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POBUDE
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za regionalni razvoj kot
pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:
1. poudarja, da se morajo EU in njene države članice z območja Baltskega morja nujno lotiti
hudih okoljskih težav v tej regiji, med katerimi so najpomembnejše evtrofikacija,
posledice nalaganja nevarnih snovi na morskem dnu in ogrožanje vodne biotske
raznovrstnosti, posebej ribje populacije; opozarja, da je Baltsko morje eno najbolj
onesnaženih morskih območij na svetu;
2. poudarja, da je treba opredeliti količino in lokacijo strupenih vojnih plinov, odvrženih
med drugo svetovno vojno, in načrte za njihovo odstranitev, ter da je treba oceniti
nevarnosti od projektov, ki zadevajo dno Baltskega morja;
3. poudarja, da je treba uvesti skupno metodo za vse države članice za popis virov
onesnaževanja in pripraviti načrt za njihovo postopno odpravo;
4. pozdravlja vključitev okoljske trajnosti kot glavnega stebra v strategijo EU za območje
Baltskega morja in spremljajoč akcijski načrt;
5. meni pa, da bi morali kljub osredotočenosti strategije na morsko okolje projekti akcijskega
načrta reševati in prednostno obravnavati tudi okoljske težave, ki pestijo kopenska
območja regije; zato poziva, naj se zaščitijo in podprejo stoletja stare obalne skupnosti, ki
se ukvarjajo s tradicionalnimi morskimi dejavnostmi, ter naj se spoštujejo obalna
pokrajina in naravna bogastva, med drugim tudi z uvedbo trajnostnih načrtov za rabo
zemljišč in s preprečevanjem prekomernega izkoriščanja zaradi turizma;
6. ugotavlja, da je obremenitev s hranili iz kmetijstva v veliki meri razlog za evtrofikacijo
Baltskega morja; zato vztraja, da Komisija in države članice kot del akcijskega načrta
sprejmejo ukrepe, ki presegajo sedanje predpise v skupni kmetijski politiki, da bi se
bistveno zmanjšale obremenitve s hranili;
7. meni, da je ena največjih ovir pri uresničevanju ciljev strategije za območje Baltskega
morja pomanjkanje skladnosti z drugimi politikami EU, kot sta skupna kmetijska politika,
ki pospešuje evtrofikacijo, in skupna ribiška politika, ki ni okoljsko trajnostna; meni, da je
treba skupno kmetijsko politiko in skupno ribiško politiko prenoviti tako, da bosta
prispevali k doseganju cilja okoljsko trajnostnega območja Baltskega morja;
8. poudarja, da je izgradnja plinovoda "Severni tok" trenutno strateško najpomembnejši
projekt v regiji, ki bo imel daljnosežne učinke na njeno okolje; zato obžaluje, da zgoraj
omenjena strategija in akcijski načrt ne posebej obravnavata izgradnje plinovoda "Severni
tok" ter drugih podobnih projektov in njihovih posledic za okolje;
9. poudarja, da morajo države na območju Baltskega morja v skladu s konvencijo iz Espooja,
Helsinško konvencijo in smernicami Helsinške komisije (HELCOM) tesno sodelovati pri
projektih, ki lahko močno vplivajo na kakovost okolja v regiji;
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10. zato poziva Komisijo in države članice, naj v skladu s stališčem Parlamenta, izraženim v
njegovi resoluciji z dne 8. julija 2008 o okoljskem vplivu načrtovanega plinovoda skozi
Baltsko morje, ki naj bi povezal Rusijo in Nemčijo 1, sprejmejo vse nujne ukrepe, s
katerimi bodo zagotovile, da se bodo projekti v okviru akcijskega načrta ustrezno
ovrednotili in omilili okoljske posledice načrtovanega plinovoda; meni tudi, da mora biti
"Severni tok" sam odgovoren za financiranje ukrepov, potrebnih, da gradnja plinovoda ne
prizadene okolja Baltskega morja; hkrati meni, da se je v prihodnje treba izogniti
projektom, ki niso potrebni, ker jih je mogoče izvesti na kopnem;
11. meni, da je v vsej EU treba čim prej prepovedati uporabo fosfatov v čistilih; ugotavlja, da
bi takšen ukrep lahko zelo koristil okolju Baltskega morja in drugih območij;
12. poudarja, da je treba okoljska vprašanja v celoti upoštevati in vključiti v vse podobne
pristope ali strategije, ki se bodo v prihodnje izvajali in razvijali v drugih makroregijah
EU, kot so Podonavje, Alpe in Sredozemlje;
13. poziva Komisijo, naj zagotovi učinkovito sodelovanje in usklajevanje s Helsinško
komisijo (HELCOM) in državami članicami regije Baltskega morja, da se zagotovi jasna
razmejitev nalog in odgovornosti za izvajanje akcijskega načrta HELCOM iz leta 2007 za
Baltsko morje ter zgoraj omenjene strategije in akcijskega načrta EU, tako da bo
poskrbljeno za učinkovito celovito strategijo za to regijo.
14. meni, da je treba sodelovanje na območju Baltskega morja obravnavati prednostno ter da
mora potekati na najvišji politični ravni med voditelji držav in vlad, saj je ključno za
nadaljnje sodelovanje med državami ob Baltskem morju in jamstvo, da bodo politični cilji
uresničeni; se zavzema za redna srečanja med voditelji držav in vlad v regiji Baltskega
morja, na katerih bi si prizadevali za uresničitev tega cilja;
15. pozdravlja določitev posebne proračunske postavke za strategijo za regijo Baltskega morja
v proračunu EU; pozdravlja tudi dejstvo, da je bilo v proračunu za leto 2010 za to
odmerjenih 20 milijonov EUR; poziva pa k dolgoročnejšemu financiranju strategije v
okviru proračuna EU za financiranje ukrepov, ki niso zajeti v strukturnih skladih;
16. ugotavlja, da je bilo dosedanje izvajanje strategije za regijo Baltskega morja zelo počasno;
meni, da je mogoče sredstva, odmerjena v proračunu EU za leto 2010, uporabiti za
pospešitev izvajanja; vendar obžaluje, da ta sredstva še niso bila izplačana, ter opozarja
Komisijo, da je treba ta denar čim prej dodeliti za namene, v skladu s cilji strategije za
regijo Baltskega morja;
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