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FORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer 

Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i 

det beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om 

vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (SMV)1, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger 

(havstrategirammedirektivet)2, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/30/EU af 12. juni 2013 om 

sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter og om ændring af direktiv 

2004/35/EF3, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/52/EU om ændring af 

direktiv 2011/92/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på 

miljøet4, 

1. anerkender den afgørende forbindelse mellem økonomisk udvikling og miljømæssig 

bæredygtighed, samtidig med at der tages hensyn til subsidiaritetsprincippet; 

 støtter fremme af den økonomiske og sociale velstand i regionen, som ikke bør forfølges 

på bekostning af den økologiske balance og biodiversiteten i de skrøbelige økosystemer 

ved kysterne og til havs og deres naturlige ressourcer; fremhæver behovet for at medtage 

konkrete foranstaltninger i EUSAIR for at beskytte miljøet, herunder projekter: 

  

 (a) for at beskytte kysten og kystøkosystemer og til bekæmpelse af erosion 

 

 (b) tilpasning til klimaændringerne og projekter til forvaltning af risici for at forebygge 

menneskeskabte og ikkemenneskeskabte naturkatastrofer 

 

 (c) fremme af gennemførelsen af kvalitetsaffaldsforvaltning, spildevandsbehandling og 

forebyggende systemer inden for vandressourcer  

 (d) iværksætte undersøgelser og sammenlignende analyser af nedsynkning  

2. går ind for den blå økonomi som en løsning på den økonomiske krise, eftersom den 

stimulerer skabelsen af nye arbejdspladser og den økonomiske udvikling, navnlig job for 

kvinder og unge i kyst- og østater; mener, at EU-strategien for området omkring 

Adriaterhavet og Det Joniske Hav ikke kan videreføres, uden at man inddrager konceptet 

                                                 
1 EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30. 
2 EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19. 
3 EUT L 178 af 28.6.2013, s. 66. 
4 EUT L 124 af 25.4.2014, s. 1. 
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om den blå økonomi, der knytter de økonomiske sektorer, der har forbindelse med have 

og oceaner, akvakultur, sø- og flodtransport og turisme, sammen med miljøbeskyttelse; 

3. opfordrer Kommissionen til at sikre, at tredjelande, der er involveret i projekter i 

makroregionen, overholder den relevante EU-ret for at sikre en bæredygtig udnyttelse af 

Unionens midler; anbefaler, at aftaler og konventioner bruges til at inddrage lande uden 

for EU i Den Europæiske Unions miljøprojekter; bemærker ligeledes, at gode 

styringsmekanismer er afgørende for gennemførelsen af en miljøpolitik; 

4. opfordrer Kommissionen til at fremme en regelmæssig dialog mellem EUSAIR og de 

skotske partnere, så de hver især kan blive underrettet om god praksis og den innovative 

tilgang til den integrerede kystzoneforvaltning i Nordsøen; 

5. anbefaler medlemsstaterne at udveksle erfaringer og bedste praksis i relation til Donau-

makroregionen; 

6. opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at underrette og høre Europa-Parlamentet om de 

resultater, som opnås ved gennemførelsen af EUSAIR. 

7. opfordrer Kommissionen og de stater, der deltager i strategien, til at udvikle fælles 

projekter i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik; 

8. anser kystlinjen og havområdet mellem den italienske Adriaterhavskyst og Balkankysten 

for at være et naturområde og miljø af overordentlig stor værdi, der bør beskyttes og 

højnes; 

9. mener dette taget i betragtning, at supplering af vej- og transportinfrastrukturerne på 

begge sider af Adriaterhavet, deres optagelse i de nord-sydgående og øst-vestgående 

TEN-T-net og korridorer og fuldendelse af de manglende forbindelser er en vigtig 

forudsætning for at opnå målene med miljømæssig bæredygtighed i denne makroregion; 

10. anbefaler aktiv fremme af økoinnovation inden for fiskeri, akvakultur, søtransport, 

turisme, herunder krydstogtsturisme, havne og dermed forbundne infrastrukturer med 

henblik på at udnytte det store potentiale i regionen og at fremme blå vækst og dermed 

skabe nye arbejdspladser og sikre en rationel og bæredygtig udnyttelse af marine 

ressourcer i overensstemmelse med den integrerede havpolitik; støtter fremme af 

innovative og bæredygtige søtransport- og passagerbefordringstjenester, der kan reducere 

rejsetider, transportudgifter og logistiske omkostninger samt udefrakommende virkninger 

og – først og fremmest – CO2-emissioner, og som vil harmonere med vedtagelsen af 

mobilitetsplaner med begrænset indvirkning på miljøet; 

