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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för regional 
utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet betonar behovet av att EU i allmänhet, och de medlemsstater som 
omger Östersjön i synnerhet, snarast vidtar åtgärder mot de allvarliga miljöproblem som 
påverkar regionen, framför allt eutrofiering, följderna av att farliga ämnen har dumpats på 
havsbotten och hotet mot den biologiska mångfalden i vattnet.

2. Europaparlamentet välkomnar därför att miljömässig hållbarhet kommer att utgöra en 
central pelare i EU:s strategi för Östersjöregionen, och den tillhörande handlingsplanen.

3. Europaparlamentet anser dock att trots att fokus i strategin ligger på havsmiljön bör 
projekten i handlingsplanen även omfatta, och i tillräcklig utsträckning prioritera, 
miljöfrågor som påverkar regionens inlandsområden.

4. Europaparlamentet betonar att byggandet av gasledningen Nord Stream för närvarande är 
det strategiskt mest betydelsefulla projektet i regionen och att projektet kommer att ha 
stora effekter på miljön. Parlamentet beklagar därför att ovannämnda strategi och 
handlingsplan inte specifikt tar upp byggandet av gasledningen Nord Stream, och de 
följder den får för miljön.

5. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna att snarast vidta 
åtgärder så att de projekt som genomförs inom handlingsplanen innehåller en grundlig 
utvärdering av gasledningens negativa miljöeffekter och åtgärder för att lindra dessa.

6. Europaparlamentet betonar att miljöfrågor fullt ut måste beaktas och införlivas i alla 
liknande arbetsmetoder och strategier som i framtiden utvecklas för olika makroregioner i 
EU, såsom Donauområdet, Alperna eller Medelhavsregionen.

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta effektiva samarbets- och 
samordningsrutiner mellan sig, Helcom och medlemsstaterna i Östersjöregionen för att 
tydligt särskilja de uppgifter och ansvarsområden som ingår i av Helcoms aktionsplan för 
Östersjön från 2007 och de som omfattas av ovannämnda EU-strategi och 
EU-handlingsplan. På så sätt skapas en effektiv helhetsstrategi för regionen.


