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P6_TA-PROV(2006)0494
Østersøstrategi inden for den nordlige dimension 
Europa-Parlamentets beslutning om en strategi for Østersøregionen inden for den 
nordlige dimension (2006/2171(INI))

Europa-Parlamentet,

- der henviser til sin beslutning af 16. november 2005 om den nordlige dimensions 
fremtid1,

- der henviser til retningslinjerne for udarbejdelse af en politisk erklæring og et politisk 
rammedokument for politikken for den nordlige dimension fra 2007, der blev godkendt på 
mødet på ministerplan om den nordlige dimension, der blev afholdt den 21. november 
2005 i Bruxelles,

- der henviser til Kommissionens årlige fremskridtsrapport for 2005 af 2. juni 2006 om 
gennemførelsen af handlingsplanen for den nordlige dimension (SEK(2006)0729),

- der henviser til den anden handlingsplan for den nordlige dimension 2004-2006 som 
godkendt af Det Europæiske Råd i Bruxelles den. 16.-17. oktober 2003,

- der henviser til formandens konklusioner fra det 6. Østersøstaternes topmøde i Reykjavik 
den 8. juni 2006,

- der henviser til Det Rådgivende EØS-udvalgs resolution og betænkning af 25. juni 2006 
om fremtiden for politikken for den nordlige dimension,

- der henviser til arbejdet i den tværpolitiske gruppe om Baltikum i Europa-Parlamentet,

- der henviser til Europas Strategi for Østersøregionen vedtaget af den tværpolitiske gruppe 
om Baltikum i Europa-Parlamentet,

- der henviser til arbejdet i Østersøområdet og i Den Parlamentariske Østersøkonference;

- der henviser til forretningsordenens artikel 45,

- der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi (A6-0367/2006),

A. der henviser til, at den nordlige dimension udgør en vid ramme, der omfatter alle de 
nordlige regioner - Østersøregionen og Barentsregionen og det arktiske område - og alle 
politikområder, både eksterne og interne,

B. der henviser til, at politikken for den nordlige dimension vil kunne være med til at 
fremme et regionalt samarbejde på tværs af grænserne med henblik på at øge den 
økonomiske vækst og finde fælles løsninger på fælles udfordringer, men at man indtil 

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0430.
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videre ikke har været i stand til fuldt ud at udnytte dens potentiale for løsning af 
forskellige problemer i regionen,

C. der henviser til, at Østersøregionen historisk set er en vigtig passage, der forbinder Øst og 
Vest og som sådan bør være kernen i den nye politik for den nordlige dimension,

D. der henviser til, at Østersøen næsten er blevet et indre EU-farvand, et mare nostrum, efter 
udvidelsen i 2004, og at strategien for Østersøregionen kan bidrage betydeligt til at 
reevaluere omfanget af aktiviteterne i den nordlige dimension og dermed afspejle de 
ændringer, der er sket siden udvidelsen,

E. der henviser til, at strategien for Østersøregionen vil kunne bidrage betydeligt til at opnå 
en bedre koordinering mellem de regionale organer i Østersøområdet,

Sigtet med denne beslutning

1. tilstræber med denne beslutning at:

a) støtte politikken for den nordlige dimension ved at definere Østersøregionen som et 
af de vigtigste prioriterede områder og dermed fremme en større regional 
integration i Østersøregionen, som er en bæredygtig og dynamisk del af et større 
europæisk økonomisk og politisk område; understreger sin fortsatte støtte til 
aktiviteterne i andre områder, navnlig Berentsregionen og Arktis, i samarbejde med 
partnerlandene Norge, Island og Den Russiske Føderation,

b) få mest muligt ud af de muligheder, som de dynamiske økonomier i 
Østersøregionen tilbyder og systematisk skabe et brand for regionen som et af de 
mest attraktive og konkurrencedygtige områder i verden,

c) være med til at forbedre Østersøens økologiske status, som for tiden er et af de mest 
forurenede have i verden; reducere forurening og eutrofiering og undgå yderligere 
udslip af olie og andre giftige og skadelige stoffer;

fremsætter på denne baggrund følgende forslag:

2. tilskynder Kommissionen til at udarbejde et forslag til en EU-strategi for landene omkring 
Østersøen med henblik på at styrke den interne søjle i den nordlige dimension, dække 
forskellige horisontale aspekter ved det regionale samarbejde, fremme synergier og undgå 
overlapning mellem forskellige regionale myndigheder og organisationer; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at tilpasse deres forvaltningers ansvar for at få dem 
til at anvende en horisontal tilgang i udformningen og gennemførelsen af politikken for 
den nordlige dimension;