11. opfordrer Kommissionen til at fremme udvikling af fiskeriaktiviteter, der er miljømæssigt 

bæredygtige og rettet mod bevarelse af fiskebestande, og til også at fremme integreret 

fiskeri og turismepolitikker (fiskeriturisme, havbrug, lystfiskeri) i overensstemmelse med 

bæredygtighedsprincippet; 

12. minder om, at den kommercielle udnyttelse af fisk og skaldyr bør holdes inden for 

biologisk sikre grænser for at opnå god miljøstatus og sikre fiskerierhvervets 

bæredygtighed på lang sigt;  
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13. opfordrer til en udvidelse af antallet af fredede områder for at beskytte miljøet og standse 

tabet af biodiversitet, navnlig gennem udbredelsen af Natura 2000- og 

Emeraldnetværkerne og LIFE-programmet; understreger vigtigheden af at bevare truede 

arter og opfordrer de relevante medlemsstater til gennem denne makroregionale strategi at 

gennemføre passende foranstaltninger til at opfylde denne målsætning; tilskynder 

medlemsstaterne til at udfolde yderligere bestræbelser på at bekæmpe udsmidning af 

affald i havet, navnlig hvad angår affaldsforurening ved øerne i Adriaterhavet; 

14. understreger nødvendigheden af en omfattende plan for bekæmpelse af havforureningen 

og de naturlige og menneskeskabte farer og risici, der skyldes klimaændringer, 

hovedsagelig oversvømmelser, tørke, jorderosion og skovbrande; 

15. understreger, at presset på de marine økosystemer og økosystemerne ved kysterne kan 

reduceres gennem en bedre forståelse af biodiversiteten, og at udveksling af bedste praksis 

mellem deres forvaltningsmyndigheder øger biodiversiteten yderligere; 

16. opfordrer til vedtagelse af et mål for, at minimum 10 % af Adriaterhavets og Det Joniske 

Havs overfladedækning skal bestå af beskyttede havområder i 2020 i overensstemmelse 

med relevante internationale forpligtelser, hvilket skal bidrage til at opnå en god 

miljøtilstand i Unionens havmiljø i 2020 i overensstemmelse med 

havstrategirammedirektivet; opfordrer til oprettelse af et netværk af beskyttede marine 

områder, kyst- og indlandsområder og parker; opfordrer de medlemsstater, der er med til 

at gennemføre strategien, til at forbedre miljøkvaliteten ved at udføre projekter, der 

bestræber sig på at nedbringe den kemiske, fysiske og mikrobiologiske forurening ved at 

optimere bæredygtigheden af søtransporten, beskytte biodiversiteten og investere i 

beskyttede havområder; opfordrer i denne forbindelse de involverede medlemsstater til at 

fremme integrerede systemer for miljøobservation og overvågning af beskyttede 

havområder og til at styrke samarbejdet mellem regionale miljøovervågningscentre; 

17. udtrykker dyb bekymring over den fornyede interesse i efterforskning og udvinding af olie 

og gas, både offshore og på land, navnlig i områder, der allerede er stærkt ramt af 

betydelige miljømæssige konsekvenser; anser det for vigtigt, at relevante undersøgelser 

gennemføres for makroregionen; 

 understreger, at efterforskning og udvinding af olie og gas skal være forenelige med den 

integrerede havpolitiks mål og den maritime planlægning, og at energiproduktionen 

generelt bør fokusere på vedvarende energi, f.eks. offshore-vindenergi; understreger, at 

