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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по регионално развитие да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. Изтъква необходимостта за ЕС и особено за държавите-членки в региона на 
Балтийско море спешно да обърнат внимание на сериозните екологични проблеми, 
засягащи региона, сред които принципно са евтрофикацията, влиянието на опасните 
вещества, които се натрупват по морското дъно и заплахите за водното биологично 
разнообразие;

2. По тази причина приветства включването на устойчивото развитие на околната 
среда като основен стълб в стратегията на ЕС за региона на Балтийско море и 
придружаващия го план за действие;

3. Все пак смята, че въпреки насочеността на стратегията към морските територии, 
проектите съгласно плана за действие трябва също така да се справят и правилно да 
поставят приоритет на въпроси в областта на околната среда, засягащи вътрешни 
райони в региона; 

4. Изтъква, че изграждането на газопровода Северен поток е проектът с най-важно 
стратегическо значение за региона към настоящия момент и ще има важно 
въздействие върху неговата околна среда; поради това съжалява, че посочените по-
горе стратегия и план за действие не успяват да се справят с изграждането на 
газопровода Северен поток и последиците за околната среда; 

5. Поради това призовава Комисията и държавите-членки спешно да предприемат 
действия за да гарантират, че проектите съгласно плана за действие правилно 
оценяват и смекчават негативното влияние върху околната среда, породено от 
схемата на газопровода;

6. Изтъква, че въпросите на околната среда трябва изцяло да се разглеждат и включват 
във всеки подобен подход или стратегия, която се прилага и развива в бъдеще в 
други макрорегиони на ЕС - като басейна на Дунав, алпийските области или 
Средиземноморския басейн;

7. Призовава Комисията да гарантира ефективно сътрудничество и координация с 
HELCOM и държавите-членки в региона на Балтийско море, за да гарантира ясно 
очертание на задачите и отговорностите по отношение на изпълнението на плана за 
действие на HELCOM за Балтийско море за 2007 г. и посочените по-горе стратегия 
на ЕС и план за действие, и по този начин да гарантира ефективна обща стратегия за 
региона.


