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P6_TA-PROV(2006)0494
En Östersjöstrategi för den nordliga dimensionen 
Europaparlamentets resolution om en strategi för Östersjöområdet för den nordliga 
dimensionen (2006/2171(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sin resolution av den 16 november 2005 om framtiden för den nordliga 
dimensionen1,

– med beaktande av riktlinjerna för utveckling av en politisk förklaring och ett ramdokument 
om politiken för den nordliga dimensionen 2007, som godkändes av ministermötet inom 
nordliga dimensionen i Bryssel den 21 november 2005,

– med beaktande av kommissionens årliga framstegsrapport av den 2 juni 2006 om 
genomförandet av handlingsplanen för den nordliga dimensionen (SEK(2006)0729),

– med beaktande av den andra handlingsplanen för den nordliga dimensionen 2004–2006, 
godkänd av Europeiska rådet i Bryssel den 16 och 17 oktober 2003,

– med beaktande av ordförandens slutsatser från Östersjöstaternas sjätte toppmöte i 
Reykjavik den 8 juni 2006,

– med beaktande av rapporten och resolutionen från Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdets rådgivande kommitté av den 25 juni 2006 om framtiden för politiken 
för den nordliga dimensionen,

– med beaktande av det arbete som utförs i Europaparlamentets Östersjöfrågor,

– med beaktande av den EU-strategi för Östersjöregionen som Europaparlamentets 
tvärgrupp för Östersjögrupp antagit,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för utrikesfrågor och yttrandet från utskottet 
för industrifrågor, forskning och energi (A6-0367/2006), och av följande skäl:

– med beaktande av det arbete som utförs i Östersjöstaternas råd och den parlamentariska 
Östersjökonferensen,

A. Den nordliga dimensionen utgör en bred ram som omfattar samtliga regioner inom det 
nordliga området – Östersjön, Barents hav och Arktis – och samtliga politikområden, såväl 
externa som interna.

B. Politiken för den nordliga dimensionen bär på möjligheter att bidra till främjandet av det 
regionala och gränsöverskridande samarbetet till förmån för ökad ekonomisk tillväxt samt 
gemensamma svar på gemensamma utmaningar, men hittills har man inte kunnat dra full 
nytta av dess möjligheter för att åtgärda de olika frågor som är av relevans i området.

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2005)0430.
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C. Östersjöområdet är historiskt sett en betydande inkörsport som förbinder öst och väst och 
bör därför stå i centrum för den nya politiken för den nordliga dimensionen.

D. Östersjön har nästan blivit ett innanhav, ett mare nostrum, för Europeiska unionen efter 
dess utvidgning 2004, och Östersjöstrategin kan ge ett märkbart bidrag till en omprövning 
av den nordliga dimensionen i fråga om omfång och verksamheter, så att de förändringar 
som inträtt sedan utvidgningen får komma till synes.

E. Östersjöstrategin skulle kunna ge ett viktigt bidrag till bättre samordning mellan de 
regionala organ som verkar i Östersjöregionen.

Syftet med denna resolution

1. Europaparlamentet vill med denna resolution

a) stödja politiken för den nordliga dimensionen genom att definiera Östersjöområdet 
som ett av de viktigaste prioriterade områdena och på så sätt verka för en djupare 
regional integrering av Östersjöområdet som är en livskraftig och dynamisk del av 
ett större europeiskt ekonomiskt och politiskt område; parlamentet framhåller sitt 
fortlöpande stöd för insatser i andra områden, särskilt Barentsregionen och Arktis, i 
samarbete med partnerländerna Norge, Island och Ryska federationen,

b) göra det mesta av de möjligheter som erbjuds av de dynamiska ekonomierna i 
Östersjöområdet och profilera regionen på ett systematiskt sätt som ett av de mest 
attraktiva och konkurrenskraftiga områdena i världen,

c) bidra till att förbättra miljön i Östersjöområdet som idag är ett av de mest förorenade 
havsområdena i världen, minska föroreningen och övergödningen och förhindra 
ytterligare utsläpp av olja och andra giftiga och skadliga ämnen.

Mot bakgrund av detta föreslår parlamentet följande:

2. Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att lägga fram ett förslag till en 
Östersjöstrategi för EU för att stärka den nordliga dimensionen inifrån, övergripande täcka 
olika sidor av det regionala samarbetet, främja samverkansvinster och undvika 
överlappningar mellan olika regionala organ och organisationer. Parlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att anpassa sitt administrativa ansvar så att 
förvaltningen kan utforma och genomföra politiken för den nordliga dimensionen utifrån 
ett horisontellt perspektiv.

3. Europaparlamentet stöder det arbete som görs av Östersjöstaternas råd och föreslår att det 
varje år skall hållas ett Östersjötoppmöte före Europeiska rådets sommarmöte. Parlamentet 
stöder det arbete som görs av den parlamentariska Östersjökonferensen, det årliga mötet 
för talmännen för de nationella parlamenten i regionen och det kommande parlamentariska 
forumet för den nordliga dimensionen.

