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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: 

– като взе предвид Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

27 юни 2001 година относно оценката на последиците на някои планове и програми 

върху околната среда1, 

– като взе предвид Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

17 юни 2008 година за създаване на рамка за действие на Общността в областта на 

политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия)2, 

– като взе предвид Директива 2013/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

12 юни 2013 година относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в 

крайбрежни води и за изменение на Директива 2004/35/ЕО3, 

– като взе предвид Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 

16 април 2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на 

въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда4, 

1. отчита съществената връзка между икономическото развитие и устойчивостта на 

околната среда, като същевременно взема под внимание принципа на 

субсидиарност; подкрепя насърчаването на икономическото и социалното 

благоденствие в региона, което не следва да се преследва като цел в ущърб на 

екологичното равновесие и биологичното разнообразие на уязвимите крайбрежни и 

морски екосистеми и на техните природни ресурси; изтъква необходимостта в 

стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море да се включат 

конкретни действия за защита на околната среда, включително проекти:  

а) за защита на крайбрежието и крайбрежната екосистема и за борба срещу 

ерозията, 

б) за оказване на подкрепа за действията за приспособяване към изменението на 

климата и проектите за управление на риска, с цел да се предотвратят 

свързаните и несвързаните с човешката дейност природни бедствия, 

в) за насърчаване на прилагането на качествено управление на отпадъците, 

пречистване на отпадните води и превантивни системи в областта на водните 

ресурси,  

г) за провеждане на проучвания и сравнителни изследвания на движението на 

земни маси;  

                                                 
1 ОВ L 197, 27.7.2001 г., стр. 30. 
2 ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19. 
3 ОВ L 178, 28.6.2013 г., стр. 66. 
4 ОВ L 124, 25.4.2014 г., стр. 1. 
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2. се застъпва за синята икономика като решение за икономическата криза, тъй като тя 

стимулира създаването на нови работни места и икономическото развитие, особено 

на работни места за жените и младите хора в крайбрежните и островните държави; 

счита, че стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море не може 

да се осъществява, без да се вземе под внимание концепцията за синята икономика, 

която свързва  икономическите сектори, свързани с моретата и океаните, 

аквакултурите, морския и речния транспорт и туризма, с опазването на околната 

среда; 

3. призовава Комисията да осигури, че третите държави, участващи в проектите в 

макрорегиона, съблюдават съответните достижения на правото на Съюза, с цел да 

се гарантира устойчивата експлоатация на ресурсите на Съюза; препоръчва да се 

използват споразумения и конвенции за включването на държави извън ЕС в 

екологични проекти на Европейския съюз; отбелязва също така, че механизмите за 

добро управление са от ключово значение за изпълнението на политиката в областта 

на околната среда; 

4. призовава Комисията да улеснява редовния диалог между стратегията на ЕС за 

региона на Адриатическо и Йонийско море и шотландските партньори, за да може 

всеки да бъде информиран за добрите практики и за новаторския подход към 

интегрираното управление на крайбрежните зони в Северно море; 

5. препоръчва на държавите членки да обменят опит и добри практики във връзка с 

Дунавския макрорегион; 

6. призовава Комисията редовно да информира Европейския парламент и да провежда 

консултации с него относно резултатите от изпълнението на стратегията на ЕС за 

региона на Адриатическо и Йонийско море; 

7. призовава Комисията и държавите членки, участващи в стратегията, да разработват 

общи проекти в съответствие с общата политика в областта на рибарството; 

8. счита, че бреговата линия и участъкът на Адриатическо море между Италия и брега 

на Балканския полуостров са естествена зона и околна среда с извънредна стойност, 

която следва да бъде защитена и да бъде обект на по-голямо внимание; 

9. във връзка с това счита, че допълването на пътната и транспортната инфраструктура 

на двата бряга на Адриатическо море, включването им в мрежите и коридорите на 

TEN-T север – юг и изток – запад и доизграждането на липсващите връзки са 

предпоставка за постигането на целите за екологична устойчивост на макрорегиона; 

