai
eficientă a surselor de finanțare destinate protecției mediului și dezvoltării regiunii Mării 
Baltice, provenind atât de la UE și din fonduri naționale, cât și de la diverse instituții 
financiare;

6. atrage atenția asupra diferențelor din punct de vedere al dezvoltării economice și al 
inovării care există în regiunea Mării Baltice și asupra necesității creșterii potențialului 
tuturor zonelor, inclusiv al celor foarte dezvoltate, deoarece acestea pot contribui la 
dezvoltarea zonelor cel mai puțin favorizate; subliniază că este necesar să fie promovate 
și alte zone care au potențial din punct de vedere al dezvoltării și al inovării și să se 
profite de posibilitatea utilizării valorii adăugate aduse de Strategia pentru regiunea Mării 
Baltice și de alte strategii macroregionale viitoare pentru a se ajunge la un nivel de 
sinergie care să poată reduce inegalitățile existente în scopul creării unui spațiu de 



prosperitate comună, cu un nivel ridicat al competitivității, vital în contextul îmbătrânirii 
populației, și a unor modele noi de globalizare;    

7. subliniază că, în vederea creșterii atractivității regiunii Mării Baltice ca zonă economică, 
este necesară punerea în aplicare promptă și consecventă a actelor legislative existente ale 
UE destinate consolidării pieței interne;

8. solicită statelor membre și regiunilor să folosească fondurile structurale prevăzute pentru 
perioada 2007-2013 pentru a sprijini cât mai mult această strategie, în special pentru a 
promova crearea de locuri de muncă și creșterea economică în domeniile cele mai afectate 
de criza economică, recomandând, totodată, acolo unde este cazul, să se prevadă 
modificări ale programelor operaționale în cadrul perioadei de programare actuale; 
subliniază că folosirea caracteristicilor particulare ale regiunilor ar putea duce la o 
utilizare mult mai eficientă a fondurilor structurale și la crearea de valoare adăugată la 
nivel regional;

9. constată impactul deosebit al crizei financiare și economice globale asupra tuturor țărilor 
din regiune, în special asupra țărilor baltice; invită toate părțile interesate să nu-și 
slăbească angajamentul față de Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice din cauza 
crizei;

10. consideră că toate măsurile privind politicile sectoriale cu o dimensiune regională au un 
rol-cheie pentru succesul strategiei și realizarea obiectivelor ambițioase ale altor strategii 
macroregionale, inclusiv în legătură cu politica agricolă comună, politica în domeniul 
pescuitului, politica în domeniul transporturilor, politica în domeniul industrial, politica în 
domeniul cercetării și o politică coerentă privind infrastructura, precum și combinarea 
tuturor resurselor disponibile destinate realizării unor obiective definite în comun pentru o 
anumită regiune; în acest context, ar trebui efectuată o revizuire a politicilor din 
perspectiva acestor noi provocări, ar trebui creat un cadru adecvat la nivelul UE și ar 
trebui stabilită legătura care ar trebui existe între structurile naționale și cele locale 
existente;

11. consideră că dimensiunea teritorială a acestei strategii va contribui la dezvoltarea concretă 
a ideii de coeziune teritorială, pe care Tratatul de la Lisabona o pune pe aceeași treaptă cu 
coeziunea economică și socială, și, având în vedere acest lucru, invită Comisia să se 
implice într-un dialog activ cu privire la rolul și efectul politicilor macroregionale ale UE 
după 2013;

12. încurajează elaborarea unor dispoziții specifice în cadrul viitorului regulament general 
privind fondurile structurale, pe baza dispozițiilor privind cooperarea teritorială, care să 
fie clare și să țină seama de diferențele în materie de cultură administrativă și care să nu 
impună sarcini administrative suplimentare asupra beneficiarilor în vederea consolidării 
cooperării dintre țări și regiuni, precum și elaborarea de noi strategii comune de acțiune 
care să crească atractivitatea regiunii respective la nivel european și internațional și care 
să poată fi ulterior un model de cooperare transfrontalieră;

