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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jistieden lill-Kumitat 
għall-Iżvilupp Reġjonali, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li 
ġejjin fil-mozzjoni għal riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jenfasizza l-ħtieġa li l-UE u b'mod partikolari l-Istati Membri tagħha li jinsabu madwar ir-
Reġjun tal-Baħar Baltiku jindirizzaw b'urġenza l-problemi ambjentali serji li qed 
jaffettwaw lir-reġjun, li ewlenin fosthom hemm l-ewtrofikazzjoni, l-impatt ta' sustanzi 
perikolużi ddepożitati f'qiegħ il-baħar u t-theddid għall-bijodiversità akkwatika;

2. Jilqa' għaldaqstant l-inklużjoni tas-sostenibilità ambjentali bħala pilastru ċentrali fl-
Istrateġija tal-UE għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku u l-Pjan ta' Azzjoni ta' magħha;

3. Iqis, madankollu, li minkejja l-attenzjoni li tagħti l-Istrateġija lill-ambjent tal-baħar, il-
proġetti taħt il-Pjan ta' Azzjoni għandhom jindirizzaw ukoll u jagħtu prijorità kif suppost 
lill-kwistjonijiet ambjentali li jaffettwaw iż-żoni interni tar-reġjun; 

4. Jenfasizza li l-bini tas-sistema ta' pajpijiet tal-gass Nord Stream huwa l-aktar proġett 
strateġikament sinifikanti fir-reġjun bħalissa u se jkollu effetti estensivi fuq l-ambjent 
tiegħu; għaldaqstant jiddispjaċih li l-Istrateġija u l-Pjan ta' Azzjoni msemmijin hawn fuq 
ma jittrattawx b'mod speċifiku l-bini tas-sistema ta' pajpijiet tal-gass Nord Stream u l-
konsegwenzi ambjentali tagħha; 

5. Jistieden għaldaqstant lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex b'mod urġenti jieħdu 
passi biex jiżguraw li l-proġetti taħt il-Pjan ta' Azzjoni jivvalutaw kif suppost l-effetti 
ambjentali negattivi tal-iskema tal-'pipeline' tal-gass u jtaffuhom;

6. Jenfasizza li l-kwistjonijiet ambjentali għandhom jitqiesu u jiġu inkorporati b'mod sħiħ fi 
kwalunkwe approċċ jew strateġija simili li tiġi applikata u żviluppata fil-futur 
f'makroreġjuni oħrajn tal-UE – bħal m’huma d-Danubju, iż-Żona tal-Alpi jew il-
Mediterran;

7. Jistieden lill-Kummissjoni biex tiżgura kooperazzjoni u koordinazzjoni effikaċi mal-
HELCOM u mal-Istati Membri tar-Reġjun tal-Baħar Baltiku biex tiżgura delinjazzjoni    
ċara tal-kompiti u r-responsabilitajiet fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni 
tal-2007 ta' HELCOM għall-Baħar Baltiku u l-Istrateġija u l-Pjan ta' Azzjoni tal-UE 
msemmijin hawn fuq, u biex b'hekk tiżgura li jkun hemm strateġija globali effikaċi għar-
reġjun.


