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Europos Parlamentas, 

 

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui dėl Europos Sąjungos 

Baltijos jūros regiono strategijos COM(2009)0248 kartu su preliminarių veiksmų planu, 

– atsižvelgdamas į Tarybos išvadas dėl Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, 

priimtas 2009 m. spalio 26 d., 

– atsižvelgdamas į Europos Parlamento 2008 m. liepos 8 d. rezoliuciją dėl dujotiekio, 

planuojamo tiesti iš Rusijos į Vokietiją per Baltijos jūrą, poveikio aplinkai1, 

– atsižvelgdamas į savo 2006 m. lapkričio 16 d. rezoliuciją dėl Baltijos jūros regiono 

strategijos formuojant Šiaurės dimensiją2, 

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę dėl 

Komisijos komunikato dėl Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos (ECO/261) 

ir į nuomonę „Makroregioninis bendradarbiavimas. Baltijos jūros regiono strategijos 

taikymas kitiems Europos makroregionams“ (ECO/251), 

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto 2009 m. balandžio 21–22 d. nuomonę „Vietinės ir 

regioninės valdžios institucijų vaidmuo naujojoje Baltijos jūros regiono strategijoje“, 

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto savo iniciatyva pateiktą nuomonę „Regionų komiteto 

baltoji knyga dėl daugiapakopio valdymo“, (CdR 89/2009 fin), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį, 

– atsižvelgdamas Regioninės plėtros komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto, 

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Transporto ir turizmo 

komiteto nuomones (A7–0202/2010), 

A. kadangi nuo 2004 m., kai į Europos Sąjungą įstojo naujų valstybių narių, Baltijos jūra 

tapo ES vidaus jūra, kuri ne tik jungia šalis, bet ir kelia tam tikrus uždavinius, ir kadangi 

Baltijos jūros regiono valstybės priklauso viena nuo kitos ir kartu susiduria su tomis 

pačiomis problemomis, 

B. kadangi Baltijos jūros regiono strategija – bandomoji strategija siekiant ateityje parengti 

makroregionines strategijas, o sėkmingas šios Strategijos įgyvendinimas gali būti 
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pavyzdžiu, kaip galima įgyvendinti būsimas strategijas, 

C. kadangi idėja steigti funkcinius regionus, skirtus bendriems tikslams siekti ir vystymosi 

sunkumams įveikti, gali padėti didinti Europos Sąjungos regioninės politikos 

veiksmingumą, 

D. kadangi siekiant padidinti regioninės politikos veiksmingumą, ypač po jos 2013 m. 

reformos, reikėtų remti ir plėtoti integruoto požiūrio idėją, kartu kuriant makroregionų 

strategijas, kurios yra visos Europos Sąjungos strategijos ir kurių įgyvendinimas vis dėlto 

neturi lemti sanglaudos politikos pakartotinės nacionalizacijos, 

E. kadangi Baltijos jūra išlieka labiausiai užteršta Europos Sąjungos jūra ir kadangi dėl 

Baltijos jūroje ir teritorijose aplink ją (įskaitant ne ES šalis) vykdomų plataus masto 

energetikos infrastruktūros projektų ši padėtis turėtų nepablogėti, 

1. palankiai vertina tai, kad Europos Komisija patvirtino Baltijos jūros regiono strategiją, 

kurią Parlamentas ragino parengti nuo 2006 m., ir Taryba jai pritarė; 

2. ypač palankiai vertina tai, kad ši strategija parengta po išsamių konsultacijų su 

suinteresuotais subjektais valstybėse narėse, įskaitant ne vien tik nacionalinės, regioninės 

ir vietos valdžios institucijas, bet ir akademinės ir verslo aplinkos atstovus ir 

nevyriausybines organizacijas, nes konsultacijų procesas ir partnerių įtraukimas nuo pat 

strategijos rengimo darbo pradžios yra svarbus, jos sėkmę užtikrinantis veiksnys; šiuo 

požiūriu palankiai vertina pilietinės visuomenės forumo įsteigimą šiame regione, pvz., 

aukščiausiojo lygio susitikimas dėl veiksmų Baltijos jūros regione, ir ragina teikti 

panašias iniciatyvas, skirtas būsimiems makroregionams, kurios suburia kartu viešojo ir 

privačiojo sektorių veikėjus ir suteikia jiems galimybę dalyvauti rengiant makroregiono 

strategijas; 