13. atrage atenția asupra faptului că Strategia pentru regiunea Mării Baltice ar trebui văzută 
ca un proces al cărui principiu de acțiune și cooperare este supus unei evoluții continue, 
ceea ce impune actualizarea strategiei, și că scopul principal este găsirea unor mecanisme 
optime care să poată fi aplicate în cazul viitoarelor strategii macroregionale; subliniază, în 
acest sens, că este important ca inițiativele de succes și rezultatele lor să fie culese, să se 
facă un rezumat al acestora și să fie promovate;  susține planul Comisiei de a crea o bază 
de date cu cele mai pune practici în vederea utilizării acestor practici pentru dezvoltarea 
viitoarelor strategii macroregionale; 



14. consideră că o cooperare teritorială dezvoltată în cadrul unei strategii privind 
macroregiunile poate contribui la consolidarea semnificativă a procesului de integrare, 
printr-o participare sporită a societății civile la procesul decizional și la realizarea unor 
acțiuni concrete; în acest context, recomandă aplicarea, pentru strategiile macroregionale, 
în special a elementelor de natură socială, economică, culturală, educațională și turistică și 
consideră, de asemenea, că, în vederea sporirii participării societății civile locale și a 
subsidiarității, este important să se promoveze strategii macroregionale prin înființarea 
GECT;

15. subliniază faptul că este important să se promoveze dezvoltarea în domeniul cultural, al 
învățământului și al cercetării și inovării și, de asemenea, să se încurajeze statele membre 
să coopereze mai îndeaproape unele cu altele, în special în domeniul cercetării și inovării; 
admite că, în domeniul învățământului, cooperarea poate cu siguranță să aducă beneficii 
enorme, dar aceasta ar trebui să fie în continuare o competență a statelor membre; 
recomandă să se consolideze abordarea strategică și planificarea pe termen lung în ceea ce 
privește macroregiunile;

16. subliniază faptul că, având în vedere principiul subsidiarității și potențialul enorm de 
cooperare la nivel local și regional, este deosebit de important să se creeze o structură de 
cooperare eficientă pe mai multe niveluri, prin promovarea parteneriatelor sectoriale, care 
să implice întâlniri periodice ale factorilor decizionali competenți, ceea ce va crește 
responsabilitatea împărțită între diferitele entități partenere, protejând, totodată, 
suveranitatea organizațională a statelor membre și a regiunilor; în această privință, solicită 
îmbunătățirea, dezvoltarea și consolidarea mecanismelor de cooperare transfrontalieră 
create la nivel local și regional;

17. subliniază că noul cadru de cooperare „macroregional” prezintă o puternică abordare „de 
sus în jos”, care implică faptul că statele membre au un rol decisiv în dezvoltarea sa, și 
creează un nou nivel de guvernanță; în cadrul acestui model de cooperare nou, trebuie 
asigurat faptul că handicapurile naturale ale regiunilor periferice sunt transformate în 
active și oportunități și că se stimulează dezvoltarea acestor regiuni;

18. consideră că macroregiunile combină posibilitatea optimizării reacției la provocările care 
apar într-o anumită regiune cu cea a folosirii anumitor ocazii și resurse din fiecare regiune 
într-un mod eficace și eficient;    

19. invită Comisia Europeană să analizeze primele rezultate și experiențe legate de punerea în 
aplicare a Strategiei pentru regiunea Mării Baltice, ceea ce va contribui la identificarea de 
posibile surse și modalități de finanțare a strategiilor macroregionale, precum și la 
utilizarea exemplului strategiei ca proiect-pilot pentru alte strategii macroregionale în 
vederea demonstrării funcționalității lor; subliniază însă că dezvoltarea macroregiunilor 
este, în principal, de natură complementară și că nu ar trebui să vizeze înlocuirea 
finanțării de către UE a programelor locale și regionale individuale în calitate de prioritate 
de finanțare;   

20. constată că, până în prezent, implementarea Strategiei pentru Marea Baltică a fost foarte 
lentă; consideră că creditele alocate din bugetul UE pe 2010 ar putea fi utilizate pentru a 
îmbunătăți implementarea; regretă, prin urmare, că aceste credite nu au fost încă plătite și 
reamintește Comisiei importanța alocării acestor bani cât mai curând posibil pentru 
scopuri care respectă obiectivele prevăzute de Strategia pentru regiunea Mării Baltice;