Adriaterhavet er et lukket hav med lave dybder, som mangler kapacitet til at skaffe sig af 

med forurenende stoffer og har en blomstrende turisme på begge sine bredder, og at 

makroregionens vækst hovedsaglig bør afhænge af turisme og økonomiske aktiviteter, der 

er knyttet til de specifikke miljømæssige karakteristika og økosystemer; 

 understreger nødvendigheden af, at medlemsstaterne i regionen er konsekvente med 

gennemførelsen af EU-lovgivningen og de internationale konventioner om miljømæssig 

bæredygtighed og sikkerheden af de maritime aktiviteter, såsom efterforskning af olie- og 

gas offshore samt udvikling, installation og drift af havvindmøller; opfordrer derfor til 

fuldstændig gennemførelse af havstrategirammedirektivet (2008/56/EF) og direktivet om 

sikkerhed i forbindelse med offshore olie- og gasudvinding (2013/30/EU) opfordrer til, i 

betragtning af det makroregionale samarbejde, oprettelse af et system for intervention i 

tilfælde af uheld;  



 

PE557.240v02-00 6/8 AD\1070397DA.doc 

DA 

18. understreger sammenhængen mellem miljøbeskyttelse og udvikling af bæredygtig 

turisme; tilskynder i dette øjemed regionen til at tilstræbe udvikling af bæredygtig turisme 

og således undgå negative indvirkninger på miljøet; 

19. opfordrer Kommissionen til at optrappe udvekslingen af bedste praksis såsom vedrørende 

de bæredygtige projekter, der udvikles af aktionsgrupperne i kystregionerne. 

20. opfordrer medlemsstaterne til aktivt at inddrage lokale myndigheder, lokalsamfund, 

civilsamfundet og andre interessenter i gennemførelsen af den makroregionale strategi, 

således at de er i stand til at udøve deres ret til at deltage i beslutningsprocessen 

vedrørende deres lokale miljø og den offentlige sundhed, når disse er truet af forurening 

eller af invasive eller miljøskadelige infrastrukturer, som ikke er i overensstemmelse med 

direktivet om miljøkonsekvensvurdering (VVM) (2014/52/EU); 

 opfordrer medlemsstaterne til at delagtiggøre de relevante myndigheder i nabolandene 

analyseresultaterne af virkningen af maritime økonomiske aktiviteter, der falder ind under 

VVM-direktivets anvendelsesområde, og dem, der henhører under direktiv 2001/42/EF 

om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet; 

 

21. understreger, at mange regionalsamfund har erklæret sig selv for at være GMO-frie 

områder; anbefaler i denne henseende samarbejde og koordinering inden for rammerne af 

EUSAIR for at sikre beskyttelse imod GMO-kontaminering; 

22. tilslutter sig Kommissionens synspunkt gående ud på, at der bør oprettes et center for 

forebyggelse af naturkatastrofer og ikke-naturkatastrofer for den adriatiske og joniske 

makroregion; 

23. tilskynder til samarbejde mellem medlemsstaternes hydrometeorologiske institutter for at 

opnå bedre koordinering i håndteringen af ekstreme vejrbegivenheder, følger af 

klimaændringer og risikostyring i tilfælde af katastrofer; 

24. anerkender, at vand, landbrug og turisme er de sektorer, der er mest sårbare over for 

klimaændringer, og opfordrer derfor til samarbejde mellem de nationale myndigheder med 

henblik på at fastlægge en ramme og støttemekanisme for gennemførelsen af tilpasnings- 

og afbødningsforanstaltninger; 

25. anerkender de underudnyttede vedvarende energikilders høje potentiale i makroregionen; 

tilskynder til investering i yderligere bestræbelser på at fremme og promovere 

makroregionalt energisamarbejde inden for rammerne af Energiunionen, hvilket vil 

inddrage medlemsstater og tredjelande med henblik på at nå EU's klima- og energimål for 

2030; 

26. tilskynder medlemsstaterne til at tilstræbe udviklingen af en miljøvenlig transportsektor, 

som omfatter men ikke er begrænset til jernbaneinfrastruktur, navnlig hvad angår 

grænseoverskridende infrastrukturudvikling; tilskynder til udvikling af multimodal 

transport og integrerede billetsystemer; 

27. tilskynder til brug af forordningen om overvågning, rapportering og verifikation af 

emissioner fra søtransport (forordning (EU) 2015/757) til innovation og til etablering af 

bæredygtig søtransport i makroregionen ved at bruge alternative nautiske 
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fremdriftsmotorer og brændstoffer for at nedbringe drivhusgasemissionerne og forbedre 

energieffektiviteten i transportsektoren; 
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