10. препоръчва да се насърчават активно екологичните иновации в области като 

риболова, аквакултурите, морския транспорт, туризма, включително 

туристическите пътувания с круизи, пристанищата и свързаните с тях 

инфраструктури, с цел да се реализира значителният потенциал на региона и да се 

стимулира синият растеж, като по този начин се създават нови работни места и се 

гарантира рационалната и устойчива експлоатация на морските ресурси в 

съответствие с интегрираната морска политика; подкрепя насърчаването на 

новаторски, ефикасни и устойчиви услуги за морски товарен и пътнически превоз, 
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които могат да намалят времето за транзитен превоз или транзитно преминаване, 

транспортните и логистичните разходи и външните последици и преди всичко 

емисиите на CO2 и които се съчетават гладко с приемането на планове за мобилност 

с по-малко въздействие върху околната среда; 

11. призовава Комисията да насърчава развитието на риболовните дейности, които са 

устойчиви от екологична гледна точка и от гледна точка на съхраняването на 

рибните запаси, както и да насърчава интегрираните политики в областта на 

рибарството и туризма (риболов, туризъм, морски култури, любителски риболов) в 

съответствие с принципа за устойчивост; 

12. припомня, че експлоатираните за търговски цели риба и ракообразни следва да са в 

безопасни биологични граници, за да се постигне добро екологично състояние и да 

се запази дългосрочната устойчивост на риболовната промишленост;  

13. поощрява разширяването на защитените зони с оглед на опазването на околната 

среда и спирането на загубата на биологично разнообразие, по-специално чрез 

усъвършенстване на мрежите „Натура 2000“ и „Emeraude“ и на програмата LIFE; 

подчертава значението на опазването на застрашените видове и призовава 

съответните държави членки да прилагат чрез тази макрорегионална стратегия 

пропорционални мерки за постигане на тази цел; насърчава държавите членки да 

полагат допълнителни усилия в борбата срещу изхвърлянето на отпадъци в морето, 

по-специално що се отнася до замърсяването с отпадъци по адриатическите 

острови; 

14. подчертава необходимостта от всеобхватен план за борба срещу замърсяването на 

морето и срещу природните и породените от човека заплахи и рискове, 

предизвикани от изменението на климата, предимно наводненията, сушата, ерозията 

на почвата и горските пожари; 

15. подчертава, че натискът върху морските и крайбрежните екосистеми може да бъде 

намален чрез по-добро опознаване на биологичното разнообразие и че обменът на 

най-добри практики между управляващите органи допълнително подобрява 

биологичното разнообразие; 

16. призовава към 2020 г. най-малко 10% от площта на Адриатическо и Йонийско море 

да бъде заета от морски защитени територии в съответствие със съответните 

ангажименти на международно равнище и с оглед на постигането на добро 

състояние на морската околна среда в Съюза до 2020 г. в съответствие с Рамковата 

директива за морска стратегия; призовава за създаване на мрежа от защитени 

морски, крайбрежни и вътрешнотериториални зони и паркове; насърчава държавите 

членки, които участват в стратегията, да подобряват качеството на околната среда 

чрез осъществяване на проекти, насочени към намаляване на химическото, 

физическото и микробиологичното замърсяване чрез оптимизиране на 

устойчивостта на морския трафик, защита на биологичното разнообразие и 

инвестиране в защитените морски зони; във връзка с това призовава участващите 

държави членки да насърчават интегрираните системи за екологично наблюдение и 

контрол на защитените морски зони и да задълбочат сътрудничеството между 

регионалните центрове за контрол на околната среда; 
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17. изразява дълбока загриженост във връзка с подновения интерес към търсенето и 

добива на нефт и газ, както в морето, така и на сушата, и по-специално в райони, в 

които вече се наблюдават тежки последици за околната среда; счита, че е важно да 

се проведат изследвания в това отношение за макрорегиона; подчертава, че 

търсенето и добивът на нефт и газ в морето трябва да съответстват на целите на 

интегрираната морска политика и морското планиране и че производството на 

енергия като цяло следва да се съсредоточи върху възобновяемите източници на 

енергия, например вятърната енергия от разположени в морето инсталации; 