21. atrage atenția asupra faptului că, pentru buna funcționare a unor eventuale strategii 
macroregionale viitoare, este importantă rezolvarea, de către Comisia Europeană, a 
problemei propriilor resurse de care aceasta are nevoie pentru a anticipa astfel de strategii 



în regiunile în cauză pe baza realităților teritoriale, oferind statelor membre implicate idei 
noi privind subiecte de interes european și sprijinindu-le la elaborarea unei strategii; 
invită Comisia Europeană să supravegheze implementarea acestor strategii, prin asumarea 
rolului de coordonator, regândirea noilor priorități și redirecționarea de resurse în funcție 
de nevoile specializate și de cerințele privind competențele, evitând, totodată, dublarea 
eforturilor;  

22. invită Comisia, având în vedere necesitatea efectuării unei evaluări intermediare a punerii 
în aplicare a Strategiei pentru regiunea Mării Baltice, să elaboreze instrumente și criterii 
concrete pentru evaluarea proiectelor, bazate pe indicatori care permit comparațiile;

23. solicită Comisiei, statelor membre și propriilor deputați să găsească răspunsuri la 
întrebările legate de caracterul pe care îl vor avea strategiile macroregionale și de modul 
în care acestea ar putea fi tratate cu imparțialitate (ca programe separate sau ca programe 
în cadrul politicii de coeziune), cine și cum le va pune în aplicare și din ce fonduri vor fi 
alocate resursele necesare finanțării lor, în special în contextul Strategiei UE2020, al 
revizuirii bugetului UE și al discuțiilor privind viitoarea politică de coeziune;

24. subliniază faptul că valoarea adăugată europeană a macroregiunilor constă în 
intensificarea cooperării între state și regiuni, motiv pentru care programele de cooperare 
teritorială europeană pentru cooperarea transfrontalieră, transnațională și interregională 
reprezintă un element important în ceea ce privește realizarea obiectivelor 
macroregiunilor; propune, de asemenea, ca Strategia pentru regiunea Mării Baltice să fie 
considerată o strategie a Uniunii Europene, bazată pe mai multe politici UE, care ar trebui 
să aibă un calendar și obiective bine definite; având în vedere natura sa orizontală, 
strategia ar putea fi considerată macroregională, iar coordonarea sa realizată în cadrul 
politicii regionale;

25. consideră că dezvoltarea unor strategii ample, cum ar fi strategiile macroregionale, ar 
trebui să contribuie la creșterea rolului nivelului local și regional în punerea în aplicare a 
politicii UE în general;

Dimensiunea externă

26. solicită, în contextul Strategiei pentru regiunea Mării Baltice, precum și al viitoarelor 
strategii macroregionale, al relațiilor dintre Uniunea Europeană și statele din afara UE, 
îmbunătățirea în special a realizării proiectelor ample cu un impact semnificativ asupra 
mediului; de asemenea, solicită cooperare între UE și statele din afara UE în vederea 
creșterii securității în această regiune și a susținerii luptei împotriva infracționalității 
transfrontaliere; 

27. atrage atenția asupra necesității de a spori cooperarea, în special între Rusia și Belarus, pe 
de o parte, și țările baltice, pe de altă parte, în cadrul proiectelor de construire a rețelei 
energetice și de a se profita mai bine de dialogul pe tema energiei dintre UE și Rusia în 
acest sens, dialog care, în același timp, ar crea ocazii pentru implicarea Rusiei în Strategia 
pentru regiunea Mării Baltice; așteaptă de la toate părțile implicate din jurul Mării Baltice 
să adere la acorduri internaționale precum Convenția de la Espoo și Convenția de la 
Helsinki, să respecte orientările Comisiei Helsinki (HELCOM) și să coopereze în acest 
cadru;   

28. invită Comisia să asigure cooperarea și coordonarea eficiente cu HELCOM și cu statele 
membre din regiunea Mării Baltice pentru a garanta delimitarea clară a sarcinilor și a 
responsabilităților în ceea ce privește punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru 
Marea Baltică al HELCOM din 2007, a Strategiei UE și a planului de acțiune menționate 



mai sus, asigurând astfel o strategie generală eficientă la nivelul regiunii;

