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ETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval 
regionaalarengukomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1. rõhutab, et ELil ja Läänemere-äärsetel liikmesriikidel tuleb viivitamata tegeleda piirkonda 
mõjutavate tõsiste keskkonnaprobleemidega, millest peamised on eutrofeerumine, 
merepõhja ladestunud ohtlike ainete mõju ning oht bioloogilisele mitmekesisusele, 
eelkõige seoses ohustatud kalapopulatsioonidega; tuletab meelde, et Läänemere piirkond 
on maailmas üks saastatumaid;

2.  rõhutab vajadust määrata kindlaks Teise maailmasõja ajal Läänemerre heidetud toksiliste 
sõjagaaside maht ja asukoht, koostada plaanid nende kõrvaldamiseks ja hinnata ohte, mis 
kaasnevad Läänemere merepõhjas tehtavate töödega;

3.  rõhutab vajadust kehtestada kõikide liikmesriikide jaoks ühine meetod saaste allikate 
kaardistamiseks ja koostada nende järkjärgulise kõrvaldamise kava;

4.  väljendab heameelt keskkonnasäästlikkuse kui keskse põhimõtte lisamise üle ELi 
Läänemere piirkonna strateegiasse ja selle juurde kuuluvasse tegevuskavasse;

5. on siiski seisukohal, et kuigi strateegia keskendub merekeskkonnale, tuleks tegevuskavaga 
seotud projektide raames tegeleda ka Läänemere piirkonna sisemaapiirkondi mõjutavate 
keskkonnaprobleemidega ja neid piisavalt tähtsustada; nõuab seetõttu, et kaitstaks ja 
toetataks sajanditevanuseid rannikuäärseid kogukondi, kes tegelevad traditsiooniliste 
merendusega seotud tegevusaladega, ning et rannikualade looduskeskkonda ja 
loodusvarasid koheldaks hoolivalt, rakendades muu hulgas säästvaid maakasutuskavasid 
ja vältides nende liigset kasutamist turismi eesmärgil;

6. märgib, et Läänemere eutrofeerumine on suures osas tingitud põllumajandusest tulevast 
toitainekoormusest; nõuab seetõttu, et komisjon ja liikmesriigid võtaksid tegevuskava 
raames toitainekoormuse oluliseks vähendamiseks meetmeid, mis ulatuvad kaugemale kui 
ühises põllumajanduspoliitikas praegu sisalduvad eeskirjad;

7. on seisukohal, et üks suuremaid takistusi Läänemere strateegia eesmärkide saavutamisel on 
järjepidevuse puudumine teiste ELi poliitikavaldkondadega, nagu ühine 
põllumajanduspoliitika, mis süvendab eutrofeerumist, ja ühine kalanduspoliitika, mis ei 
ole keskkonnasäästlik; on seisukohal, et ühise põllumajanduspoliitika ja ühise 
kalanduspoliitika reformid tuleb koostada nii, et nad aitaksid kaasa keskkonnasäästliku 
Läänemere piirkonna loomise eesmärgile;

8.  rõhutab, et Nord Streami gaasijuhtme ehitamine on Läänemere piirkonnas praegu 
strateegiliselt kõige tähtsam projekt ning sellel on keskkonnale ulatuslik mõju; peab 
seetõttu kahetsusväärseks, et ülalmainitud strateegias ja tegevuskavas ei ole Nord Streami 
gaasijuhtme ehitamist ja muid sarnaseid projekte ning nende tagajärgi keskkonnale eraldi 
käsitletud;

9. rõhutab tiheda koostöö vajadust Läänemere piirkonna riikide vahel Espoo konventsiooni, 
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Helsingi konventsiooni ja Helsingi Komisjoni (HELCOM) suuniste kohaselt seoses 
projektidega, millel võib olla tugev mõju keskkonna kvaliteedile selles piirkonnas;

10.  palub seetõttu komisjonil ja liikmesriikidel kooskõlas Euroopa Parlamendi seisukohaga, 
mis esitati parlamendi 8. juuli 2008. aasta resolutsioonis Läänemerre kavandatud 
Venemaad ja Saksamaad ühendava gaasijuhtme keskkonnamõju kohta,1 astuda kiiresti 
samme selleks, et tagada tegevuskavaga seotud projektides gaasijuhtme ehitamise 
negatiivse keskkonnamõju piisav hindamine ja leevendamine; on ühtlasi seisukohal, et 
Nord Stream peab ise vastutama meetmete rahastamise eest, mida on vaja tagamaks, et 
Läänemere keskkond gaasijuhtme ehitamise tõttu ei kahjustuks; nõuab samas, et tulevikus 
välditaks projekte, mis ei ole vajalikud, kuna neid on võimalik teostada maismaal;

11. on seisukohal, et fosfaatide kasutamine pesuainetes tuleb võimalikult kiiresti keelata kogu 
Euroopa Liidus; märgib, et selline meede võib tuua suurt kasu Läänemere ja teiste 
piirkondade keskkonnale;  

12. rõhutab, et keskkonnaküsimusi tuleb täielikult arvesse võtta ja kaasata kõikidesse 
sarnastesse lähenemisviisidesse ja strateegiatesse, mida rakendatakse ja arendatakse 
tulevikus ELi teistes makropiirkondades, näiteks Doonau, Alpide või Vahemere 
piirkonnas;

13. palub komisjonil tagada tõhus koostöö ja kooskõlastamine HELCOMi ning Läänemere 
piirkonna liikmesriikidega, et kindlustada HELCOMi 2007. aasta Läänemere tegevuskava 
rakendamise ning ülalnimetatud ELi strateegia ja tegevuskava puhul ülesannete ja 
vastutuse selge piiritlemine ning tagada sellega piirkonnale tõhus üldstrateegia;

14. on seisukohal, et Läänemere piirkonna koostöö peaks olema prioriteet ja see peaks 
toimuma kõrgeimal riigi-ja valitsusjuhtide poliitilisel tasandil, kuna see on otsustavalt 
tähtis Läänemere riikide koostöö edendamiseks ja poliitiliste eesmärkide saavutamiseks; 
ootab, et selleks korraldatakse Läänemere piirkonna riigi-ja valitsusjuhtide korrapäraseid 
kohtumisi; 

15. kiidab heaks ELi eelarves eraldi eelarverea loomise Läänemere strateegia jaoks; kiidab 
heaks ka strateegia jaoks 2010. aasta eelarves 20 miljonit euro eraldamise; nõuab siiski 
strateegia pikemaajalist rahastamist ELi eelarvest, et oleks võimalik rahastada meetmeid, 
mida struktuurifondid ei kata;

16. märgib, et Läänemere strateegia rakendamine on siiani olnud väga aeglane; on seisukohal, 
et ELi 2010. aasta eelarves eraldatud assigneeringuid võib kasutada rakendamise 
parandamiseks; avaldab seetõttu kahetsust, et neid assigneeringuid ei ole veel välja 
makstud, ja tuletab komisjonile meelde, et on oluline, et see raha eraldataks niipea kui 
võimalik Läänemere strateegiaga kooskõlas olevate eesmärkide täitmiseks.

                                               
1 ELT C 295E, 3.12.2009, lk 3.
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