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WSKAZÓWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie 
w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. podkreśla potrzebę, aby UE, a w szczególności jej państwa członkowskie położone 
w regionie Morza Bałtyckiego, szybko zajęły się poważnymi problemami środowiska 
naturalnego, wpływającymi na region, a w szczególności eutrofizacją, wpływem 
substancji szkodliwych składowanych na dnie morza oraz zagrożeniami wodnej 
różnorodności biologicznej;

2. w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje uznanie zrównoważonego i trwałego 
rozwoju w dziedzinie środowiska naturalnego za podstawowy element strategii UE na 
rzecz regionu Morza Bałtyckiego oraz dołączonego do niej planu działania;

3. wyraża jednakże przekonanie, że pomimo tego, iż strategia koncentruje się na środowisku 
morskim, projekty w ramach planu działania powinny również dotyczyć środowiska 
naturalnego lądowych obszarów regionu i traktować je priorytetowo;

4. podkreśla, że budowa gazociągu północnego jest obecnie najważniejszym ze 
strategicznego punktu widzenia projektem w regionie i będzie miała szeroko zakrojone 
konsekwencje dla środowiska; w związku z tym ubolewa, że omawiana powyżej strategia 
i plan działania nie odnoszą się konkretnie do budowy gazociągu północnego i jej 
konsekwencji dla środowiska naturalnego;

5. wzywa w związku z tym Komisję i państwa członkowskie do rychłego podjęcia kroków, 
w celu zadbania o to, by w realizowanych w ramach planu działania projektach we 
właściwy sposób oceniano negatywne skutki budowy gazociągu dla środowiska 
naturalnego i by je minimalizowano;

6. podkreśla, że kwestie związane ze środowiskiem naturalnym należy w pełni rozważyć 
i uwzględnić we wszelkich podobnych podejściach czy strategiach, które będą stosowane 
i tworzone w przyszłości w innych makroregionach UE – takich jak np. region 
naddunajski, region alpejski czy region Morza Śródziemnego;

7. wzywa Komisję do zagwarantowania skutecznej współpracy i koordynacji z Komisją 
Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku  (HELCOM) i państwami członkowskimi 
położonymi w regionie Morza Bałtyckiego, by umożliwić jasny podział zadań 
i odpowiedzialności w zakresie wdrażania planu działania na rzecz Regionu Morza 
Bałtyckiego HELCOM 2007 oraz powyższej strategii UE i planu działania, umożliwiając 
stosowanie skutecznej ogólnej strategii w regionie.