29. ia act, în special, de situația enclavei Kaliningrad Oblast, care este înconjurată de state 
membre ale UE; subliniază necesitatea de a stimula dezvoltarea socială și economică în 
această regiune, ca punct de pornire sau ca regiune pilot pentru strângerea relației UE 
-Rusia, cu implicarea ONG-urilor, a instituțiilor de învățământ și culturale și a 
autorităților locale și regionale;

30. consideră că noul acord de parteneriat și cooperare cu Rusia ar trebui să țină seama de 
cooperarea din regiunea Mării Baltice; salută eforturile Comisiei și ale statelor membre 
din regiune în direcția cooperării cu Rusia în numeroase domenii, precum conexiunile de 
transport, turismul, problemele transfrontaliere în materie de sănătate, protecția mediului 
și adaptarea la schimbările climatice, mediul, controlul vamal și al frontierelor și, mai 
ales, chestiunile legate de energie; consideră că spațiile comune UE-Rusia vor furniza un 
cadru valoros în această privință și invită Rusia să-și asume un rol egal în această 
cooperare;

31. subliniază necesitatea de a reduce dependența regiunii de energia furnizată de Rusia; 
salută declarația Comisiei Europene privind necesitatea creșterii numărului de 
interconexiuni între statele membre din regiune și a diversificării rezervelor de energie; 
solicită, în această privință, să se acorde un sprijin mai mare pentru crearea unor terminale 
de GNL;

32. consideră că, pentru a asigura o protecție eficace a mediului și a biodiversității, ar trebui 
semnate acorduri cu țările din afara UE care fac parte din zonele funcționale vizate de 
strategii, astfel încât acestea să poată avea aceleași valori, drepturi și sarcini prevăzute de 
legislația relevantă a Uniunii Europene;

33. consideră că ar trebui să se acorde prioritate cooperării în regiunea Mării Baltice și că 
aceasta ar trebui să aibă loc la cel mai înalt nivel politic al șefilor de stat și de guvern, 
deoarece este esențială pentru impulsionarea cooperării între statele din jurul Mării 
Baltice și pentru asigurarea realizării ambițiilor politice; își exprimă dorința de a se 
organiza reuniuni periodice între șefii de stat și de guvern din regiunea Mării Baltice care 
să încerce să realizeze aceste obiective;

Aspecte legate de mediu și de energie

34. subliniază necesitatea de realizării unei evaluări a impactului asupra mediului al 
proiectelor de infrastructură în domeniul energetic (în derulare sau viitoare), ținând cont, 
în special, de convențiile internaționale; invită Comisia Europeană să elaboreze un plan 
de reacție adecvat în caz de producere a unor accidente tehnice și a altor catastrofe 
posibile, care să includă, de asemenea, metode de abordare a acestor evenimente din 
punct de vedere economic; subliniază că aceeași abordare trebuie adoptată pentru toate 
proiectele viitoare, astfel încât securitatea țărilor din jurul Mării Baltice implicate în alte 
strategii macroregionale viitoare, mediul și transportul maritim să nu fie puse în pericol; 
consideră că este în interesul dezvoltării durabile și al creșterii în conformitate cu 
principiile legate de mediu să se realizeze o protecție solidă a mediului în toate 
macroregiunile și să se țină seama în egală măsură de protecția mediului, de călătorii și de 
alte aspecte;

35. subliniază necesitatea înființării unui centru de monitorizare a mediului în Marea Baltică, 
a unui sistem de avertizare rapidă în caz de accidente și de poluare gravă cu implicații 
transfrontaliere, precum și a unei forțe de acțiune comună pentru astfel de situații;



36. atrage atenția asupra importanței strategice a regiunii Mării Baltice pentru dezvoltarea 
proiectelor de infrastructură comune în domeniul energetic prin care se diversifică și mai 
mult producția și aprovizionarea cu energie, un accent deosebit punându-se pe proiectele 
legate de producția de energie din surse regenerabile, precum parcurile eoliene (terestre 
sau marine), energia geotermală sau uzinele de biogaz care folosesc biocarburanți, 
existente în această regiune; 

37. atrage atenția asupra cooperării eficiente existente deja în sectorul energetic și al climei 
între Consiliul Statelor de la Marea Baltică și Consiliul Nordic în contextul Dimensiunii 
Nordice;

