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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Regioninės 
plėtros komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pabrėžia, kad ES, ypač jos valstybės narės, esančios Baltijos jūros regione, turi 
nedelsdamos spręsti sudėtingas gamtos apsaugos problemas, kurios daro poveikį šiam 
regionui, ypač eutrofikacijos, pavojingų cheminių medžiagų, susikaupusių jūros dugne ir 
keliančių grėsmę vandens biologinei įvairovei;

2. taigi džiaugiasi tuo, kad aplinkos tvarumas buvo įtrauktas, kaip pagrindinis ES Baltijos 
jūros regiono strategijos ir jos veiksmų plano elementas;

3. tačiau mano, kad neatsižvelgiant į tai, jog strategijoje sutelkiamas dėmesys į jūros aplinką, 
pagal veiksmų planą vykdant projektus reikėtų spręsti aplinkosaugos klausimus, darančius 
poveikį šio regiono vidaus teritorijoms, ir jiems teikti pirmenybę; 

4. pabrėžia, kad dujotiekio „Nord Stream“ statyba šiuo metu yra vienas strategiškai 
svarbiausių regiono projektų ir turės didelį poveikį šio regiono aplinkai; taigi, 
apgailestauja, kad minėtoje strategijoje ir veiksmų plane konkrečiai neminima dujotiekio 
„Nord Stream“ statyba ir jos poveikis aplinkai; 

5. taigi ragina Komisiją ir valstybes nares nedelsiant imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad 
pagal veiksmų planą vykdant projektus būtų įvertintas neigiamas dujotiekio poveikis 
aplinkai ir bandoma jį sušvelninti;

6. pabrėžia, kad reikia visapusiškai atsižvelgti į aplinkosaugos problemas ir jas įtraukti į 
visus projektus ir strategijas, kuriuos taikys ir rengs ateityje kiti ES makroregionai, 
pavyzdžiui, Dunojaus, Alpių ar Viduržemio jūros;

7. ragina Komisiją užtikrinti veiksmingą bendradarbiavimą su Baltijos jūros aplinkos 
apsaugos komisija (angl. HELCOM) ir Baltijos jūros regiono valstybėmis narėmis ir 
koordinuoti veiksmus siekiant užtikrinti aiškų užduočių ir atsakomybės pasidalijimą, 
susijusį su 2007 m. HELCOM Baltijos jūros veiksmų plano ir minėtosios ES strategijos ir 
veiksmų plano įgyvendinimu, taigi užtikrinti, kad bendra regiono strategija būtų 
veiksminga.