3. šiomis aplinkybėmis rekomenduoja numatyti platesnio masto ir tikslingesnes 

komunikacijos ir konsultacijų priemones, įskaitant vietos žiniasklaidos priemones (vietos 

televizija, radijas, spausdinti ir internetiniai laikraščiai), ir šitaip padidinti vietos 

bendruomenių dalyvavimą; ragina Komisiją įsteigti specialų interneto portalą, skirtą 

Baltijos jūros regiono strategijai, kuris būtų keitimosi patirtimi apie įgyvendinamus ir 

būsimus projektus, kurių imasi centrinės ir vietos vyriausybės, NVO ir kiti subjektai, 

veikiantys Baltijos jūros regione, forumas; 

4. palankiai vertina strategiją „ES 2020“, kuri atitinka Baltijos jūros regiono strategijoje 

nustatytus tikslus, ir atkreipia dėmesį į tai, kad strategija „ES 2020“ gali būti veiksmingas 

Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo ir stiprinimo pagrindas; 

5. mano, kad strategijoje nustatyti nauji bendradarbiavimo pagrindai, paremti integruoto 

požiūrio principu, suteikia galimybę racionaliau ir efektyviau panaudoti Baltijos jūros 

regiono aplinkos apsaugai ir regiono plėtrai numatytus finansinius išteklius, skiriamus iš 

ES ir nacionalinių fondų, taip pat skiriamus įvairių finansų institucijų; 

6. atkreipia dėmesį į Baltijos jūros regione esančią disproporciją ekonomikos vystymosi ir 

naujovių diegimo aspektu ir į būtinybę didinti visų sričių, įskaitant labai išvystytas, 

potencialą nes jos gali padėti padaryti pažangą nepalankiausioje padėtyje esantiems 

regionams; pažymi, kad reikia skatinti naujas sritis, kuriose esama vystymosi ir naujovių 

diegimo galimybių, ir nepraleisti galimybės pasinaudoti papildoma Baltijos jūros regiono 



strategijos ir kitų būsimų makroregioninių strategijų teikiama nauda tam, kad būtų galima 

pasiekti kitą sinergijos lygį, kuris galėtų padėti sumažinti esamus skirtumus siekiant 

sukurti labai konkurencingą stabilią bendros gerovės erdvę, nes tai labai svarbu šiomis 

sąlygomis, kai senėja visuomenė ir atsiranda naujų globalizacijos formų; 

7. pabrėžia, kad siekiant didinti Baltijos valstybės regiono, kaip ekonominės zonos, 

patrauklumą būtina greitai ir nuosekliai įgyvendinti esamus ES teisės aktus, skirtus vidaus 

rinkai stiprinti, pavyzdžiui, Paslaugų direktyvą; 

8. ragina valstybes nares ir regionus naudotis struktūriniais fondais, numatytais panaudoti 

2007–2013 m. laikotarpiu, siekiant užtikrinti kiek įmanoma didesnę paramą šios 

strategijos įgyvendinimui, ypač skatinti kurti naujas darbo vietas ir ekonomikos augimą 

labiausiai ekonomikos krizės paveiktuose srityse, ir kartu rekomenduoja – jeigu to reikia 

– numatyti dabartinio programavimo laikotarpio veiklos programų pakeitimus; pabrėžia, 

kad atsižvelgiant į tam tikrus regionų ypatumus būtų galima kur kas veiksmingiau 

panaudoti struktūrinių fondų lėšas ir regiono lygmeniu turėti papildomos naudos; 

9. atkreipia dėmesį į didelį visuotinės finansų ir ekonomikos krizės poveikį visoms regiono 

šalims, ypač Baltijos valstybėms; ragina visas suinteresuotas šalis dėl krizės nesumažinti 

savo įsipareigojimo įgyvendinti ES Baltijos jūros regiono strategiją; 

10. mano, jog norint sėkmingai įgyvendinti ambicingus šios strategijos ir kitų makroregionų 

strategijų tikslus, labai svarbūs visi veiksmai, susiję su sektorių politika, turinčia teritorinį 

aspektą, įskaitant bendrąją žemės ūkio politiką, žuvininkystės, transporto, pramonės, 

mokslinių tyrimų politiką ir nuoseklios infrastruktūros politiką, taip pat svarbus turimų 

lėšų, skirtų bendrai numatytiems tikslams tam tikroje srityje įgyvendinti, sujungimas; 