38. subliniază că, având în vedere extinderea dorită a energiei nucleare în regiunea Mării 
Baltice, țările din UE trebuie să respecte standardele de siguranță și de mediu cele mai 
stricte, iar Comisia Europeană trebuie să urmărească și să monitorizeze dacă în țările 
învecinate se respectă aceeași abordare și aceleași convenții internaționale, în special în 
țările care intenționează să construiască centrale nucleare în apropierea granițelor externe 
ale UE;

39. subliniază necesitatea ca UE și statele sale membre din regiunea Mării Baltice să 
abordeze de urgență gravele probleme de mediu care afectează regiunea, cele mai 
importante dintre acestea fiind eutrofizarea, impactul substanțelor periculoase depuse pe 
fundul mării și amenințările pentru biodiversitatea acvatică, având în vedere în special 
populațiile de pești pe cale de dispariție; reamintește faptul că Marea Baltică este una 
dintre cele mai poluate regiuni marine din lume;

40. subliniază necesitatea de a introduce o metodă comună pentru toate statele membre pentru 
întocmirea unui inventar al surselor de poluare și a unui plan pentru eliminarea treptată a 
acestora;

41. salută includerea sustenabilității în materie de mediu ca un pilon central în Strategia UE 
pentru regiunea Mării Baltice și în planul de acțiune aferent;

42. consideră că unul dintre cele mai serioase obstacole în calea realizării obiectivelor 
Strategiei pentru regiunea Mării Baltice este lipsa armonizării acesteia cu alte domenii de 
politică ale UE, precum PAC, care exacerbează eutrofizarea, și politica comună în 
domeniul pescuitului (PCP), care nu este sustenabilă din punct de vedere al mediului; 
consideră că reformarea PAC și PCP trebuie realizată într-un mod care să contribuie la 
realizarea obiectivului sustenabilității regiunii Mării Baltice din punct de vedere al 
mediului;

Aspecte legate de transport și de turism

43. subliniază că este prioritară realizarea unei rețele eficiente și ecologice de transport 
maritim, terestru și intern și de comunicare (transportul de mărfuri căpătând, prin rețeaua 
maritimă, un rol semnificativ) care să poată să anticipeze și să reacționeze în timp util la 
provocările actuale și viitoare, ținând seama de dispozițiile versiunii actualizate a 
documentului Natura 2000 și acordând o atenție deosebită legăturilor dintre regiunea 
Mării Baltice și alte regiuni europene prin culoarul dintre Marea Baltică și Marea 
Adriatică și prin culoarul de transport din Europa Centrală; 

44. consideră că îmbunătățirea conexiunilor, în ceea ce privește toate modurile de transport, 
aduce o contribuție esențială la dezvoltarea unei economii mai puternice și mai coerente 
în regiunea Mării Baltice;

45. subliniază situația specifică a statelor baltice, care sunt în prezent, într-o mare măsură, 



izolate de rețeaua europeană de transport, și consideră că această strategie ar trebui, 
printre altele, să contribuie la abordarea lipsei unei infrastructuri și a unei accesibilități 
adecvate, precum și a interoperabilității scăzute între diferite rețele de transport naționale, 
ca urmare a sistemelor tehnice diferite și a obstacolelor de natură administrativă, în 
vederea dezvoltării unui sistem complet de transport multimodal în regiunea Mării 
Baltice;

46. subliniază importanța integrării sporite a regiunii Mării Baltice în axele prioritare ale 
TEN-T, în special în ceea ce privește autostrăzile maritime (TEN-T 21), a extinderii axei 
feroviare între Berlin și coasta Mării Baltice (TEN-T 1), a îmbunătățirii axei feroviare 
între Berlin și coasta Mării Baltice în combinație cu legătura maritimă dintre Rostock și 
Danemarca și a progresului mai rapid în ceea ce privește modernizarea și utilizarea axei 
Rail Baltica (TEN-T 27); subliniază, de asemenea, necesitatea finalizării interconexiunilor 
dintre regiunea Mării Baltice și alte regiuni europene prin intermediul culoarului baltic-
adriatic;

47. subliniază că este important să se extindă capacitatea de transport a regiunii Mării Baltice 
către est, în special pentru a promova interoperabilitatea transporturilor, mai ales pentru 
căile ferate, și pentru a accelera tranzitul mărfurilor la frontierele Uniunii Europene;

