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SUGESTÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Desenvolvimento Regional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Sublinha a necessidade de a UE e, em particular, os seus Estados-Membros da região do 
Mar Báltico, abordarem com urgência os graves problemas ambientais que afectam a 
região, entre os quais se destacam a eutrofização, o impacto de substâncias perigosas 
depositadas no fundo do mar e as ameaças à biodiversidade aquática;

2. Regozija-se, por conseguinte, com a inclusão da sustentabilidade ambiental, enquanto 
pilar fundamental, na estratégia da UE para a região do Mar Báltico e no plano de acção 
que a acompanha;

3. Considera, no entanto, que, apesar de esta estratégia se centrar sobretudo no meio 
ambiente marinho, os projectos inseridos no plano de acção devem também fazer face e 
conceder a devida prioridade aos problemas ambientais que estão a afectar as zonas do 
interior da região; 

4. Sublinha que o gasoduto Nord Stream é actualmente o projecto mais significativo do 
ponto de vista estratégico na região e que a sua construção terá profundas repercussões a 
nível ambiental; lamenta, neste sentido, que a estratégia e o plano de acção referidos não 
abordem especificamente a construção deste gasoduto e as suas consequências para o 
meio ambiente; 

5. Exorta, por conseguinte, a Comissão e os Estados-Membros a tomarem medidas com 
urgência, de forma a assegurar que as iniciativas inseridas no plano de acção permitam 
avaliar e atenuar o impacto ambiental negativo causado pelo projecto de construção do 
gasoduto;

6. Insiste na necessidade de analisar as questões ambientais sob todos os aspectos e de as 
integrar numa abordagem ou estratégia semelhante que venha a ser aplicada e 
desenvolvida no futuro em outras macro-regiões da UE, como é o caso da região do 
Danúbio, dos Alpes ou do Mediterrâneo;

7. Exorta a Comissão a assegurar uma cooperação e coordenação efectivas com a Comissão 
de Helsínquia (HELCOM) e os Estados-Membros da região do Mar Báltico, a fim de 
estabelecer uma delimitação clara das tarefas e das responsabilidades relativas tanto à 
aplicação do Plano de Acção para o Mar Báltico da HELCOM de 2007, como da 
estratégia da UE e do plano de acção acima mencionados, e que permita dotar a região de 
uma estratégia global eficaz.


