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NÁVRHY
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro
regionální rozvoj jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:
1. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby se EU a její členské státy ležící u Baltské moře začaly
zabývat vážnými problémy v oblasti životního prostředí, které mají dopad na tento region,
z nichž mezi nejdůležitější patří eutrofizace, vliv nebezpečných látek uložených na
mořském dnu a ohrožení vodní biologické rozmanitosti s přihlédnutím zejména
k ohroženým populacím ryb; znovu poukazuje na skutečnost, že Baltské moře je jednou
z nejvíce znečištěných mořských ploch na světě;
2. zdůrazňuje, že je nezbytné identifikovat rozsah a polohu bojových chemických látek
svržených do moře v průběhu druhé světové války a vypracovat plány na jejich odstranění
a že je nezbytné posoudit rizika, která mohou mít tyto projekty na dno Baltského moře;
3. zdůrazňuje, že je potřeba zavést metodu společnou pro všechny členské státy, na jejímž
základě se budou vypracovávat seznamy zdrojů znečištění a plány na jejich postupné
odstranění;
4. vítá proto začlenění udržitelnosti životního prostředí jakožto hlavního pilíře strategie EU
pro region Baltského moře a doprovodného akčního plánu;
5. domnívá se však, že přestože se strategie zaměřuje na mořské prostředí, projekty uvedené
v akčním plánu by se také měly zabývat otázkami životního prostředí, které mají vliv na
vnitrozemské oblasti tohoto regionu, a měly by je řádně upřednostňovat; vyzývá proto,
aby byly chráněny a podporovány pobřežní komunity, které se již po staletí věnují tradiční
rybolovné činnosti, a aby byla respektována přírodní krajina pobřežních oblastí a přírodní
zdroje, mimo jiné také tím, že se vytvoří udržitelné plány využití půdy a zabrání se
nadměrnému využívání půdy pro účely cestovního ruchu;
6. poznamenává, že zatížení živinami ze zemědělství se obrovským způsobem podílí na
eutrofizaci Baltského moře; naléhavě proto žádá, aby Komise a členské státy zavedly jako
součást akčního plánu opatření, která půjdou nad rámec předpisů, které v součastné době
tvoří součást společné zemědělské politiky (SZP), aby se zatížení živinami výrazným
způsobem snížilo;
7. domnívá se, že jednou z hlavních překážek, která brání dosažení cílů strategie pro oblast
Baltského moře, je nedostatečná soudržnost s ostatními oblastmi politiky EU, jako je SZP,
která je příčinou další eutrofizace, a společná rybářská politika (SRP), která není
udržitelná, pokud jde o ochranu životního prostředí; domnívá se, že reformy SZP a SRP
musí být prováděny takovým způsobem, aby přispívaly k dosažení cílů udržitelné ochrany
životního prostředí v oblasti Baltského moře;
8. zdůrazňuje, že plynovod Nord Stream patří v současnosti mezi strategicky nejvýznamnější
projekty v regionu a bude mít obrovský dopad na jeho životní prostředí; lituje proto
skutečnosti, že výše zmíněná strategie a akční plán se nezabývají konkrétně výstavbou
plynovodu Nord Stream a podobnými projekty a jejich následky pro životní prostředí;
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9. zdůrazňuje, že nezbytné, aby země regionu Baltského moře v souladu s úmluvou ESPOO,
Helsinskou úmluvou a pokyny Helsinské komise (HELCOM) úzce spolupracovaly
v rámci projektů, které mohou mít výrazný dopad na kvalitu životního prostředí v regionu;
10. vyzývá proto Komisi a členské státy, aby v souladu s postojem Parlamentu uvedeným
v usnesení ze dne 8. července 2008 o ekologickém dopadu plánovaného plynovodu
v Baltském moři, který má spojovat Rusko a Německo1, neprodleně přijaly opatření
a zajistily, že v rámci projektů uvedených v akčním plánu dojde k řádnému posouzení a ke
zmírnění negativních vlivů plynovodu na životní prostředí; také se domnívá, že v rámci
samotného projektu plynovodu Nord Stream musí být přijata odpovědnost za financování
opatření, která jsou nezbytná k tomu, aby se zajistilo, že nedojde k poškození životního
prostředí Baltského moře v důsledku výstavby plynovodu; zároveň vyzývá, aby se
v budoucnu předcházelo projektům, které nejsou nezbytné, neboť je možné je realizovat
na zemi;
11. domnívá se, že by měl být co nejdříve vydán zákaz používání fosfátů z čistících
prostředků v rámci celé EU; poznamenává, že takové opatření by mohlo mít jednoznačný
přínos pro ochranu životního prostředí v regionu Baltského moře a v dalších oblastech;
12. zdůrazňuje, že otázky ochrany životního prostředí musí být řádným způsobem zohledněny
a začleněny do jakéhokoli podobného přístupu nebo podobné strategie, které budou
v budoucnu navrženy v dalších makroregionech EU, jako jsou povodí Dunaje, alpská
území nebo oblast Středomoří;
13. vyzývá Komisi, aby zajistila účinnou spolupráci a koordinaci s členskými státy z regionu
Baltského moře a s úmluvou HELCOM s cílem zajistit jednoznačné rozdělení úkolů
a povinností, pokud jde o provádění akčního plánu pro Baltské moře HELCOM z roku
2007 a výše uvedené strategie a akčního plánu EU, čímž by zajistila účinnou komplexní
strategii pro tento region;
14. domnívá se, že by měla být upřednostněna spolupráce v regionu Baltského moře a měla
by probíhat na nejvyšší politické úrovni představitelů států a vlád, neboť je nezbytně nutná
k podpoře další spolupráce mezi pobaltskými zeměmi a k tomu, aby se zajistilo
uskutečnění politických cílů; očekává, že bude svědkem pravidelných setkání mezi
představiteli států regionu Baltského moře, v jejichž rámci se bude usilovat o splnění
těchto cílů;
15. vítá vytvoření zvláštní rozpočtové položky pro strategii pro region Baltského moře
v rozpočtu EU; vítá také skutečnost, že na strategii bylo v rozpočtu na rok 2010 vyčleněno
20 milionů EUR; vyzývá nicméně k dlouhodobému financování strategie v rámci rozpočtu
EU, aby byla financována také opatření, která nespadají mezi opatření financovaná ze
strukturálních fondů;
16. konstatuje, že provádění strategie pro region Baltského moře bylo doposud velice pomalé;
domnívá se, že prostředky vyčleněné v rozpočtu na rok 2010 mohou být využity na
zlepšení provádění strategie; lituje proto skutečnosti, že tyto prostředky nebyly doposud
přiděleny, a připomíná Komisi, že je důležité co nejrychleji přidělit tyto prostředky na
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účely, které jsou v souladu s cíli strategie pro region Baltského moře.
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