3. støtter Østersørådets arbejde; foreslår, at der afholdes et Østersøtopmøde inden Det 
Europæiske Råds sommertopmøde; støtter arbejdet i den parlamentariske konference om 
samarbejde i Østersøområdet, det årlige møde mellem formændene for de nationale 
parlamenter i regionen og det kommende parlamentariske forum for den nordlige 
dimension;
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4. understreger, at Østersø-strategien både omfatter foranstaltninger, der skal gennemføres 
af Den Europæiske Union og dens medlemsstater, og foranstaltninger, der skal 
gennemføres i samarbejde med Den Russiske Føderation;

5. erindrer om nødvendigheden af at etablere et fuldgyldigt regionalt kontor for Den 
Europæiske Investeringsbank i Østersøregionen;

6. efterlyser, med henblik på at opnå gennemsigtighed og sammenhæng, at Østersø-
strategien får sin egen EU-budgetpost, eventuelt under Det Europæiske Naboskabs- og 
Partnerskabsinstrument, der kan supplere den nuværende finansiering af den nordlige 
dimension, som varetages af EU, medlemsstaterne, tredjelande, Den Europæiske Bank for 
Genopbygning og Udvikling, Den Europæiske Investeringsbank, Den Nordiske 
Investeringsbank og andre; understreger, at strategien skal have tildelt tilstrækkelige 
midler fra samtlige relevante budgetposter for at kunne opfylde målsætningen;

7. bemærker, at ansvaret for forureningen af Østersøen ligger hos både Den Russiske 
Føderation og medlemsstaterne; understreger, at beskyttelsen af havmiljøet, især med 
henblik på at reducere eutrofiering, er et af de vigtigste aspekter i forbindelse med 
gennemførelsen af EU's landbrugs- og strukturprogrammer i regionen; bemærker med 
tilfredshed, at det meste af Østersøregionen af Den Internationale Søfartsorganisation har 
fået status som særligt følsomt havområde; foreslår, at der oprettes et netværk af hav- og 
kystområder, som er økologisk repræsentative, værdifulde og beskyttede. 

8. påpeger, at en større oliekatastrofe, som enten skyldes transport, udforskning eller 
udnyttelse, reelt vil kunne udrydde størstedelen af livet i Østersøen; efterlyser en større 
koordinering med henblik på at forhindre sådanne ulykker og, såfremt en ulykke alligevel 
sker, at nå til enighed om en fælles mekanisme til at bekæmpe virkningerne heraf; mener, 
at der i klassifikationsstandarderne for olietankere skal tages hensyn til forholdene i 
regionen, f.eks. isens tykkelse om vinteren;

9. understreger nødvendigheden af at beskytte og styrke fiskebestandene i Østersøregionen; 
opfordrer Kommissionen til at forberede en omfattende plan for bevarelse og 
genoprettelse af den naturlige laksebestand i Østersøens vandsystem ved at opgradere alle 
vandløb, hvor laksen gyder;

10. understreger behovet for at mindske regionens afhængighed af russisk energi og opfordrer 
medlemsstaterne i regionen til at undersøge muligheden for et fælles energimarked; 
opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og partnere til at fremme fællesprojekter 
vedrørende effektiv energianvendelse og vedvarende energikilder set i lyset af regionens 
potentiale som bioenergikilde og til at tilskynde til brugen af biomasse, sol-, vind- og 
vandenergi; støtter Østersøregionens energisamarbejde;

11. efterlyser en strategi, der bygger på fairness og fælles ansvar i forbindelse med 
gennemførelsen af energipolitikken på nationalt plan, så strategiske afgørelser såsom 
etableringen af nye energinetværker træffes efter høring af de partnere blandt EU-
medlemsstaterne, der måtte blive berørt af disse afgørelser;

12. understreger, at rigtige miljøindvirkningsvurderinger bør være en forudsætning for alle 
miljørelaterede infrastrukturprojekter med henblik på at sikre, at de internationale 
standarder for miljøbeskyttelse opfyldes; opfordrer i den forbindelse Den Russiske 
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Føderation til at ratificere Espoo-konventionen om vurdering af virkningerne på miljøet 
på tværs af landegrænserne;

13. understreger vigtigheden af at respektere de internationalt anerkendte principper om 
bæredygtig udvikling, god regeringsførelse, gennemsigtighed og deltagelse, ligestilling 
mellem kønnene, mindretallenes rettigheder og beskyttelse af indfødte folk samt af, at alle 
berørte parter vedtager gensidigt styrkende økonomiske politikker og beskæftigelses- og 
socialpolitikker i tråd med Lissabon-strategien;

14. minder om Østersøens rolle som en forenende faktor i regionen; foreslår et nyt program, 
der skal hedde "Østersøen uden Grænser", der er udformet til at lette gnidningsløs 
overskridelse af grænserne i regionen, herunder mellem medlemsstaterne og Den 
Russiske Føderation; støtter oprettelsen af en "sømotorvej i Østersøen", der senest i 2010 
skal forbinde Østersøregionen med medlemsstaterne i Central- og Vesteuropa;

