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FORSLAG
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer
Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i
det beslutningsforslag, det vedtager:
1. understreger behovet for, at EU og dets medlemsstater omkring Østersøen hurtigst muligt
tager fat på de alvorlige miljøproblemer, der påvirker regionen, herunder først og
fremmest eutrofiering, følgerne af farlige stoffer, der deponeres i havbunden, og trusler
mod havets biologiske mangfoldighed, under særlig hensyntagen til truede fiskebestande;
minder om, at Østersøen er et af de mest forurenede havområder i verden;
2. understreger behovet for at få fastslået omfanget og beliggenheden af de giftige
krigsgasser, der blev dumpet under Anden Verdenskrig, og få udarbejdet planer for
bortskaffelsen af dem, samt behovet for at vurdere risiciene ved projekterne på bunden af
Østersøen;
3. understreger nødvendigheden af at indføre en metode, der er fælles for alle medlemsstater,
til udarbejdelse af en fortegnelse over kilder til forurening og en plan for gradvis fjernelse
af dem;
4. glæder sig over, at den miljømæssige bæredygtighed integreres som en central søjle i EUstrategien for Østersøområdet og den ledsagende handlingsplan;
5. mener imidlertid, at projekterne under handlingsplanen på trods af, at der i strategien
lægges vægt på havmiljøet, også bør tage fat på og i hensigtsmæssigt omfang prioritere
miljøspørgsmål, der vedrører områdets indlandsområder; opfordrer derfor til, at
århundredgamle kystsamfund, der beskæftiger sig med traditionelle maritime aktiviteter,
beskyttes og støttes, og at kystlandskabet og naturens aktiver respekteres, bl.a. ved
indførelse af bæredygtige arealanvendelsesplaner og forebyggelse af overdreven
udnyttelse med henblik på turisme;
6. bemærker, at belastningen med næringsstoffer fra landbruget i vid udstrækning er
ansvarlig for eutrofieringen af Østersøen; kræver derfor, at Kommissionen og
medlemsstaterne som en del af handlingsplanen indfører foranstaltninger, der er mere
vidtrækkende end de regler, der på nuværende tidspunkt er fastlagt i den fælles
landbrugspolitik (CAP), med henblik på at mindske belastningen med næringsstoffer
betydeligt;
7. er af den opfattelse, at en af de alvorligste hindringer for at virkeliggøre målsætningen i
Østersøstrategien er manglen på sammenhæng med andre politikområder inden for EU,
såsom CAP, der forværrer eutrofieringen, og den fælles fiskeripolitik (CFP), der ikke er
miljømæssigt bæredygtig; mener, at reformer af CAP og CFP skal udarbejdes på en sådan
måde, at de bidrager til at opfylde målsætningen om, at Østersøområdet skal være
miljømæssigt bæredygtigt;
8. understreger, at konstruktionen af gasledningen Nord Stream er det strategisk set vigtigste
projekt i området på indeværende tidspunkt, og at projektet vil få vidtrækkende følger for
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miljøet i området; beklager således, at man i den ovennævnte EU-strategi og
handlingsplan undlader at tage konstruktionen af gasledningen Nord Stream og af andre
lignende projekter samt de miljømæssige følger heraf op til særlig behandling;
9. understreger behovet for et nært samarbejde mellem landene i Østersøregionen i
overensstemmelse med Espookonventionen, Helsingforskonventionen og retningslinjerne
fra Helsingforskommissionen (HELCOM) i forbindelse med projekter, der kan have
afgørende indvirkning på kvaliteten af regionens miljø;
10. opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til i overensstemmelse med
Parlamentets holdning som fastlagt i dets beslutning af 8. juli 2008 om de miljømæssige
virkninger af den planlagte gasledning i Østersøen mellem Rusland og Tyskland hurtigst
muligt at træffe foranstaltninger for at sikre, at der i de projekter, der gennemføres under
handlingsplanen, foretages en hensigtsmæssig vurdering af gasledningens negative følger
for miljøet og af foranstaltninger til at afbøde disse; mener endvidere, at Nord Stream selv
skal være ansvarlig for finansieringen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at
sikre, at miljøet i Østersøen ikke lider skade som følge af konstruktionen af gasledningen;
opfordrer samtidig til, at man fremover undgår projekter, der er unødvendige, fordi de kan
gennemføres på land;
11. mener, at der hurtigst muligt bør indføres et forbud mod fosfater i vaskepulver i hele EU;
bemærker, at en sådan foranstaltning kunne få tydelige miljømæssige fordele for
Østersøen og for andre områder;
12. understreger, at der i fuld udstrækning bør tages hensyn til de miljømæssige spørgsmål, og
at disse bør integreres i et lignende tiltag eller en tilsvarende strategi, som anvendes og
udvikles i fremtiden i andre makroregioner i EU - som f.eks. Donauområdet, Alperne og
Middelhavsområdet;
13. opfordrer Kommissionen til at gennemføre et effektivt samarbejde og en effektiv
samordning med HELCOM og medlemsstaterne i Østersøområdet for at sikre en klar
beskrivelse af opgaver og ansvar, for så vidt angår gennemførelsen af HELCOM’s
handlingsplan for Østersøen fra 2007 og den ovennævnte EU-strategi og handlingsplan,
og således sikre en effektiv samlet strategi for området;
14. mener, at Østersøregionens samarbejde bør prioriteres højt og bør foregå på højeste
politiske niveau med stats- og regeringscheferne, da det er af afgørende betydning for at
fremme samarbejdet mellem Østersølandene og sikre, at de politiske ambitioner føres ud i
livet; ser frem til regelmæssige møder mellem stats- og regeringscheferne i
Østersøregionen med henblik på at opnå dette;
15. glæder sig over opførelsen af en separat budgetpost på EU’s budget til Østersøstrategien;
glæder sig også over, at 20 mio. EUR er blevet øremærket til denne strategi på 2010budgettet; opfordrer dog til en mere langsigtet finansiering af denne strategi inden for
rammerne af EU-budgettet med henblik på finansiering af foranstaltninger, der ikke er
omfattet af strukturfondene;
16. bemærker, at gennemførelsen af Østersøstrategien indtil nu er sket i et meget langsomt
tempo; mener, at de bevillinger, der er øremærket på EU's budget for 2010, kan anvendes
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til at forbedre gennemførelsen; beklager derfor, at disse bevillinger stadig ikke er blevet
udbetalt, og minder Kommissionen om, hvor vigtigt det er så hurtigt som muligt at tildele
disse penge til formål, der er i tråd med målene i Østersøstrategien;
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