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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 mora EU, zlasti države članice iz regije 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;

2. zato pozdravlja vključitev okoljske trajnostnosti kot glavnega stebra tako v strategijo EU 
za regijo Baltskega morja kot v spremljajoč akcijski načrt;

3. 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; 

4. poudarja, da je izgradnja plinovoda „Severni tok“ trenutno strateško najpomembnejši 
projekt v regiji, ki bo imel daljnosežne učinke na okolje; zato obžaluje, da zgoraj 
omenjena strategija in akcijski načrt ne obravnavata posebej izgradnje plinovoda „Severni 
tok“ in njegovih okoljskih posledic; 

5. zato poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo vse nujne ukrepe, s katerimi bodo 
zagotovile, da se bodo s projekti v okviru akcijskega načrta ustrezno ovrednotile in omilile 
okoljske posledice plinovoda;

6. poudarja, da je treba okoljska vprašanja v celoti upoštevati in vključiti v vse podobne 
pristope ali strategije, ki se bodo v prihodnje izvajale in razvijale v drugih makroregijah 
EU, kot so Podonavje, Alpe in Sredozemlje;

7. 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, kar zadeva izvajanje akcijskega načrta za Baltsko morje  
HELCOM iz leta 2007 ter zgoraj omenjene strategije in akcijskega načrta EU, tako da bo 
poskrbljeno za učinkovito celovito strategijo za to regijo.