šiomis aplinkybėmis reikia persvarstyti politiką atsižvelgiant į šiuos naujus sunkumus, 

nustatyti atitinkamą sistemą ES lygmeniu ir apibrėžti, kaip ši sistema turėtų būti susijusi 

su šalių ir vietos lygmeniu veikiančiomis institucijomis; 

11. mano, kad teritorinė šios strategijos dimensija prisidės prie to, kad taptų konkretesnė 

teritorinės sanglaudos, kuri pagal Lisabonos sutartį yra tokia pat svarbi kaip ir ekonominė 

ir socialinė sanglauda, idėja, ir; atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją dalyvauti 

vykstančiame dialoge dėl ES makroregioninės politikos po 2013 m. vaidmens ir poveikio; 

12. skatina rengiant būsimą bendrąjį struktūrinių fondų reglamentą, remiantis teritorinio 

bendradarbiavimo nuostatomis, numatyti specialias nuostatas, kurios būtų aiškios, pagal 

kurias būtų atsižvelgiama į skirtingą administravimo kultūrą ir nebūtų užkraunama 

papildomos administracinės naštos paramos gavėjams, siekiant sustiprinti valstybių ir 

regionų bendradarbiavimą ir skatina rengti kitas bendros veiklos strategijas, kurios gali 

padėti didinti regiono patrauklumą Europos ir tarptautiniu lygmeniu, o vėliau tapti 

tarpvalstybinio bendradarbiavimo Europoje pavyzdžiu; 

13. atkreipia dėmesį į tai, kad Baltijos jūros regiono strategiją reikėtų laikyti procesu, kuriame 

veiklos ir bendradarbiavimo principai nuolat kinta ir todėl būtina šią strategiją atnaujinti, 

ir į tai, kad svarbiausias tikslas – surasti optimalius mechanizmus, kuriuos ateityje būtų 

galima taikyti ir kitoms makroregioninėms strategijoms; atsižvelgdamas į tai pabrėžia, 

kad labai svarbu rinkti, apibendrinti ir skatinti sėkmingas iniciatyvas ir skleisti jų 

rezultatus; pritaria Komisijos planui įsteigti pažangiosios patirties duomenų bazę tam, kad 

būtų galima panaudoti šią patirtį rengiant būsimas makroregionines strategijas; 



 

14. mano, kad įgyvendinant makroregionines strategijas vykdomas teritorinis 

bendradarbiavimas gali labai padėti stiprinti integracijos procesą, nes padeda labiau 

įtraukti pilietinę visuomenę į sprendimų priėmimo ir konkrečių veiksmų įgyvendinimo 

procesą; šiomis aplinkybėmis mano, kad ypač rekomenduotina įgyvendinti 

makroregioninių strategijų socialinius, ekonominius, kultūrinius, švietimo ir turizmo 

elementus, taip pat mano, kad norint padidinti vietos pilietinės visuomenės dalyvavimą ir 

sutvirtinti subsidiarumo principą svarbu skatinti makroregionų strategijas ir šiuo tikslu 

įsteigti Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes; 

15. pabrėžia, kad svarbu toliau skatinti vystyti kultūrą, švietimą, mokslinius tyrimus ir 

naujovių diegimą, taip pat skatinti valstybes nares glaudžiau bendradarbiauti ypač 

pastarojoje paminėtoje srityje; pripažįsta, kad bendradarbiavimas švietimo srityse iš tiesų 

gali būti labai naudingas, tačiau jis turėtų likti valstybių narių kompetencija; 

rekomenduoja stiprinti strateginį požiūrį ir ilgalaikį planavimą, susijusį su 

makroregionais; 

16. vadovaudamasis subsidiarumo principu ir įžvelgdamas didžiules bendradarbiavimo vietos 

ir regioniniu lygmeniu teikiamas galimybes, pažymi, kad labai svarbu sukurti veiksmingą, 

daugiapakopę bendradarbiavimo sistemą skatinant sektorių partnerystę ir rengiant 

nuolatinius kompetentingų politikos formuotojų susitikimus, nes tai sustiprins 

atsakomybę, kurią dalijasi įvairūs partnerių subjektai, ir apsaugos valstybių narių ir 

regionų organizacinį suverenumą; šiuo požiūriu ragina gerinti, plėtoti ir stiprinti 

tarptautinio bendradarbiavimo priemones, numatytas vietos ir regioniniu lygmenimis; 