4. Europaparlamentet understryker att Östersjöstrategin omfattar både åtgärder som EU och 
dess medlemsstater skall vidta på egen hand och åtgärder som skall vidtas i samarbete med 
Ryska federationen.
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5. Europaparlamentet påminner om behovet av att inrätta ett fullskaligt regionalt kontor för 
Europeiska investeringsbanken i Östersjöregionen.

6. Europaparlamentet anser, av omsorg om insyn och konsekvens, att Östersjöstrategin skall 
få en egen post i EU:s budget, eventuellt inom grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, 
som ett komplement till de anslag som i dagens läge beviljas den nordliga dimensionen av 
Europeiska unionen, medlemsstaterna, tredjeländer, Europeiska banken för 
återuppbyggnad och utveckling, Europeiska investeringsbanken, Nordiska 
investeringsbanken och andra parter. Parlamentet betonar att strategin kräver adekvat 
finansiering från samtliga berörda budgetposter för att målen skall kunna uppnås.

7. Europaparlamentet konstaterar att både Ryska federationen och medlemsstaterna bär 
ansvaret för föroreningen av Östersjön. Parlamentet betonar att skyddet av den marina 
miljön, särskilt minskningen av övergödningen, är en av de viktigaste frågorna att beakta 
vid genomförandet av unionens jordbruks- och strukturprogram inom området och 
konstaterar med tillfredsställelse att Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) klassat 
större delen av Östersjöområdet som ett särskilt känsligt havsområde. Parlamentet föreslår 
att ett nätverk av skyddade, ekologiskt representativa och värdefulla havs- och 
kustområden upprättas.

8. Europaparlamentet påpekar att en större oljekatastrof skulle kunna slå ut större delen av de 
havslevande organismerna i Östersjön, oavsett om den är en konsekvens av transport- eller 
utforsknings- och utvinningsverksamhet. Parlamentet efterlyser en ökad samordning till 
förebyggande av sådana olyckor och, ifall de trots allt skulle inträffa, enighet om en 
gemensam mekanism för att motverka konsekvenserna av dem, och anser att 
klassificeringsnormerna för oljetankfartyg måste ta hänsyn till de lokala förhållandena i 
området, såsom isens tjocklek vintertid.

9. Europaparlamentet understryker behovet att skydda och stärka fiskbestånden i 
Östersjöområdet, och uppmanar kommissionen att utarbeta en omfattande plan för att 
bevara och återställa de naturliga laxbestånden i Östersjöns vattensystem genom att 
utnyttja laxens samtliga lekvatten i älvar och åar.

10. Europaparlamentet framhåller behovet av att minska regionens beroende av rysk energi 
och uppmuntrar medlemsstaterna i regionen att undersöka möjligheterna för en gemensam 
energimarknad. Parlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och partnerna att 
gynna gemensamma projekt kring energieffektivitet och förnybara energiresurser mot 
bakgrund av områdets inneboende möjligheter att bli en källa till bioenergi, samt 
uppmuntra användningen av biomassa och sol-, vind- och vattenkraft. Parlamentet stöder 
det arbete som görs av Östersjöregionens energisamarbete.

11. Europaparlamentet anser att genomförandet av energipolitiken på nationell nivå bör 
kännetecknas av ärlighet och delat ansvar så att strategiska beslut, såsom byggandet av nya 
energinät, fattas först efter det att man hört partnerländer inom EU som kan beröras av 
sådana beslut.

12. Europaparlamentet understryker att ordentliga miljökonsekvensbedömningar bör vara en 
förutsättning för alla infrastrukturprojekt inom energiområdet, för att efterlevnaden av 
internationella miljöskyddsnormer skall kunna garanteras. Parlamentet uppmanar i detta 
sammanhang Ryska federationen att ratificera Esbokonventionen om 
miljökonsekvensbeskrivningar i gränsöverskridande sammanhang.
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13. Europaparlamentet betonar vikten av att respektera de internationellt erkända principerna 
om hållbar utveckling, god samhällsstyrning, insyn och delaktighet, jämställdhet, 
minoriteters rättigheter och skydd av ursprungsbefolkningar, liksom att samtliga 
involverade partner inför en ömsesidigt stärkande ekonomisk politik, sysselsättningspolitik 
och socialpolitik i linje med Lissabonstrategin.

14. Europaparlamentet erinrar om Östersjöns roll som en sammanbindande faktor i området 
och föreslår att ett nytt program, kallat ”Östersjön utan gränser”, upprättas för att främja 
smidiga gränspassager inom regionen, även mellan medlemsstaterna och Ryska 
federationen. Parlamentet uttalar sitt stöd till att det anläggs en ”Östersjöfarled” för att 
sammanbinda Östersjöområdet med medlemsstaterna i Central- och Västeuropa senast 
2010.

15. Europaparlamentet anser att för att kunna uppfylla sina åtaganden att minska föroreningen 
av Östersjön bör medlemsstaterna ha rätt att behålla eller införa strängare skyddsåtgärder 
än de som EU föreslår.

