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FÖRSLAG
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för regional
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:
1. Europaparlamentet betonar behovet av att EU och de medlemsstater som omger Östersjön,
snarast vidtar åtgärder mot de allvarliga miljöproblem som påverkar regionen, framför allt
eutrofiering, följderna av att farliga ämnen har dumpats på havsbotten och hotet mot den
biologiska mångfalden i vattnet och då särskilt beaktar de utrotningshotade fiskbestånden.
Parlamentet erinrar om att Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden.
2. Europaparlamentet betonar att mängderna och platserna för giftiga stridsgaser från andra
världskriget måste utredas, samtidigt som det utreds vad man kunde göra med dem samt
vilket hot de investeringar som hittills gjorts i projekt på Östersjöns botten kan föra med
sig.
3. Europaparlamentet betonar att man tillsammans med alla medlemsstater måste införa en
metod för inventering av föroreningskällorna och en plan för hur man gradvis ska få bort
dem.
4. Europaparlamentet välkomnar att miljömässig hållbarhet kommer att utgöra en central
pelare i EU:s strategi för Östersjöregionen, och den tillhörande handlingsplanen.
5. Europaparlamentet anser dock att trots att fokus i strategin ligger på havsmiljön bör
projekten i handlingsplanen även omfatta, och i tillräcklig utsträckning prioritera,
miljöfrågor som påverkar regionens inlandsområden. Parlamentet uppmanar därför till
skydd av och stöd till sådana lokalsamhällen som länge funnits utmed kusterna och vilkas
invånare bedriver traditionella havsnäringar, samt också till landskapsvård och
vaktslående om kustens naturvärden, bland annat med hjälp av planer för en väl avvägd
markanvändning och genom att överexploatering för turiständamål förhindras.
6. Europaparlamentet konstaterar att närsaltsbelastningen från jordbruket står för en stor del
av eutrofieringen i Östersjön och vidhåller därför att kommissionen och medlemsstaterna i
handlingsplanen bör ta med mer långtgående åtgärder än dem som finns i den
gemensamma jordbrukspolitiken för att denna belastning avsevärt ska kunna minskas.
7. Europaparlamentet anser att ett av de största hindren för förverkligandet av
Östersjöstrategins mål är bristen på samstämmighet med andra politikområden inom EU
såsom den gemensamma jordbrukspolitiken som driver på eutrofieringen, och
fiskeripolitiken som fastslagit fiskekvoter som inte är ekologiskt hållbara. Parlamentet
anser att reformerna av den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemensamma
fiskeripolitiken måste utformas så, att de bidrar till uppnåendet av målet om ett
miljömässigt hållbart Östersjöområde.
8. Europaparlamentet betonar att byggandet av gasledningen Nord Stream för närvarande är
det strategiskt mest betydelsefulla projektet i regionen och att projektet kommer att ha
stora effekter på miljön. Parlamentet beklagar därför att ovannämnda strategi och
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handlingsplan inte specifikt tar upp byggandet av gasledningen Nord Stream och andra
investeringar av detta slag, och de följder de får för miljön.
9. Europaparlamentet påpekar att det behövs ett nära samarbete mellan regionens stater i
fråga om investeringar som radikalt kan påverka miljökvaliteten i Östersjön, i enlighet
med Esbokonventionen, Helsingforskonventionen (Helcom) och
Helsingforskommissionens riktlinjer.
10. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att snarast vidta
åtgärder, i den anda som framgår av Europaparlamentets resolution av den 8 juli 2008 om
miljökonsekvenserna av den planerade gasledningen i Östersjön mellan Ryssland och
Tyskland1, så att de projekt som genomförs inom handlingsplanen innehåller en grundlig
utvärdering av gasledningens negativa miljöeffekter och åtgärder för att lindra dessa.
Parlamentet anser också att Nord Stream självt måste vara ansvarigt för att finansiera de
åtgärder som krävs för att säkerställa att Östersjöns miljö inte skadas som en följd av
byggandet av gasledningen. Parlamentet vädjar samtidigt om att man i framtiden ska
undvika sådana investeringar som är onödiga eftersom de kan göras i projekt på land.
11. Europaparlamentet anser att ett förbud mot fosfater i rengöringsmedel bör införas snarast
möjligt i hela EU. Parlamentet konstaterar att en sådan åtgärd skulle leda till klara
miljöfördelar för bland annat Östersjön.
12. Europaparlamentet betonar att miljöfrågor fullt ut måste beaktas och införlivas i alla
liknande arbetsmetoder och strategier som i framtiden utvecklas för olika makroregioner i
EU, såsom Donauområdet, Alperna eller Medelhavsregionen.
13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta effektiva samarbets- och
samordningsrutiner mellan sig, Helcom och medlemsstaterna i Östersjöregionen för att
tydligt särskilja de uppgifter och ansvarsområden som ingår i av Helcoms handlingsplan
för Östersjön från 2007 och de som omfattas av ovannämnda EU-strategi och
EU-handlingsplan. På så sätt skapas en effektiv helhetsstrategi för regionen.
14. Europaparlamentet anser att Östersjösamarbetet ska prioriteras och hanteras på högsta
politiska nivå i form av stats- och regeringscheferna, eftersom detta är avgörande för att
driva samarbetet mellan Östersjöländerna framåt och för att säkerställa att de politiska
ambitionerna förverkligas. Parlamentet efterlyser regelbundna möten mellan stats- och
regeringscheferna i Östersjöregionen för att förverkliga detta.
15. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av en egen budgetpost för Östersjöstrategin i
EU:s budget och välkomnar även de 20 miljoner euro som anslogs till strategin i budgeten
för 2010. Parlamentet efterfrågar dock en mer långsiktig finansiering av strategin inom
ramen för EU:s budget för att finansiera åtgärder som inte täcks inom ramen för
strukturfonderna.
16. Europaparlamentet noterar att genomförandet av Östersjöstrategin hittills har gått mycket
långsamt. Parlamentet anser att de medel som anslogs i EU:s budget för 2010 kan
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användas för att förbättra genomförandet och beklagar därför att dessa medel ännu inte
betalats ut samt påminner kommissionen om vikten av att dessa medel snarast anslås till
ändamål i linje med målen för Östersjöstrategin.
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