17. pabrėžia tai, kad naujojoje „makroregioninėje“ bendradarbiavimo programoje plačiai 

taikomas vadinamasis iš apačios į viršų metodas, kurį plėtojant valstybėms narėms tenka 

lemiamas vaidmuo, ir kad pagal ją sukuriamas naujas valdymo lygmuo; pagal šį naują 

bendradarbiavimo modelį turi būti užtikrinama, kad natūralias atokių regionų kliūtis būtų 

galima laikyti vertybėmis ir galimybėmis, ir kad būtų skatinama šių regionų plėtra; 

18. mano, kad makroregionai suderina galimybes optimaliai spręsti tam tikrame regione 

iškilusius sunkumus su galimybe veiksmingai ir efektyviai panaudoti kiekvienam regionui 

prieinamas tam tikras priemones ir išteklius; 

19. ragina Europos Komisiją analizuoti pirmuosius rezultatus ir patirtį, įgytą įgyvendinant 

Baltijos jūros regiono strategiją, kurie padės planuojant reikiamus išteklius ir 

makroregioninių strategijų finansavimo metodus ir padės šios strategijos pavyzdį naudoti 

kaip kitų makroregioninių strategijų bandomąjį projektą siekiant įrodyti jų 

funkcionalumą; vis dėlto pabrėžia, kad makroregionų plėtra – iš esmės papildoma 

priemonė, kuria neturėtų būti siekiama pakeisti pavienėms vietos ir regionų programoms 

kaip finansavimo prioriteto skiriamo ES finansavimo; 

20. pabrėžia, kad iki šiol Baltijos jūros regiono strategija įgyvendinama labai lėtai; mano, kad 

2010 m. ES biudžeto asignavimai gali būti naudojami pagerinti įgyvendinimą; taigi 

apgailestauja dėl to, kad iki šiol šie asignavimai vis dar neišmokėti, ir primena Komisijai, 

kad svarbu, jog šios lėšos būtų kiek įmanoma greičiau paskirstytos tikslų, atitinkančių 

Baltijos jūros regiono strategijos tikslus, įgyvendinimui finansuoti; 

21. atkreipia dėmesį į tai, kad, turėdama mintyje naudą makroregioninėms strategijoms, 

kurios galbūt bus rengiamos ateityje, Europos Komisija turi spręsti savo nuosavų išteklių 

klausimą tam, kad galėtų tikėtis strategijų, parengtų atsižvelgiant į atitinkamų regionų 



teritorinius ypatumus, užtikrinančių dalyvaujančioms valstybėms narėms naujas idėjas, 

susijusias su visai Europai svarbiais klausimais, ir remiančių jas rengiant strategiją; ragina 

Europos Komisiją imtis koordinatorės vaidmens ir prižiūrėti, kaip įgyvendinamos šios 

strategijos, persvarstyti naujus prioritetus ir numatyti išteklių specialiems poreikiams ir 

kompetencijos reikalavimams patenkinti, ir kartu vengti darbo dubliavimo; 

22. atsižvelgdamas į poreikį atlikti tarpinę Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo 

analizę, ragina Europos Komisiją detaliai parengti konkrečias projektų vertinimo 

priemones ir kriterijus, taikant rodiklius, užtikrinančius palyginamumą; 

23. ragina Europos Komisiją, valstybes nares ir savo narius atsakyti į klausimus, kokio 

pobūdžio turi būti makroregionų strategijos, kaip jas būtų galima vienodai taikyti (kaip 

atskiras programas ar įgyvendinant sanglaudos politiką), kas ir kaip turėtų jas įgyvendinti, 

ir kokie turėtų būti jų finansavimo šaltiniai, kad būtų išvengta nereikalingo Bendrijos 

skiriamo finansavimo didėjimo ir suskaidymo, visų pirma atsižvelgiant į strategiją 

„ES 2020“, ES biudžeto peržiūrą ir diskusijas dėl būsimos sanglaudos politikos; 

