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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει
στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:
1. τονίζει ότι είναι ανάγκη η ΕΕ και τα κράτη μέλη της που βρέχονται από τη Βαλτική
Θάλασσα να αντιμετωπίσουν άμεσα τα σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα που
πλήττουν την Περιφέρεια, μεταξύ των οποίων είναι κυρίως ο ευτροφισμός, οι επιπτώσεις
επικίνδυνων ουσιών που εναποτίθενται στο βυθό και οι ουσίες που απειλούν την υδάτινη
βιοποικιλότητα, με ιδιαίτερη προσοχή στους πληθυσμούς ιχθύων που απειλούνται με
εξαφάνιση· υπενθυμίζει ότι η Βαλτική Θάλασσα είναι μία από τις πιο μολυσμένες
θαλάσσιες περιοχές στον κόσμο·
2. τονίζει την ανάγκη να εξακριβωθεί ποιες είναι οι ποσότητες και πού βρίσκονται τα τοξικά
στρατιωτικά αέρια που βυθίστηκαν κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να εξεταστεί
ποιος θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος τρόπος διαχείρισής τους και να εκτιμηθούν οι
κίνδυνοι που απορρέουν από την ενδεχόμενη επένδυση σε έργα στο βυθό της Βαλτικής
Θάλασσας·
3. τονίζει την ανάγκη να καθιερωθεί μια κοινή για όλα τα κράτη μέλη μέθοδος καταγραφής
των πηγών ρύπανσης και να καταρτιστεί σχέδιο για τη σταδιακή τους εξάλειψη·
4. χαιρετίζει το γεγονός ότι η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος αποτελεί πλέον κεντρικό
πυλώνα της στρατηγικής της ΕΕ για τη Βαλτική Θάλασσα και του συνοδευτικού Σχεδίου
Δράσης·
5. θεωρεί, ωστόσο, ότι παρά την εστίαση της Στρατηγικής στο θαλάσσιο περιβάλλον, τα
προγράμματα που υπόκεινται στο Σχέδιο Δράσης θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζουν
και να θέτουν σε προτεραιότητα τα περιβαλλοντικά θέματα που επηρεάζουν τις ζώνες της
Περιφέρειας που βρίσκονται στην ενδοχώρα· απευθύνει, στο πλαίσιο αυτό, έκκληση για
προστασία και στήριξη των τοπικών κοινοτήτων, που κατοικούν εδώ και αιώνες στις
παράκτιες ζώνες και ασχολούνται παραδοσιακά με επαγγέλματα της θάλασσας, για
σεβασμό των τοπίων και των φυσικών αξιών των ακτών, μεταξύ άλλων εφαρμόζοντας
βιώσιμα χωροταξικά σχέδια και καταπολεμώντας την υπερβολική τουριστική
εκμετάλλευση·
6. διαπιστώνει ότι τα φορτία θρεπτικών υλών από την γεωργία ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό
για τον ευτροφισμό της Βαλτικής Θάλασσας· ζητεί, ως εκ τούτου, επιτακτικά από την
Επιτροπή και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης, να εισαγάγουν
μέτρα που να υπερβαίνουν τους κανόνες που περιλαμβάνονται επί του παρόντος στην
Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), με σκοπό να περιοριστούν ουσιαστικά τα φορτία
θρεπτικών υλών·
7. θεωρεί ότι ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια στην υλοποίηση της στρατηγικής για τη
Βαλτική Θάλασσα είναι η έλλειψη συνοχής με τους άλλους τομείς της πολιτικής της ΕΕ,
όπως με την ΚοινήΓΠ, που προωθεί την υπερλίπανση, και με την Αλιευτική Πολιτική
(ΚΑΠ), η οποία καθορίζει αλιευτικές ποσότητες που από οικολογική άποψη δεν είναι
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βιώσιμες· είναι της άποψης ότι οι μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ και της ΚΑΠ πρέπει να
εκπονηθούν κατά τρόπο ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου μιας
περιβαλλοντικώς βιώσιμης περιοχής της Βαλτικής Θάλασσας·
8. τονίζει ότι η κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream είναι προς το παρόν το
σημαντικότερο από στρατηγικής άποψης σχέδιο στην Περιφέρεια και θα έχει τεράστιο
αντίκτυπο στο περιβάλλον της περιοχής· εκφράζει επομένως τη δυσαρέσκειά του για το
γεγονός ότι η προαναφερθείσα Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης δεν ασχολούνται
συγκεκριμένα με την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream και άλλες
επενδύσεις του τύπου αυτού, καθώς και με τις περιβαλλοντολογικές τους επιπτώσεις·
9. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών της περιοχής
όσον αφορά επενδύσεις που ενδέχεται να έχουν ριζική επίδραση στην ποιότητα του
