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IEROSINĀJUMI
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo
Reģionālās attīstības komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
1. uzsver, ka ES un tās Baltijas jūras reģiona dalībvalstīm steidzami jāsāk risināt šī reģiona
nopietnās vides problēmas, no kurām galvenās ir eitrofikācija, jūras gultnē nogulsnējušos
bīstamo vielu ietekme un ūdens bioloģiskās daudzveidības apdraudējums, jo īpaši
attiecībā uz apdraudētām zivju sugām; atgādina, ka Baltijas jūra ir viena no
piesārņotākajām jūrām pasaulē;
2. uzsver, ka jāidentificē Otrā pasaules kara laikā nogremdēto toksisko kaujas gāzu
daudzums un atrašanās vieta, ka vajadzīgi to likvidēšanas plāni un ka jānovērtē projektu
radītais risks Baltijas jūras gultnei;
3. uzsver, ka jāievieš visām dalībvalstīm kopīga metode, kas dotu iespēju izstrādāt
piesārņojuma avotu uzskaitījumu, kā arī jāievieš šo avotu pakāpeniskas likvidēšanas
plāns;
4. atzinīgi vērtē to, ka ES stratēģijā Baltijas jūras reģionam un tai pievienotajā rīcības plānā
vides ilgtspējība ir iekļauta kā viens no galvenajiem pīlāriem;
5. tomēr uzskata, ka, lai arī stratēģijā galvenā uzmanība ir pievērsta jūras videi, ar rīcības
plāna projektu starpniecību vajadzētu risināt un pareizi prioritāri sakārtot arī vides
jautājumus reģiona iekšzemes teritorijās; tādēļ prasa aizsargāt un atbalstīt gadsimtiem
senās piekrastes kopienas, kas piekopj tradicionālas jūrniecības nodarbes, kā arī respektēt
piekrastes ainavu un dabas resursus, tostarp ieviešot ilgtspējīgus zemes izmantošanas
plānus un novēršot tās pārmērīgu ekspluatāciju tūrisma vajadzībām;
6. atzīmē, ka Baltijas jūras eitrofikāciju lielā mērā rada lauksaimniecībā izstrādājušos barības
vielu iznese; tādēļ uzstāj, ka vērā ņemamai barības vielu izneses samazināšanai Komisijai
un dalībvalstīm darbības plānā jāievieš pasākumi, kas pārsniedz spēkā esošo kopējās
lauksaimniecības politikas (KLP) noteikumu darbības jomu;
7. uzskata, ka Baltijas jūras stratēģijas mērķu īstenošanā viens no lielākajiem šķēršļiem ir
nepietiekama saskanība ar citām ES politikas jomām, piemēram, KLP, kas veicina
eitrofikāciju, un kopējo zivsaimniecības politiku (KZP), kas nav vides ziņā ilgtspējīga;
uzskata, ka KLP un KZP jāreformē tādā veidā, lai tās palīdzētu sasniegt mērķi — Baltijas
jūras baseina ilgtspējību;
8. uzsver, ka stratēģiski pats nozīmīgākais reģionālais projekts pašlaik ir gāzes cauruļvada
Nord Stream būvniecība, kam būs tālejoša ietekme uz reģiona vidi; tādējādi nožēlo, ka
minētajā stratēģijā un rīcības plānā nav konkrēti aplūkota gāzes cauruļvada Nord Stream
un citu līdzīgu projektu būvniecība un to ietekme uz vidi;
9. uzsver, ka attiecībā uz projektiem, kas var krasi ietekmēt reģiona vides kvalitāti, Baltijas
jūras reģiona valstīm cieši jāsadarbojas atbilstoši Espo Konvencijai, Helsinku Konvencijai
un Helsinku Komisijas (HELCOM) vadlīnijām;
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10. tādēļ aicina Komisiju un dalībvalstis saskaņā ar Parlamenta nostāju, kas izklāstīta
2008. gada 8. jūlija rezolūcijā par gāzesvada, ko plānots būvēt Baltijas jūrā, lai savienotu
Krieviju un Vāciju, ietekmi uz vidi1, steidzami rīkoties, lai nodrošinātu, ka gāzes
cauruļvada infrastruktūras negatīvā ietekme uz vidi ir pareizi novērtēta un mazināta
rīcības plāna projektos; uzskata arī, ka par tādu pasākumu finansēšanu, kas vajadzīgi, lai
nodrošinātu, ka gāzes cauruļvada būvēšanas rezultātā netiek nodarīts kaitējums Baltijas
jūras videi, jābūt atbildīgiem pašiem projekta Nord Stream īpašniekiem; vienlaikus aicina
nākotnē izvairīties no projektiem, kuri ir lieki, jo tos var īstenot arī uz sauszemes;
11. uzskata, ka visā ES iespējami drīz jāaizliedz fosfātus saturoši mazgāšanas līdzekļi; atzīmē,
ka Baltijas jūras baseina un citu teritoriju vidi šāds pasākums noteikti ietekmētu labvēlīgi;
12. uzsver, ka ikvienā līdzīgā pieejā vai stratēģijā, kas nākotnē tiktu piemērota un izstrādāta
citos ES makroreģionos, piemēram, Donavas, Alpu vai Vidusjūras reģionā, pilnā mērā
jāņem vērā un jāiekļauj vides jautājumi;
13. aicina Komisiju nodrošināt efektīvu sadarbību un saskaņošanu ar HELCOM un Baltijas
jūras reģiona dalībvalstīm, lai nodrošinātu uzdevumu un pienākumu skaidru sadali
Helsinku Komisijas (HELCOM) 2007. gadā pieņemtā Baltijas jūras rīcības plāna un
minētās ES stratēģijas un rīcības plāna izpildē, tādējādi reģionam nodrošinot efektīvu
vispārējo stratēģiju;
14. uzskata, ka sadarbība Baltijas jūras reģionā jāpadara par prioritāti un tai jānotiek
augstākajā politiskajā līmenī — valdību un valstu vadītāju līmenī —, jo tas ir izšķirīgi
Baltijas jūras valstu sadarbības veicināšanai un politisko mērķu sasniegšanai; vēlas, lai
Baltijas jūras reģiona valstu un valdību vadītāji regulāri tiktos, tā cenšoties šo mērķi
īstenot;
15. atzinīgi vērtē to, ka Baltijas jūras stratēģijai ES budžetā izveidota atsevišķa pozīcija;
atzinīgi vērtē arī to, ka 2010. gada budžetā stratēģijai piešķirti EUR 20 miljoni; tomēr
prasa tai ilglaicīgāku ES budžeta finansējumu, lai nodrošinātu līdzekļus pasākumiem, ko
nefinansē no struktūrfondiem;
16. atzīmē, ka līdz šim Baltijas jūras stratēģija īstenota ļoti lēni; uzskata, ka ES 2010. gada
budžetā piešķirtās apropriācijas var izmantot, lai īstenošanu uzlabotu; tādēļ pauž nožēlu,
ka šie līdzekļi joprojām nav izmaksāti, un atgādina Komisijai, ka ir svarīgi, lai šī nauda
iespējami drīz tiktu atvēlēta Baltijas jūras stratēģijai atbilstošiem mērķiem.
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