48. consideră că ar trebui să se acorde o prioritate deosebită în special conexiunilor între 
porturi și teritoriile interioare, inclusiv prin intermediul căilor navigabile interioare, 
pentru a garanta că întreaga regiune poate beneficia de dezvoltarea transportului maritim 
de mărfuri;

49. subliniază, în această privință, necesitatea unei coordonări transfrontaliere și a unei 
cooperări eficiente între transportul feroviar, porturile maritime, porturile interioare, 
terminalele căilor navigabile interioare și logistică în vederea dezvoltării unui sistem mai 
durabil de transport intermodal;

50. subliniază importanța transportului maritim pe distanțe scurte în Marea Baltică și 
contribuția acestuia la o rețea de transport eficientă și ecologică; subliniază faptul că 
trebuie susținută competitivitatea legăturilor de transport maritim pe distanțe scurte cu 
scopul de a asigura o utilizare eficientă a căilor maritime; consideră, prin urmare, că este 
necesar ca Comisia să prezinte Parlamentului European, cât mai rapid posibil, însă cel 
târziu până la sfârșitul anului 2010, o evaluare a impactului cu privire la efectele anexei 
VI la Convenția MARPOL revizuite, prin care valorile sulfului din combustibilul maritim 
sunt limitate la un nivel de 0,1 % cu începere din 2015 în zonele din Marea Nordului și 
Marea Baltică, unde se monitorizează emisiile de sulf;

51. salută includerea în planul de acțiune al Comisiei a obiectivului de a transforma regiunea 
Mării Baltice într-un model în ceea ce privește navigarea nepoluantă și într-un lider 
mondial în materie de siguranță și securitate maritimă; consideră că aceste obiective sunt 
esențiale pentru menținerea și dezvoltarea potențialului turistic al regiunii;

52. recunoaște nevoia de măsuri specifice în sprijinul acestui obiectiv, printre care folosirea 
adecvată a piloților navali sau a navigatorilor cu experiență dovedită pentru strâmtorile și 
porturile cele mai dificile și stabilirea unor sisteme solide de finanțare pentru cercetare și
dezvoltare cu privire la operarea durabilă a navelor;

53. recunoaște specificitatea așezării geografice a regiunii Mării Baltice, care permite 
dezvoltarea mai activă a unor legături cu UE și cu statele învecinate ale acesteia și 
subliniază, de asemenea, importanța turismului pentru economia regională și posibilitățile 
de extindere; salută declarația adoptată în cadrul celui de-al doilea forum privind turismul 



în regiunea Mării Baltice, care face referire la activitățile de promovare comune, la 
eforturile de a găsi noi piețe internaționale și la dezvoltarea infrastructurii;

54. subliniază oportunitatea unică de a avea un turism durabil oferit de atractivitatea orașelor 
hanseatice din regiunea Mării Baltice; sprijină, în plus, promovarea turismului 
transfrontalier pe bicicletă, creând astfel efecte reciproc avantajoase pentru mediu și 
pentru întreprinderile mici și mijlocii;

55. consideră că turismul sporturilor acvatice, turismul de wellness și turismul curativ, 
patrimoniul cultural și peisajele, între altele, oferă un potențial important de dezvoltare a 
profilului regiunii ca destinație turistică; subliniază, prin urmare, necesitatea protejării 
zonelor de coastă naturale, a peisajelor și a patrimoniului cultural drept resursă pentru 
asigurarea unei economii durabile în regiunea Mării Baltice în viitor;

56. consideră că îmbunătățirile privind conexiunile de transport și eliminarea blocajelor sunt 
de o importanță egală și ia act de faptul că dificultățile transfrontaliere la punctele de 
control de la granița de est a UE cu Federația Rusă, care duc la formarea de cozi lungi de 
camioane și constituie o amenințare pentru mediu, armonia socială, siguranța traficului și 
a conducătorilor auto, ar putea fi rezolvate prin intermediul acestei strategii în vederea 
asigurării unui bun flux al mărfurilor în regiunea Mării Baltice;

°

° °

57. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 
Comisiei, parlamentelor naționale, precum și guvernelor Federației Ruse, al Belarusului și 
al Norvegiei.