24. pabrėžia, kad papildoma Europos makroregionų nauda – didesnis tarpvalstybinis ir 

tarpregioninis bendradarbiavimas, ir todėl Europos teritorinio bendradarbiavimo 

programos, skirtos tarptautiniam, tarpvalstybiniam ir tarpregioniniam bendradarbiavimui, 

yra svarbus veiksnys įgyvendinant makroregionų tikslus; be to, siūlo Baltijos jūros 

regiono strategiją laikyti Europos Sąjungos strategija, paremta keliomis Europos Sąjungos 

politikos sritimis, kuri turėtų turėti apibrėžtą terminą ir tikslus; atsižvelgiant į horizontalų 

strategijos pobūdį, ji galėtų būti laikoma makroregionų strategija, o jos koordinavimas 

galėtų būti vykdomas įgyvendinant regionų politiką; 

25. mano, kad plataus masto, kaip antai makroregionų, strategijų vystymas turėtų padėti 

stiprinti Europos politikos bendresnio įgyvendinimo vaidmenį vietos ir regioniniu 

lygmenimis; 

Išorės aspektas 

26. ragina įgyvendinant Baltijos jūros regiono strategiją, taip pat būsimas makroregionines 

strategijas, gerinti Europos Sąjungos ryšius su valstybėmis, nepriklausančioms ES, ypač 

įgyvendinant plataus masto projektus, kurie gali turėti didelės įtakos aplinkai; be to, 

ragina ES ir nepriklausančias ES valstybes bendradarbiauti siekiant sustiprinti regiono 

saugumą ir remti kovą su tarpvalstybiniu nusikalstamumu; 

27. atkreipia dėmesį į tai, jog planuojant energetikos tinklus būtina siekti, kad šalys labiau 

bendradarbiautų, ypač Rusija ir Baltarusija su Baltijos valstybėmis, ir šiuo tikslu būtina 

daugiau naudotis ES ir Rusijos dialogu energetikos klausimais, kuris taip pat atvertų 

galimybę Rusiją įtraukti į Baltijos jūros regiono strategiją; tikisi, kad visi Baltijos jūros 

regiono veikėjai prisijungs prie tarptautinių susitarimų, pvz., Espoo konvencijos ir 

Helsinkio konvencijos, laikysis Helsinkio komisijos (angl. HELCOM) gairių ir šiuo 

pagrindu bendradarbiaus; 

28. ragina Komisiją užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą su Baltijos jūros aplinkos 

apsaugos komisija (angl. HELCOM) ir Baltijos jūros regiono valstybėmis narėmis ir 

koordinuoti veiksmus siekiant užtikrinti aiškų užduočių ir atsakomybės pasidalijimą, 

susijusį su 2007 m. HELCOM Baltijos jūros veiksmų plano ir minėtosios ES strategijos 

bei veiksmų plano įgyvendinimu, ir šitaip užtikrinti, kad bendra regiono strategija būtų 



 

veiksminga; 

29. ypač atkreipia dėmesį į Kaliningrado srities, kurią supa ES valstybės narės, statusą; 

pabrėžia poreikį skatinti socialinę ir ekonominę šio regiono, kaip vadinamųjų vartų ar 

bandomojo regiono glaudesniems ES ir Rusijos santykiams užtikrinti, vystymą, įtraukiant 

nevyriausybines organizacijas, švietimo ir kultūros įstaigas bei vietos ir regiono valdžios 

institucijas; 

30. mano, kad naujame partnerystės ir bendradarbiavimo susitarime su Rusija reikėtų 

atsižvelgti į bendradarbiavimą Baltijos jūros regione; palankiai vertina Komisijos ir 

regiono valstybių narių pastangas bendradarbiauti su Rusija daugelyje sričių, kaip antai 

transporto linijos, turizmas, tarpvalstybinė grėsmė sveikatai, aplinkos apsauga ir 

prisitaikymas prie klimato kaitos, aplinka, muitinių ir sienų kontrolė, ir ypač energetikos 

klausimai; mano, kad šiuo požiūriu bendros ES ir Rusijos erdvės bus naudingos, ir ragina 

Rusiją tokiu pat mastu prisidėti prie šio bendradarbiavimo; 

31. pabrėžia poreikį mažinti šio regiono priklausomybę nuo Rusijos energijos; palankiai 

vertina Europos Komisijos pareiškimą dėl poreikio labiau sujungti regiono valstybių narių 

elektros energijos tinklus ir labiau įvairinti energijos išteklius; atsižvelgiant į tai, ragina 

teikti didesnę paramą suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalams steigti; 