15. mener, at medlemsstaterne for at efterkomme deres ansvar for at mindske forureningen af 
Østersøen bør have ret til at opretholde eller indføre mere restriktive 
beskyttelsesforanstaltninger end dem, der er foreslået af EU;

16. erkender stigningen i søfarten, som hovedsageligt skyldes den kraftige økonomiske vækst 
i Den Russiske Føderation; betragter søfartssikkerheden som et af de mest presserende 
problemer i regionen; foreslår en gradvis udvidelse af det fælles skibstrafikstyrings- og 
skibsinformationssystem (VTMIS) til at omfatte hele Østersøen og ikke kun Den Finske 
Bugt; understreger behovet for et fælles engagement for, at Den Internationale 
Søfartsorganisation hurtigt kan gennemføre klassificeringen af Østersøregionen som 
særligt følsomt havområde (PSSA), hvilket blandt andet indebærer forbud mod 
olietankskibe med enkeltskrog;

17. foreslår, at Den Nordiske Trekant i det transeuropæiske netværk (TEN) udvides til at 
omfatte hele regionen, og at vej- og jernbanestrækningerne, som indgår i Barents-
korridoren og den botniske korridor, indføres i TEN-systemet; opfordrer til at realisere 
projektet "Rail Baltica"; forestiller sig en højhastighedstogforbindelse, der forbinder hele 
regionen;

18. opfordrer til fuldendelsen af Via Baltica-motorvejen inden 2013 som et prioriteret projekt, 
der forbinder Østersøregionen med medlemsstaterne i Central- og Vesteuropa; 
understreger betydningen af EU-finansiering for gennemførelsen af projektet;

19. erkender, at de fleste nationale markeder i regionen er relativt små, hvilket i mange 
tilfælde har resulteret i et lavt konkurrenceniveau; påpeger medlemsstaternes særlige, 
gensidige økonomiske afhængighed i regionen; opfordrer til fuldstændig gennemførelse 
af de fire grundlæggende friheder (fri bevægelighed for personer og varer, 
etableringsfrihed og fri bevægelighed for kapital) for EU-medlemsstaterne i regionen;

20. bemærker, at den status, som enklaven Kaliningrad Oblast, som er omgivet af Den 
Europæiske Union, har, forudsætter et reelt samarbejde mellem de regionale 
myndigheder, Den Russiske Føderation og EU; opfordrer Den Russiske Føderation og EU 
til at undersøge muligheden for at gøre Kaliningrad Oblast til en mere åben og mindre 
militariseret pilotregion med øget adgang til det indre marked; understreger, at det er 
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nødvendigt i fuldt omfang at indføre retten til fri sejlads i Østersøen, herunder i Vistula-
lagunen og Kaliningradzkij Zaliv, og fri passage gennem Pilava-strædet /Baltijskij Proliv;

21. understreger, at partnerskabet Den Nordlige Dimension på området for offentlig sundhed 
og social velfærd bør gøres mere virkningsfuld med henblik på bekæmpelse af alvorlige 
sygdomme samt øge og fremme sundhed og socialt givende livsvilkår; opfordrer Den 
Russiske Føderation og EU til at undersøge mulighederne for i praksis at inddrage 
Kaliningrad-Oblast i disse aktiviteter;

22. understreger, at Kaliningrad-Oblast stadig er en enklave, der er tynget af mange sociale 
og økonomiske problemer samt miljøproblemer, såsom den alvorlige miljørisiko som 
følge af tilstedeværelsen af militærbaser og våben i regionen, den alvorlige 
sundhedsrisiko og den omfattende organiserede kriminalitet og stofmisbruget; 

23. opfordrer Østersøregionen til aktivt at støtte programmer, der tager sigte på at skabe nye 
former for kunst og kommunikation og fremme multinational mobilitet og kulturelle 
udvekslingsprogrammer;

24. støtter udveksling af studerende i regionen; foreslår, at universiteterne i regionen danner 
netværk og indgår aftale om en arbejdsdeling med henblik på at oprette ekspertisecentre, 
der kan konkurrere på internationalt plan;

25. er bekymret over, at regionens østlige grænse fungerer som kanal for omfattende 
organiseret kriminalitet og narkotika- og menneskesmugling, hvilket giver anledning til 
særlig bekymring; opfordrer til at styrke Den Europæiske Politienheds (Europol) rolle og 
til et styrket samarbejde på både EU-plan og mellemstatsligt plan i forbindelse med disse 
problemer;

26. understreger behovet for at yde en ekstraordinær indsats for at gøre grænsekontrollen ved 
den østlige grænse mere effektiv, særligt i forbindelse med forbedringen af den 
eksisterende infrastruktur og fremme af legale grænseovergange, og opfordrer til, at der 
øremærkes tilstrækkelige midler hertil fra den foreslåede Europæisk Fond for De Ydre 
Grænser;

o
o     o

27. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, Den 
Russiske Føderations regering og Østersørådets formandskab.


