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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по регионално развитие да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава необходимостта за ЕС и особено за държавите-членки в региона на 
Балтийско море спешно да обърнат внимание на сериозните екологични проблеми, 
засягащи региона, основни сред които са евтрофикацията, влиянието на опасните 
вещества, които се натрупват по морското дъно и заплахите за водното биологично 
разнообразие, като вземат предвид особено застрашените популации на риби; 
припомня, че Балтийско море е един от най-замърсените морски райони в света;

2.  подчертава необходимостта да се определи размерът и местоположението на 
отровните газове, използвани за военни цели и изхвърлени през Втората световна 
война, заедно с планове за тяхното погребване и да се оцени рискът от проекти по 
дъното на Балтийско море;

3.  подчертава необходимостта да се въведе общ метод за всички държави-членки за 
изготвянето на опис на източниците на замърсяване и план за тяхното поетапно 
премахване;

4.  приветства включването на устойчивото развитие на околната среда като основен 
стълб в стратегията на ЕС за региона на Балтийско море и придружаващия го план 
за действие;

5. счита все пак, че въпреки насочеността на стратегията към морската среда, 
проектите съгласно плана за действие трябва също така да се заемат и правилно да 
степенуват значението на въпроси в областта на околната среда, засягащи вътрешни 
райони в региона; следователно призовава, да бъдат защитени и подкрепени 
вековни крайбрежни общности, занимаващи се с традиционни морски дейности и да 
се щади крайбрежният ландшафт и природни богатства, наред с другото, като се 
въведат устойчиви планове за устройство на територията и предотвратяването на 
прекомерната експлоатация за туристически цели;

6. отбелязва, че притокът на хранителни вещества от селското стопанство до голяма 
степен е причина за евтрофикацията на Балтийско море; следователно настоява, 
като част от плана за действие, Комисията и държавите-членки да въведат мерки, 
които да излязат от обхвата на правилата, понастоящем заложени в Общата 
селскостопанска политика (ОСП), за да намалят значително притока на хранителни 
вещества;

7. счита, че една от най-сериозните пречки пред осъществяването на целите на 
стратегията за Балтийско море е липсата на съгласуваност с други области на 
политиката в рамките на ЕС като ОСП, която влошава евтрофикацията и общата 
политика в областта на рибарството (ОПОР), която не е устойчива от гледна точка 
на околната среда; счита, че реформите в ОСП и  ОПОР трябва да се извършат така, 
че да допринесат за постигането на целта регионът на Балтийско море да бъде 
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устойчив от гледна точна на околна среда;

8.  изтъква, че изграждането на газопровода Северен поток е проектът с най-важно 
стратегическо значение за региона към настоящия момент и ще има важно 
въздействие върху неговата околна среда; поради това изразява съжаление, че 
посочените по-горе стратегия и план за действие не разглеждат изрично 
изграждането на газопровода Северен поток и други подобни проекти и 
последиците им за околната среда;

9. подчертава необходимостта от тясно сътрудничество между държавите от региона на 
Балтийско море, в съответствие с Конвенцията от Еспо, Хелзинкската конвенция и 
насоките на Хелзинкската комисия, във връзка с проекти, които могат да окажат 
сериозно въздействие върху качеството на околната среда в региона;

10.  Поради това призовава Комисията и държавите-членки спешно да предприемат 
действия, в съответствие с позицията на Парламента, заявена в неговата резолюция 
от 8 юли 2008 г. относно екологичното въздействие на запланувания газопровод в 
Балтийско море, който ще свързва Русия и Германия1, за да гарантират, че 
проектите съгласно плана за действие правилно оценяват и смекчават негативното 
влияние върху околната среда, породено от схемата на газопровода; също така 
счита, че Северен поток трябва да носи отговорност за финансирането на мерките, 
необходими, за да се гарантира, че на околната среда в Балтийско море не се 
нанасят вреди в резултат на изграждането на газопровода; призовава същевременно 
в бъдеще да се избягват проекти, които са ненужни, тъй като могат да бъдат 
осъществени и на суша;

11. счита, че възможно най-скоро следва да се въведе забрана за фосфати в перилните 
препарати на цялата територия на ЕС; отбелязва, че подобна мярка може да донесе 
несъмнени ползи за околната среда в Балтийско море и в други области;  

12. подчертава, че въпросите, свързани с околната среда трябва изцяло да се разглеждат 
и включват във всеки подобен подход или стратегия, която се прилага и развива в 
бъдеще в други макрорегиони на ЕС – като басейна на река Дунав, алпийските 
области или Средиземноморския басейн;

13. призовава Комисията да гарантира ефективно сътрудничество и координация с 
HELCOM и държавите-членки в региона на Балтийско море, за да се осигури ясно 
очертаване на задачите и отговорностите по отношение на изпълнението на плана за 
действие на HELCOM за Балтийско море за 2007 г. и посочените по-горе стратегия 
на ЕС и план за действие, и по този начин да гарантира ефективна цялостна 
стратегия за региона;

14. счита, че сътрудничеството в региона на Балтийско море следва да бъде определено 
за приоритет и следва да се осъществява на най-високо политическо равнище –
държавни и правителствени ръководители, тъй като е от изключително значение за 
напредъка на сътрудничеството между държавите от района на Балтийско море и за 
осъществяването на политическите амбиции; очаква редовни срещи между 
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държавните и правителствени ръководители от региона на Балтийско море, за да се 
постигне тази цел; 

15. приветства създаването на отделен бюджетен ред за стратегията за Балтийско море 
в бюджета на ЕС; също така приветства факта, че в бюджета за 2010 г. за 
стратегията са заделени 20 милиона евро; въпреки това призовава за дългосрочно 
финансиране на стратегията в рамките на бюджета на ЕС, така че да се финансират 
мерки, които не се покриват от Структурните фондове;

16. отбелязва, че изпълнението на стратегията за Балтийско море все още напредва с 
много бавни темпове; счита, че кредитите, заделени в бюджета за 2010 г. може да се 
използват, за да се подобри изпълнението; следователно изразява съжаление, че 
тези кредити все още не са изплатени и напомня на Комисията колко е важно тези 
средства да бъдат разпределени възможно най-скоро за целите, които са в 
съответствие с целите на стратегията за Балтийско море;
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