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SUGGESTIES
De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale
bevoegde Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar
ontwerpresolutie op te nemen:
1. benadrukt dat de EU en haar lidstaten rondom de Oostzee dringend het hoofd moeten
bieden aan de ernstige milieuproblemen waarmee de regio te kampen heeft, zoals
eutrofiëring, de gevolgen van de lozing van gevaarlijke stoffen op de zeebodem en de
bedreiging van de mariene biodiversiteit, vooral met betrekking tot bedreigde vissoorten;
herinnert eraan dat de Oostzee een van de meest verontreinigde zeegebieden ter wereld is;
2. benadrukt dat de omvang en de locatie moeten worden vastgesteld van de tijdens de
Tweede Wereldoorlog geloosde giftige strijdgassen, samen met plannen voor de ruiming
van deze gassen, en dat de risico's van projecten op de bodem van de Oostzee moeten
worden onderzocht;
3. benadrukt dat er in alle lidstaten een gemeenschappelijke methode moet worden ingevoerd
voor de inventarisatie van bronnen van verontreiniging en voor de uitwerking van een
plan voor de geleidelijke uitbanning daarvan;
4. is verheugd dat de duurzaamheid van het milieu een van de voornaamste pijlers vormt van
de EU-strategie voor het Oostzeegebied en het bijbehorende actieplan;
5. is echter van mening dat, hoewel de strategie voornamelijk op het mariene milieu is
gericht, bij de onder het actieplan vallende projecten ook rekening moet worden gehouden
met en indien nodig voorrang moet worden verleend aan milieukwesties die betrekking
hebben op de binnenlanden van de regio; pleit daarom voor de bescherming en
ondersteuning van eeuwenoude kustgemeenschappen die zich bezighouden met
traditionele maritieme activiteiten en voor de eerbiediging van het kustlandschap en de
natuurlijke rijkdommen, onder meer door duurzame bestemmingsplannen in te voeren en
buitensporige uitbuiting voor toeristische doeleinden te voorkomen;
6. merkt op dat de nutriëntenbelasting van de landbouw in grote mate bijdraagt aan de
eutrofiëring van de Oostzee; dringt er daarom op aan dat de Commissie en de lidstaten in
het kader van het actieplan maatregelen invoeren die verder rijken dan de momenteel door
het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) geboden regelgeving, met het oog op een
aanzienlijke vermindering van de nutriëntenbelasting;
7. is van oordeel dat een van de grootste obstakels voor het behalen van de doelstellingen
van de Oostzeestrategie wordt gevormd door het gebrek aan consistentie met andere EUbeleidsterreinen, zoals het GLB, dat de eutrofiëring verergert, en het gemeenschappelijk
visserijbeleid (GVB), dat niet milieuvriendelijk is; gelooft dat het GLB en het GVB
dusdanig moeten worden hervormd dat zij bijdragen tot het behalen van de doelstelling
van een duurzaam Oostzeegebied;
8. benadrukt dat de aanleg van de Nord Stream-gasleiding op dit moment strategisch gezien
het belangrijkste project in de regio is en verstrekkende gevolgen zal hebben voor het
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milieu; betreurt daarom dat in bovengenoemde strategie en bijbehorend actieplan de
aanleg van de Nord Stream-gasleiding en andere vergelijkbare projecten en de gevolgen
daarvan voor het milieu geen bijzondere aandacht krijgen;
9. benadrukt dat de landen van het Oostzeegebied nauw moeten samenwerken,
overeenkomstig het Verdrag van Espoo, het Verdrag van Helsinki en de richtsnoeren van
de Helsinkicommissie (Helcom), bij projecten die radicale gevolgen kunnen hebben voor
de milieukwaliteit van het gebied;
10. verzoekt de Commissie en de lidstaten daarom dringend stappen te nemen,
overeenkomstig het standpunt van het Parlement zoals vervat in zijn resolutie van 8 juli
2008 over de gevolgen voor het milieu van de geplande gasleiding in de Oostzee tussen
Rusland en Duitsland1, om ervoor te zorgen dat de negatieve milieueffecten van het
gasleidingproject naar behoren worden onderzocht en ingeperkt in het kader van de onder
het actieplan vallende projecten; is voorts van oordeel dat Nord Stream zelf
verantwoordelijk moet zijn voor de financiering van de nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat het milieu in het Oostzeegebied geen schade ondervindt van de aanleg van de
gasleiding; dringt er tegelijkertijd op aan dat projecten die onnodig zijn omdat zij aan land
kunnen worden uitgevoerd, in de toekomst worden vermeden;
11. is van oordeel dat er zo spoedig mogelijk in de hele EU een verbod moet worden
ingevoerd op fosfaten in wasmiddelen; merkt op dat een dergelijke maatregel duidelijke
voordelen zou kunnen opleveren voor het milieu in het Oostzeegebied en in andere
gebieden;
12. benadrukt dat milieukwesties ten volle moeten worden meegewogen en verwerkt in elke
soortgelijke aanpak of strategie die in de toekomst wordt ontwikkeld en toegepast in
andere macroregio's van de EU, zoals de Donau, de Alpen of het Middellandse Zeegebied;
13. verzoekt de Commissie toe te zien op een doeltreffende samenwerking en coördinatie met
de Helcom en de lidstaten van het Oostzeegebied, met het oog op een duidelijke
afbakening van taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering van het
Helcom-actieplan 2007 voor de Oostzee en de bovengenoemde EU-strategie en
bijbehorend actieplan, zodat een doeltreffende algemene strategie voor de regio kan
worden verzekerd;
14. meent dat de samenwerking tussen de landen in het Oostzeegebied voorrang moet krijgen
en moet plaatsvinden op het hoogste politieke niveau van staatshoofden en
regeringsleiders, aangezien dit een voorwaarde is voor de bevordering van deze
samenwerking en voor het realiseren van politieke ambities; verzoekt met het oog hierop
om regelmatige vergaderingen van de staatshoofden en regeringsleiders van het
Oostzeegebied;
15. is ingenomen met de invoering van een aparte begrotingslijn in de EU-begroting voor de
Oostzeestrategie; is ook verheugd over de 20 miljoen euro die in de begroting 2010 voor
deze strategie is uitgetrokken; dringt echter aan op financiering van deze strategie op
langere termijn binnen het kader van de EU-begroting, om ook maatregelen die niet door
1
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de structuurfondsen worden gedekt te financieren;
16. merkt op dat de uitvoering van de Oostzeestrategie tot dusver zeer traag is verlopen; is van
oordeel dat de in de begroting 2010 uitgetrokken middelen kunnen worden gebruikt om de
uitvoering te verbeteren; betreurt daarom dat deze middelen nog altijd niet zijn uitbetaald
en herinnert de Commissie eraan hoe belangrijk het is dat zij zo spoedig mogelijk worden
toegekend voor maatregelen in het kader van de doelstellingen van de Oostzeestrategie.
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