32. mano, kad siekiant veiksmingai apsaugoti aplinką ir biologinę įvairovę reikėtų sudaryti 

susitarimus su ES nepriklausančiomis valstybėmis, kurių teritorijos sudaro dalį strategijos 

apimamų funkcinių sričių, tam, kad jos galėtų puoselėti tas pačias vertybes, naudotis 

tokiomis pat teisėmis ir atlikti tokias pat pareigas, kokios nurodytos atitinkamuose 

Europos Sąjungos teisės aktuose; 

33. mano, kad Baltijos jūros regiono bendradarbiavimas turėtų būti laikomas prioritetu, be to, 

turėtų būti bendradarbiaujama pačiu aukščiausiu politiniu valstybių ir vyriausybių vadovų 

lygmeniu, nes tai labai svarbu siekiant užtikrinti, kad Baltijos jūros regiono šalys 

glaudžiau bendradarbiautų ir kad būtų įgyvendintos politinės ambicijos; norėtų, kad vyktų 

reguliarūs Baltijos jūros regiono šalių valstybių ir vyriausybių vadovų susitikimai siekiant 

įgyvendinti užsibrėžtus tikslus; 

Aplinkos ir energetikos aspektai 

34. pabrėžia, kad reikia atlikti energetikos infrastruktūrų projektų (šiuo metu įgyvendinamų ir 

numatomų įgyvendinti ateityje) poveikio aplinkai vertinimą, ypač atsižvelgiant į 

tarptautines konvencijas; ragina Komisiją parengti atitinkamą reagavimo į technines 

avarijas ir bet kokias kitas galimas katastrofas planą ir taip pat numatyti, kaip ekonominiu 

aspektu elgtis tokių įvykių atvejais; pabrėžia, kad tokį pat požiūrį būtina taikyti bet kokio 

būsimo projekto atžvilgiu siekiant, kad nekiltų pavojus šalių, esančių aplink Baltijos jūrą 

ir dalyvaujančių kitose būsimose makroregioninėse strategijose, saugumui, aplinkai ir 

jūrų transporto sąlygoms; mano, kad siekiant užtikrinti tvarų vystymąsi ir ekologišką 

augimą naudinga visuose makroregionuose pasiekti aukštą aplinkos apsaugos lygį ir tiek 

pat dėmesio skirti aplinkos apsaugos, kelionių ir kitiems aspektams; 

35. pabrėžia, kad reikia įsteigti Baltijos jūros aplinkos stebėjimo centrą – ankstyvo įspėjimo 

apie pavojų sistemą, skirtą kovoti su nelaimingais atsitikimais ir rimta tarpvalstybinių 

vandenų tarša – ir jungtines pajėgas, kurios tokiomis aplinkybėmis imtųsi veiksmų; 



36. atkreipia dėmesį į strateginę Baltijos jūros regiono svarbą bendrų energetikos 

infrastruktūros, kuri padeda įvairinti energijos gamybą ir tiekimą, projektų, itin daug 

dėmesio skiriant atsinaujinančios energijos projektams, pavyzdžiui, vėjo jėgainėms 

(sausumoje ir jūroje), geoterminės energijos arba bioenergijos jėgainėms, kuriose 

naudojama tame regione gaunama biomasė, rengti; 

37. atkreipia dėmesį į veiksmingą Baltijos jūros valstybių tarybos ir Šiaurės Tarybos 

bendradarbiavimą energetikos ir klimato sektoriuose pagal Šiaurės dimensiją; 

38. pabrėžia, kad atsižvelgiant į numatytą branduolinės energetikos plėtrą Baltijos jūros 

regione ES šalys turi laikytis griežčiausių saugos ir aplinkos apsaugos standartų, o 

Europos Komisija turi stebėti ir kontroliuoti, ar kaimyninėse šalyse, ypač tose, kuriose 

šalia išorinių ES sienų ketinama statyti branduolines elektrines, laikomasi tokio pat 

požiūrio ir tarptautinių konvencijų; 

