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JAVASLATOK
A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a
Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló
indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:
1. hangsúlyozza, hogy az Uniónak és a balti-tengeri régiót körülvevő tagállamoknak
sürgősen kezelniük kell a régiót érintő súlyos környezetvédelmi problémákat, amelyek
közül a legfontosabb az eutrofizáció, a tengerfenéken elhelyezett veszélyes anyagok
hatása, valamint a vízi élővilág változatosságát fenyegető veszélyek, különös figyelmet
szentelve a veszélyeztetett halállományokra; ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a Baltitenger a világ egyik legszennyezettebb tengeri területe;
2. hangsúlyozza, hogy szükség van a II. világháború során a tengerbe került mérgező harci
gázok mennyiségének és helyének meghatározására, valamint az azok eltávolítására
irányuló tervekre, továbbá a Balti-tenger medencéjében végrehajtandó projektekkel
kapcsolatos kockázatok felmérésére;
3. hangsúlyozza, hogy szükség van egy olyan, valamennyi tagállamra vonatkozó közös
módszer bevezetésére, amellyel elkészíthető a szennyezés forrásainak jegyzéke, valamint
azok fokozatos felszámolásának terve;
4. üdvözli, hogy a környezeti fenntarthatóság a balti-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégia
valamint az ezt kísérő cselekvési terv egyik központi pillérévé vált;
5. ugyanakkor úgy véli, hogy bár a stratégia a tengeri környezetre összpontosít, a cselekvési
terv keretében meghatározott projekteknek a régió szárazföldi területeit érintő
környezetvédelmi problémákat is kezelniük kell, mégpedig megfelelően kiemelt helyen;
ezért felszólít a hagyományos, tengerhez kötődő tevékenységet folytató, több évszázados
múlttal rendelkező parti közösségek védelmére és támogatására, továbbá a part menti táj
és a természeti értékek tiszteletére azáltal, hogy többek között kialakítják a fenntartható
földhasználat módozatait, és megelőzik a környezetnek a turizmus érdekében folytatott
túlzott kizsákmányolását;
6. megjegyzi, hogy a mezőgazdasági eredetű tápanyagterhelések nagymértékben
hozzájárulnak a Balti-tenger eutrofizációjához; ezért ragaszkodik ahhoz, hogy a cselekvési
terv részeként a Bizottság és a tagállamok a tápanyagterhelés jelentős csökkentése
érdekében vezessenek be olyan intézkedéseket, amelyek túlmutatnak a közös
mezőgazdasági politika (KAP) jelenlegi szabályain;
7. úgy véli, hogy a balti-tengeri stratégia célkitűzései elérésének egyik legnagyobb akadályát
az Unió más politikai területeivel – így például az eutrofizációt súlyosbító közös
agrárpolitikával, vagy a környezeti szempontból nem fenntartható közös halászati
politikával – kapcsolatos következetlenség képezi; úgy véli, hogy a közös agrárpolitika és
a közös halászati politika reformjait úgy kell kivitelezni, hogy azok hozzájáruljanak a
balti-tengeri térség környezeti fenntarthatóságára vonatkozó célkitűzés eléréséhez;
8. hangsúlyozza, hogy az Északi Áramlat gázvezeték kiépítése stratégiai szempontból
AD\811663HU.doc

3/6

PE438.455v02-00

HU

jelenleg a legjelentősebb projekt a régióban, és nagy horderejű következményei lesznek
környezetére; ezért sajnálja, hogy a fent említett stratégia és cselekvési terv nem
foglalkozik kifejezetten az Északi Áramlat gázvezeték kiépítésével és más hasonló
tervekkel, valamint azok környezetre gyakorolt következményeivel;
9. hangsúlyozza a balti-tengeri régió országai közötti, az Espoo-i Egyezménynek, a Helsinki
Egyezménynek, valamint a Helsinki Bizottság (HELCOM) iránymutatásainak megfelelő
szoros együttműködés szükségességét azon projektekkel kapcsolatban, amelyeknek
jelentős hatásuk lehet a régió környezetének minőségére;
10. ezért felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy sürgősen tegyenek lépéseket a
Parlament 2008. július 8-i, a tervezett balti-tengeri, Oroszországot és Németországot
összekötő gázvezeték környezeti hatásáról szóló állásfoglalásában1 megjelenő
álláspontjával összhangban annak biztosítása érdekében, hogy a cselekvési terv szerint
meghatározott projektek megfelelően felmérik és mérsékelik a gázvezetékrendszer
kiépítésének negatív környezeti hatásait; úgy véli továbbá, hogy magának az Északi
Áramlat projektnek kell finanszíroznia azokat az intézkedéseket, amelyek annak
biztosításához szükségesek, hogy a Balti-tenger környezete ne szenvedjen károsodást a
gázvezeték kiépítésének következményeként; felhív ugyanakkor arra, hogy a jövőben
kerüljék el azokat a projekteket, amelyek a szárazföldön is kivitelezhetők, és ezért
szükségtelenek;
11. úgy véli, hogy a lehető leghamarabb be kell tiltani a foszfáttartalmú tisztítószerek
használatát az Unió egész területén; megjegyzi, hogy egy ilyen intézkedés egyértelmű
környezeti haszonnal járna a Balti-tengerre és más területekre nézve;
12. hangsúlyozza, hogy a környezetvédelmi kérdéseket teljes mértékben figyelembe kell
venni és be kell építeni az EU más makrorégióiban – például a Duna, az Alpok vagy a
Földközi-tenger térségében – a jövőben alkalmazott vagy kialakított valamennyi hasonló
koncepció vagy stratégia esetén;
13. felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa a Helsinki Bizottsággal és a balti-tengeri régió
tagállamaival való hatékony együttműködést és koordinációt annak érdekében, hogy a
Helsinki Bizottság 2007-es balti-tengeri cselekvési tervének és az EU fent említett
stratégiájának és cselekvési tervének végrehajtását illetően egyértelműen meghatározzák a
felelősség- és feladatköröket, ezáltal hatékony, átfogó stratégiát biztosítva a régió
számára;
14. úgy véli, hogy kiemelten kell kezelni a balti-tengeri régióban megvalósuló
együttműködést, melynek a legmagasabb politikai szinten, az állam- és kormányfők
szintjén kell működnie, mivel alapvető fontosságú a Balti-tenger országai közötti
együttműködés előrelendítése és a politikai ambíciók megvalósításának biztosítása
szempontjából; reméli, hogy e cél elérése érdekében rendszeres találkozókra fog sor
kerülni a Balti-tenger állam- és kormányfői között;
15. üdvözli az Unió költségvetésében a balti-tengeri stratégiára vonatkozó külön költségvetési
sor létrehozását; szintén üdvözli a 2010-re vonatkozó költségvetésben e stratégia számára
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elkülönített 20 millió eurónyi összeget; felhív ugyanakkor a stratégiának az Unió
költségvetési keretén belüli hosszabb távon történő támogatására annak érdekében, hogy
finanszírozni lehessen azokat az intézkedéseket, amelyeket a strukturális alapok nem
fedeznek;
16. megjegyzi, hogy a balti-tengeri stratégia végrehajtása mind a mai napig nagyon lassan
halad; úgy véli, hogy a 2010-es uniós költségvetésben biztosított előirányzatokat a
végrehajtás javítására lehetne használni; ezért sajnálja, hogy ezeket az előirányzatokat
még mindig nem folyósították, és emlékezteti a Bizottságot ezen összeg minél előbbi
kiutalására a balti-tengeri stratégia célkitűzéseivel összhangban álló célok elérése
érdekében.
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