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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază nevoia ca UE și mai ales statele membre din regiunea Mării Baltice să abordeze 
de urgență gravele probleme de mediu care afectează regiunea, cele mai importante dintre 
acestea fiind eutrofizarea, impactul substanțelor periculoase depuse pe fundul mării și 
amenințările pentru biodiversitatea acvatică, având în vedere în special populațiile de pești 
pe cale de dispariție; reamintește faptul că Marea Baltică este una dintre cele mai poluate 
regiuni marine din lume;

2.  subliniază necesitatea de a identifica cantitatea și amplasarea gazelor militare toxice 
aruncate în mare în timpul celui de-al doilea război mondial, de a întocmi planuri pentru 
eliminarea acestora și de a evalua riscurile diferitelor proiecte care vizează fundul Mării 
Baltice;

3.  subliniază necesitatea de a introduce o metodă comună pentru toate statele membre de a 
întocmi un inventar al surselor de poluare și un plan pentru eliminarea treptată a acestora;

4.  salută includerea dezvoltării ecologice durabile ca pilon central în Strategia UE pentru 
regiunea Mării Baltice și în planul de acțiune aferent;

5. consideră, totuși, că, în pofida accentului pus de strategie pe mediul marin, proiectele 
întreprinse în cadrul planului de acțiune ar trebui să abordeze și să stabilească în mod 
adecvat ordinea priorităților în problemele de mediu care afectează zonele interioare ale 
regiunii; solicită, prin urmare, protejarea și sprijinirea comunităților costiere vechi de 
secole, angajate în activități maritime tradiționale, precum și respectarea peisajului litoral 
și a frumuseților naturale prin metode precum introducerea de planuri sustenabile de 
sistematizare a terenurilor și prevenirea exploatării excesive în scopuri turistice;

6. constată că la baza eutrofizării Mării Baltice se află în mare parte cantitățile de substanțe 
nutritive provenite din agricultură; de aceea, insistă ca, în cadrul planului de acțiune, 
Comisia și statele membre să introducă măsuri care să nu se limiteze la normele prevăzute 
în prezent de politica agricolă comună (PAC), în special în scopul reducerii cantității de 
substanțe nutritive;

7. consideră că unul dintre cele mai serioase obstacole în calea realizării obiectivelor 
Strategiei Mării Baltice este lipsa armonizării acesteia cu alte domenii de politică ale UE, 
precum PAC, care exacerbează eutrofizarea, și politica comună în domeniul pescuitului 
(PCP), care nu este sustenabilă din punct de vedere ecologic; consideră că reformarea 
PAC și PCP trebuie realizată într-un mod care să contribuie la realizarea obiectivului 
sustenabilității ecologice a regiunii Mării Baltice;

8.  subliniază că proiectul de construire a gazoductului Nord Stream este, în prezent, cel mai 
semnificativ din punct de vedere strategic din regiune, cu consecințe considerabile asupra 
mediului; regretă, astfel, că strategia și planul de acțiune menționate mai sus nu se referă 
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în mod specific la construirea gazoductului Nord Stream și la alte proiecte similare și la 
consecințele acestora asupra mediului;

9. subliniază necesitatea unei colaborări strânse între țările din regiunea Mării Baltice, în 
conformitate cu Convenția de la Espoo, Convenția de la Helsinki și liniile directoare ale 
Comisiei Helsinki (HELCOM), în legătură cu proiectele care pot avea un impact radical 
asupra calității mediului în regiune;

10.  invită, deci, Comisia și statele membre să ia urgent măsuri, în conformitate cu poziția 
Parlamentului, enunțată în rezoluția sa din 8 iulie 2008 privind impactul asupra mediului 
al conductei de gaze prevăzute a fi construită în Marea Baltică, care urmează să lege Rusia 
de Germania1, pentru a se asigura că proiectele întreprinse în cadrul planului de acțiune 
evaluează corect și atenuează efectele negative asupra mediului rezultate din proiectul 
gazoductului; consideră, de asemenea, că însuși proiectul Nord Stream trebuie să asigure 
finanțarea măsurilor necesare pentru a se garanta că mediul Mării Baltice nu are de suferit 
în urma construirii gazoductului; solicită, în același timp, ca pe viitor să se evite proiectele 
inutile prin faptul că pot fi derulate pe uscat;

11. consideră că ar trebui introdusă cât mai curând cu putință, la nivelul Uniunii, o interdicție 
asupra fosfaților din detergenți; ia act de faptul că o astfel de măsură ar putea aduce 
avantaje ecologice evidente Mării Baltice și altor regiuni;  

12. subliniază că astfel de aspecte privind mediul trebuie analizate în profunzime și incluse în 
orice abordare sau strategie similare, aplicate și dezvoltate în viitor în alte macroregiuni 
din UE - precum cea a Dunării, a Alpilor sau a Mediteranei;

13. invită Comisia să asigure cooperarea și coordonarea eficientă cu HELCOM și cu statele 
membre din regiunea Mării Baltice, pentru a garanta delimitarea clară a sarcinilor și a 
responsabilităților în ceea ce privește punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru 
Marea Baltică a HELCOM din 2007, a Strategiei UE și a planului de acțiune menționate 
mai sus, asigurând astfel o strategie generală eficientă la nivelul regiunii.

14. consideră că ar trebui să se acorde prioritate Cooperării în regiunea Mării Baltice și că 
aceasta ar trebui să aibă loc la cel mai înalt nivel politic (șefi de stat și de guvern), 
deoarece este esențială pentru impulsionarea cooperării între statele riverane la Marea 
Baltică și pentru a garanta realizarea ambițiilor politice; își exprimă dorința de a se 
organiza reuniuni periodice între șefii de stat și de guvern din regiunea Mării Baltice care 
să încerce să realizeze aceste obiective; 

15. salută crearea unei linii bugetare separate pentru Strategia pentru Marea Baltică în bugetul 
UE; salută, totodată, alocarea a 20 de milioane EUR pentru Strategie din bugetul pe 2010; 
solicită, totuși, o finanțare pe termen lung a Strategiei în cadrul bugetului UE pentru a 
finanța măsurile care nu sunt acoperite de fondurile structurale;

16. constată că până în prezent implementarea Strategiei pentru Marea Baltică a fost foarte 
lentă; consideră că creditele alocate din bugetul UE pe 2010 ar putea fi utilizate pentru a 
îmbunătăți implementarea; de aceea, regretă că aceste credite nu au fost încă plătite și 

                                               
1 JO C 294E, 3.12.2009, p. 3.
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reamintește Comisiei importanța alocării acestor bani cât mai curând posibil pentru 
scopuri care respectă obiectivele prevăzute de Strategia pentru Marea Baltică;
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