39. pabrėžia, kad ES ir jos valstybės narės, esančios Baltijos jūros regione, turi skubiai spręsti 

sudėtingas gamtos apsaugos problemas, kurios daro poveikį šiam regionui, ypač 

eutrofikacijos, pavojingų jūros dugne susikaupusių cheminių medžiagų poveikio ir 

grėsmės vandens biologinei įvairovei, visų pirma, nykstančių žuvų rūšių populiacijoms 

problemas; primena, kad Baltijos jūra yra vienas iš labiausiai užterštų jūrų plotų 

pasaulyje; 

40. pabrėžia, kad reikia parengti visoms valstybėms narėms bendrą metodiką, kuria 

naudojantis būtų sudarytas taršos šaltinių sąrašas ir parengtas palaipsnio jų šalinimo 

planas; 

41. džiaugiasi tuo, kad įtrauktas aplinkos tvarumas, kaip pagrindinis ES Baltijos jūros regiono 

strategijos ir jos veiksmų plano elementas; 

42. mano, kad viena iš didžiausių kliūčių, dėl kurios sunku įgyvendinti Baltijos jūros regiono 

strategijos tikslus – tai, kad ši strategija nėra suderinta su kitomis ES politikos sritimis, 

kaip antai BŽŪP, dėl kurios didėja eutrofikacija, ir bendroji žuvininkystės politika (BŽP), 

kuri nėra tvari aplinkos apsaugos požiūriu; mano, kad BŽŪP ir BŽP reikia reformuoti 

taip, kad jas įgyvendinant būtų prisidedama prie siekio, kad Baltijos jūros regionas būtų 

tvarus aplinkos apsaugos požiūriu; 

Transporto ir turizmo aspektai 

43. pabrėžia, kad pirmiausia reikia sukurti veiksmingą ir ekologišką jūros, sausumos ir vidaus 

vandenų transporto ir komunikacijos tinklą (jūrų transporto tinkle numatant jūrų 

transportui svarbų vaidmenį pervežant krovinius), kuris suteiktų galimybę numatyti 

dabartinius ir būsimus sunkumus ir laiku į juos reaguoti, atsižvelgiant į atnaujintos 

dokumento „Natura 2000“ versijos nuostatas ir skiriant ypač daug dėmesio Baltijos jūros 

regiono ir kitų Europos regionų jungtims naudojantis Baltijos-Adrijos koridoriumi ir 

Vidurio Europos transporto koridoriumi; 

44. mano, kad geresnės jungtys, apimančios visų rūšių transportą, labai prisideda siekiant 

vystyti stipresnę, labiau į sanglaudą sutelktą ekonomiką Baltijos jūros regione; 

45. pabrėžia ypatingą Baltijos valstybių, kurios šiuo metu iš esmės yra izoliuotos nuo 

Europos transporto tinklo, padėtį ir mano, kad taikant šią strategiją turėtų būti, be kita ko, 



 

padedama spręsti tokius klausimus kaip tinkama infrastruktūra ir prieinamumas, taip pat 

įvairių nacionalinių transporto tinklų sąveikos stoka dėl skirtingų techninių sistemų ir 

administracinių kliūčių, siekiant Baltijos jūros regione sukurti visapusišką daugiarūšio 

transporto sistemą; 

46. pabrėžia, kad Baltijos jūros regioną svarbu labiau įtraukti nustatant TEN-T prioritetines 

ašis, ypač turint mintyje jūrų greitkelius (TEN-T 21), geležinkelio ašies iš Berlyno iki 

Baltijos pajūrio pratęsimą (TEN-T 1), geležinkelio ašies iš Berlyno iki Baltijos pajūrio ir 

Rostoko-Danijos jūrų kelių jungties gerinimą, ir daryti spartesnę pažangą atnaujinant ir 

naudojant geležinkelio liniją „Baltica“ (TEN-T 27); taip pat pabrėžia, kad reikia užbaigti 

Baltijos jūros regiono sujungimą su kitais Europos regionais naudojantis Baltijos-Adrijos 

koridoriumi; 

47. pabrėžia, kad svarbu Baltijos jūros regiono transporto pajėgumus plėsti rytų kryptimi, 

visų pirma siekiant skatinti transporto, ypač geležinkelių, sąveikumą, ir pagreitinti 

krovinių tranzitą per Europos Sąjungos sienas; 

48. mano, kad ypatinga pirmenybė turėtų būti teikiama uostų ir vidaus regionų jungtims, 

įskaitant vidaus vandenų kelius, siekiant užtikrinti, kad visos regiono dalys turėtų naudos 

didėjant krovininio jūrų transporto mastui; 

49. atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad reikia užtikrinti veiksmingą tarpvalstybinį 

koordinavimą ir bendradarbiavimą geležinkelių, jūrų uostų, vidaus uostų, terminalų šalies 

gilumoje ir logistikos srityse siekiant sukurti tvaresnę daugiarūšio transporto sistemą; 

50. pabrėžia trumpųjų nuotolių jūrų laivybos Baltijos jūroje svarbą ir jos indėlį kuriant 

veiksmingą ir ekologišką transporto tinklą; atkreipia dėmesį į tai, kad reikia užtikrinti 

trumpųjų nuotolių jūrų laivybos jungčių konkurencingumą siekiant užtikrinti veiksmingą 

naudojimąsi jūra; mano, kad dėl šios priežasties Komisija turi kiek įmanoma greičiau, bet 

ne vėliau kaip iki 2010 m. pabaigos, pateikti Europos Parlamentui MARPOL konvencijos 

patikslinto VI priedo, pagal kurį sieros kiekis jūriniame mazute nuo 2015 m. apribojamas 

iki 0,1 proc., poveikio Šiaurės jūros ir Baltijos jūros teritorijose, kuriose tikrinamas 

išmetamas sieros kiekis, vertinimą; 

51. teigiamai vertina tai, kad į Komisijos veiksmų planą įtrauktas tikslas siekti, kad Baltijos 

jūra taptų pavyzdiniu tausiosios laivybos regionu ir jūrų saugos ir saugumo pasaulyje 

lydere; mano, kad šie tikslai labai svarbūs siekiant išlaikyti ir didinti regiono turizmo 

potencialą; 

52. pripažįsta, kad remiant šį tikslą reikia parengti specialias priemones, įskaitant tinkamą 

naudojimąsi locmanų arba akivaizdžiai patyrusių jūrininkų paslaugomis sudėtingiausiuose 

sąsiauriuose ir uostuose ir patikimų finansavimo sistemų nustatymą siekiant vykdyti 

mokslinius tyrimus ir vystyti tausiąją laivybą; 

53. pripažįsta, kad Baltijos jūros regiono geografinė padėtis išskirtinė ir kad ji suteikia 

galimybę aktyviau plėtoti ryšius su ES ir kaimyninėmis išorės šalimis, taip pat pabrėžia 

turizmo svarbą regionų ekonomikai ir plėtros galimybę; džiaugiasi dėl to, kad 2-ojo 

Baltijos jūros turizmo forumo metu priimta deklaracija, kurioje minimi bendri 

skatinamieji veiksmai, pastangos ieškoti naujų tarptautinių rinkų ir plėtoti infrastruktūrą; 

54. pabrėžia, kad Hanzos miestų Baltijos regione patrauklumas suteikia unikalią tvaraus 



turizmo galimybę; taigi pritaria tam, kad būtų skatinamas tarpvalstybinis dviračių 

turizmas ir kartu būtų sudaromos ir aplinkai, ir mažosioms ir vidutinėms įmonėms 

palankios sąlygos; 

55. mano, kad vandens sporto, sveikatingumo ir mineralinių vandenų kurortų turizmas, 

kultūros paveldas ir kraštovaizdžiai – tai sritys, teikiančios daug galimybių vystyti 

turizmą šiame regione; todėl pabrėžia poreikį apsaugoti natūralias pakrančių teritorijas, 

kraštovaizdį ir kultūros paveldą, nes tai ištekliai, kurie ateityje gali užtikrinti tvarią 

Baltijos jūros regiono ekonomiką; 

56. mano, kad ne mažiau svarbu gerinti transporto jungtis ir šalinti pagrindinius trūkumus, ir 

atkreipia dėmesį į tai, kad sienos kirtimo sunkumai ties ES rytinės sienos su Rusijos 

Federacija kontrolės punktais, kur susidaro ilgos sunkvežimių eilės ir todėl kyla grėsmė 

aplinkai, socialinei darnai, eismo ir vairuotojų saugumui, galėtų būti išspręsti pritaikius 

šią strategiją tam, kad būtų užtikrintas sklandus prekių srautas Baltijos jūros regione; 

° 

° ° 

57. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, nacionaliniams 

parlamentams ir Rusijos Federacijos, Baltarusijos bei Norvegijos vyriausybėms. 

 


