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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
dezvoltare regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază nevoia ca UE și mai ales statele membre din regiunea Mării Baltice să abordeze 
de urgență gravele probleme de mediu care afectează regiunea, cele mai importante dintre 
acestea fiind eutrofizarea, impactul substanțelor periculoase depuse pe fundul mării și 
amenințările pentru biodiversitatea acvatică;

2. salută, prin urmare, includerea unei dezvoltări ecologice durabile ca pilon central în 
Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice și în planul de acțiune aferent;

3. consideră totuși că, în pofida accentului pus de strategie pe mediul marin, proiectele 
întreprinse în cadrul planului de acțiune ar trebui să abordeze și să stabilească în mod 
adecvat ordinea priorităților în problemele de mediu care afectează zonele interioare ale 
regiunii; 

4. subliniază că construirea gazoductului Nord Stream este, în prezent, proiectul cel mai 
semnificativ din punct de vedere strategic din regiune, cu consecințe considerabile asupra 
mediului; regretă, astfel, că strategia și planul de acțiune menționate mai sus nu se referă 
în mod specific la construirea gazoductului Nord Stream și la consecințele sale asupra 
mediului; 

5. invită Comisia și statele membre să ia urgent măsuri pentru a se asigura că proiectele 
întreprinse în cadrul planului de acțiune evaluează corect și atenuează efectele negative 
asupra mediului rezultate din proiectul gazoductului;

6. subliniază că astfel de aspecte privind mediul trebuie analizate în profunzime și incluse în 
orice abordare sau strategie similare, aplicate și dezvoltate în viitor în alte macroregiuni 
din UE - precum cea a Dunării, a Alpilor sau a Mediteranei;

7. invită Comisia să asigure cooperarea și coordonarea eficientă cu HELCOM și cu statele 
membre din regiunea Mării Baltice, pentru a garanta delimitarea clară a atribuțiilor și a 
responsabilităților în ceea ce privește punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru 
Marea Baltică a HELCOM din 2007, a Strategiei UE și a planului de acțiune menționate 
mai sus, asigurând astfel o strategie generală eficientă la nivelul regiunii.