16. Europaparlamentet konstaterar att sjöfarten ökat, framför allt som en följd av Ryska 
federationens starka ekonomiska tillväxt. Parlamentet betraktar sjösäkerheten som en av de 
mest akuta frågorna i området och föreslår att det gemensamma trafiklednings- och 
informationssystemet Vessel Traffic Management and Information System (VTMIS) 
successivt skall byggas ut till att omfatta hela Östersjön och inte bara Finska viken. 
Parlamentet betonar att det krävs ett gemensamt åtagande att snabbt tillämpa IMO:s 
klassificering av Östersjön som ett särskilt känsligt havsområde, vilket bland annat innebär 
ett förbud mot enskrovsfartyg.

17. Europaparlamentet föreslår att det transeuropeiska transportnätet (TEN) Nordiska triangeln 
skall byggas ut till att omfatta hela området och att de väg- och järnvägsträckor som ingår i 
Barentskorridoren och Bottenvikskorridoren införlivas i TEN-systemet. Parlamentet vill 
att projektet Rail Baltica skall förverkligas. Parlamentet anser att hela området skall 
sammanbindas med hjälp av en höghastighetstågförbindelse.

18. Europaparlamentet anser att motorvägen Via Baltica bör färdigställa senast 2013 som ett 
prioriterat projekt för att koppla samman Östersjöområdet med medlemsstaterna i centrala 
och västra Europa. Parlamentet betonar vikten av att europeiska medel anslås till 
genomförandet av detta projekt.

19. Europaparlamentet erkänner att flertalet nationella marknader i området är förhållandevis 
små, något som i många fall har lett till låg konkurrens. Parlamentet påpekar att 
medlemsstaterna i området ekonomiskt sett är ytterst beroende av varandra och anser att de 
fyra grundläggande friheterna (fri rörlighet för människor, fri rörlighet för varor, 
etableringsfrihet och fri rörlighet för kapital) bör genomföras fullt ut i EU:s medlemsstater 
i området.

20. Europaparlamentet konstaterar att enklaven Kaliningrad Oblasts har en särställning som ett 
område som är helt och hållet omgivet av Europeiska unionen och efterlyser ett genuint 
samarbete mellan de regionala myndigheterna, Ryska federationen och Europeiska 
unionen. Parlamentet uppmanar med kraft Ryssland och Europeiska unionen att undersöka 
om det skulle gå att utveckla Kaliningrad Oblast till en öppnare och mindre militariserad 
pilotregion med bättre tillträde till den inre marknaden. Parlamentet understryker behovet 
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av att fullt ut genomföra fri sjöfart i Östersjön, inbegripet Vistulalagunen och 
Kaliningradskij Zaliv samt fri passage genom Pilavasundet/Baltijskij Proliv.

21. Europaparlamentet anser att partnerskapet för den nordliga dimensionen när det gäller 
folkhälsa och socialt välbefinnande bör ges en mer praktiskt tillämpning för att bekämpa 
allvarliga sjukdomar och skapa bättre förutsättningar för och främja en sund och socialt 
givande livsstil. Parlamentet uppmanar Ryssland och EU att undersöka möjligheterna att 
involvera Kaliningrad Oblast i den verksamhet som bedrivs inom ramen för den nordliga 
dimensionen när det gäller folkhälsa och socialt välbefinnande.

22. Europaparlamentet understryker att Kaliningrad Oblast fortfarande är en enklav som 
plågas av många sociala, ekonomiska och ekologiska problem, såsom det allvarliga 
miljöhot som närvaron av militära baser och vapen i regionen utgör, de omfattande 
riskerna för folkhälsan och den höga förekomsten av organiserad brottslighet och 
narkotikamissbruk.

23. Europaparlamentet uppmanar Östersjöregionen att aktivt stödja program som syftar till att 
skapa nya former för konst och kommunikation samt främja rörlighet över gränserna och 
kulturella utbytesprogram.

24. Europaparlamentet uttalar sitt stöd till studentutbyten inom området och föreslår att 
universiteten i området skall gå samman i nätverk och komma överens om en inbördes 
arbetsfördelning för att skapa internationellt konkurrensdugliga spetsforskningscentra.

25. Europaparlamentet oroar sig för att områdets östra gräns fungerar som inkörsport för en 
avsevärd organiserad brottslighet, där handeln med människor och narkotika inger 
särskilda farhågor. Parlamentet kräver med kraft en utökad roll för Europeiska polisbyrån 
(Europol) och ett utökat samarbete både på EU-nivå och mellan regeringarna om dessa 
frågor.

26. Europaparlamentet betonar behovet av fördubblade insatser för att göra övervakning av 
gränserna österut mer effektiv, framför allt i fråga om förbättring av infrastrukturen och 
åtgärder för att främja lagliga gränspassager, och vill att tillräckliga anslag skall ställas till 
förfogande ur den föreslagna europeiska fonden för de yttre gränserna.

o

o o

27. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen, Ryska federationens regering och ordförandeskapet för Östersjöstaternas 
råd.