подчертава, че Адриатическо море е затворено и плитко и не разполага с 

необходимия капацитет да разпръсква замърсителите и че туристическият обмен 

процъфтява по двата му бряга, както и че растежът на макрорегиона следва на 

първо място да се определя от туризма и икономическите дейности, свързани със 

специфичните му екологични особености и екосистеми; подчертава необходимостта 

държавите членки в региона да бъдат последователни в изпълнението на 

законодателството на ЕС и на международните конвенции относно екологичната 

устойчивост и безопасността на морските дейности, като например проучванията на 

нефтени и газови находища в морето и разработването, инсталирането и 

експлоатацията на вятърни турбини в морето; съответно призовава за пълно 

прилагане на Рамковата директива за морска стратегия (2008/56/EО) и на 

Директивата относно безопасността на свързаните с нефт и газ дейности в 

крайбрежни води (2013/30/EС); насърчава с оглед на макрорегионалното 

сътрудничество да се изгради система за намеса в случай на произшествия;  

18. подчертава връзката между опазването на околната среда и развитието на устойчив 

туризъм; във връзка с това насърчава региона да работи за развитието на 

устойчивия туризъм, като по този начин избягва отрицателните последици за 

околната среда; 

19. призовава Комисията да активизира обмена на добри практики, като например 

устойчивите проекти, разработени от групи за действие в крайбрежните райони; 

20. настоятелно призовава държавите членки активно да се стремят да включват 

местните органи, общностите, гражданското общество и други заинтересовани 

страни в прилагането на макрорегионалната стратегия, за да бъдат те в състояние да 

упражняват правото си на участие във вземането на решения, свързани с местната 

околна среда и общественото здраве, във случаите, в които те са застрашени от 

замърсяване или от инвазивни или вредни за околната среда инфраструктури, които 

не са в съответствие с Директивата относно оценката на въздействието върху 

околната среда (Директива 2014/52/ЕС); приканва държавите членки активно да 

споделят със съответните органи в съседните държави констатациите от анализите 

на въздействието на морските икономически дейности, попадащи в обхвата на 

Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда и на 

Директива 2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои планове и 

програми върху околната среда; 

21. отчита факта, че множество регионални общности са се обявили за зони без ГМО; 

във връзка с това препоръчва да се провежда сътрудничество и координация в 

рамките на стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море, с цел 
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да се осигури защита срещу замърсяване с ГМО; 

22. подкрепя становището на Комисията, че за региона на Адриатическо и Йонийско 

море следва да се създаде център за предотвратяване на природните и други видове 

бедствия; 

23. насърчава сътрудничеството между хидрометеорологичните институти на 

държавите членки, за да се постигне по-добра координация във връзка с 

екстремните метеорологични явления, последиците от изменението на климата и 

управлението на риска от бедствия; 

24. отчита, че водите, селското стопанство и туризмът са сектори, които са най-уязвими 

към изменението на климата, и поради това насърчава сътрудничеството между 

националните органи, с цел да се създаде рамка и механизъм за подкрепа за 

изпълнението на мерки за адаптиране и смекчаване; 

25. отчита, че възобновяемите енергийни източници в макрорегиона имат огромен 

потенциал, който понастоящем не се използва в достатъчна степен; насърчава 

полагането на допълнителни усилия за насърчаване и стимулиране на 

макрорегионалното енергийно сътрудничество в контекста на енергийния съюз, в 

който ще участват държави членки и държави, които не членуват в ЕС, с оглед на 

постигането на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката за 2030 г.; 

26. насърчава държавите членки да продължават да полагат усилия за развитието на 

щадящ околната среда транспорт, включително, но не само, на железопътната 

инфраструктура, особено по отношение на развитието на трансграничната 

инфраструктура; насърчава развитието на мултимодален транспорт и на 

интегрирана система за продажба на билети; 

27. насърчава използването на Регламента относно мониторинга, докладването и 

проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт (Регламент 

(EС) 2015/757) за иновациите и за създаването на устойчив морски транспорт в 

макрорегиона, като се използват алтернативни горива и двигатели за придвижване 

на корабите с цел намаляване на емисиите на парникови газове и подобряване на 

енергийната ефективност в транспортния сектор. 
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Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Gilles 

Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus 

Pretzell, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-

Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Jadwiga 

Wiśniewska, Damiano Zoffoli 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Paul Brannen, Nicola Caputo, Fredrick Federley, James Nicholson, 

Marit Paulsen, Gabriele Preuß, Keith Taylor, Tom Vandenkendelaere 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъстващи на окончателното 

гласуване 

Lucy Anderson, Malin Björk, Jiří Maštálka 

 
 