φυσικού περιβάλλοντος στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, σύμφωνα με τη Σύμβαση
Espoo, τη Σύμβαση του Ελσίνκι και τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής του
Ελσίνκι (HELCOM)·
10. καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν επειγόντως σε ενέργειες,
υπό το πνεύμα του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2008
σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου
που θα συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία στη Βαλτική Θάλασσα1, ώστε να διασφαλιστεί
ότι τα προγράμματα που υπάγονται στο Σχέδιο Δράσης αξιολογούν σωστά και μετριάζουν
τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδίου του αγωγού του φυσικού αερίου·
είναι επίσης της άποψης ότι η ίδια η Nord Stream πρέπει να έχει την ευθύνη της
χρηματοδότησης των μέτρων που χρειάζονται για να διασφαλιστεί ότι το περιβάλλον της
Βαλτικής Θάλασσας δεν θα υποστεί αρνητικές συνέπειες εξαιτίας της κατασκευής του
αγωγού φυσικού αερίου· απευθύνει ταυτόχρονα έκκληση να αποφεύγονται στο μέλλον
επενδύσεις που δεν είναι απαραίτητες όταν μπορούν να πραγματοποιούνται στην ξηρά·
11. είναι της άποψης ότι πρέπει να επιβληθεί όσο το δυνατόν συντομότερα μια απαγόρευση
των φωσφορικών αλάτων από απορρυπαντικά στο σύνολο της ΕΕ· διαπιστώνει ότι η
λήψη αυτού του μέτρου θα οδηγούσε σαφώς σε περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα μεταξύ
άλλων και για τη Βαλτική Θάλασσα·
12. τονίζει ότι τα περιβαλλοντικά θέματα θα πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη και να
ενσωματώνονται σε οποιαδήποτε παρόμοια προσέγγιση ή Στρατηγική εφαρμοστεί και
αναπτυχθεί στο μέλλον σε άλλες μακροπεριφέρειες της ΕΕ, όπως εκείνες του Δούναβη,
των Άλπεων ή της Μεσογείου·
13. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την αποτελεσματική συνεργασία και τον συντονισμό
μεταξύ της HELCOM και των κρατών μελών που βρέχονται από τη Βαλτική Θάλασσα
για να διασφαλιστεί η σαφής οριοθέτηση των καθηκόντων και των ευθυνών που
σχετίζονται με την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης HELCOM του 2007 για τη Βαλτική
Θάλασσα, την προαναφερθείσα Στρατηγική της ΕΕ και το Σχέδιο Δράσης
εξασφαλίζοντας έτσι μια πλήρη και αποτελεσματική στρατηγική για την Περιφέρεια·
14. θεωρεί ότι πρέπει να αποδίδεται προτεραιότητα στη συνεργασία για τη Βαλτική Θάλασσα
1
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και ότι πρέπει να αποτελεί το αντικείμενο διαπραγματεύσεων στο ύψιστο πολιτικό
επίπεδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, δεδομένης της σημασίας που έχει για την
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της Βαλτικής Θάλασσας και για τη
διασφάλιση της υλοποίησης των πολιτικών φιλοδοξιών· ζητεί να διοργανώνονται τακτικές
συναντήσεις μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της περιοχής της Βαλτικής
Θάλασσας, προκειμένου ο στόχος αυτός να επιτευχθεί·
15. επικροτεί τη δημιουργία ειδικής δημοσιονομικής θέσης για την στρατηγική της Βαλτικής
Θάλασσας στον προϋπολογισμό της ΕΕ· επικροτεί επίσης τη διάθεση 20 εκατ. ευρώ για
τη στρατηγική από τον προϋπολογισμό του 2010· ζητεί, εν τούτοις, μια περισσότερο
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της στρατηγικής στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της
ΕΕ για τη χρηματοδότηση των μέτρων που δεν καλύπτονται από τα διαρθρωτικά ταμεία·
16. διαπιστώνει ότι η εφαρμογή της στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα έως σήμερα έχει
προχωρήσει με πολύ αργό ρυθμό· είναι της άποψης ότι οι πιστώσεις που διατέθηκαν από
τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το έτος 2010 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη
βελτίωση της εφαρμογής· εκφράζει, ως εκ τούτου, τη λύπη του για το γεγονός ότι οι
πιστώσεις αυτές ακόμα δεν έχουν καταβληθεί και υπενθυμίζει στην Επιτροπή πόσο
σημαντικό είναι τα μέσα αυτά να διατεθούν όσο το δυνατόν συντομότερα για σκοπούς
που συνάδουν προς το στόχο της Στρατηγικής για τη Βαλτική Θάλασσα·
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