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JAVASLATOK 

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felhívja a 

Regionális Fejlesztési Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló 

indítványába foglalja bele a következő javaslatokat: 

– tekintettel a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról 

szóló, 2001. június 27-i 2001/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (SEA-

irányelv)1, 

– tekintettel a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek 

meghatározásáról szóló, 2008. június 17-i 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv)2, 

– tekintettel a tengeri olaj- és gázipari tevékenységek biztonságáról és a 2004/35/EK 

irányelv módosításáról szóló, 2013. június 12-i 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelvre3, 

– tekintettel az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak 

vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról szóló, 2014. április 16-i 

2014/52/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre4, 

1. elismeri, hogy alapvető kapcsolat van a gazdasági fejlődés és a környezeti fenntarthatóság 

között, ugyanakkor tekintettel van a szubszidiaritás elvére is; támogatja a régió gazdasági 

és társadalmi fellendülésének előmozdítását, ami nem folytatható az érzékeny part menti 

és tengeri ökoszisztémák ökológiai egyensúlya és biológiai sokfélesége, illetve természeti 

erőforrásaik kárára; hangsúlyozza, hogy az EUSAIR konkrét fellépései között 

környezetvédelmi projekteknek is szerepelniük kell, a következő célokkal:  

 (a) a partvidék és a part menti ökoszisztéma védelme, az erózió elleni küzdelem, 

 (b) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást elősegítő és kockázatkezelő projektek 

támogatása az ember, illetve nem ember okozta katasztrófák megelőzése érdekében, 

 (c) színvonalas hulladékgazdálkodás, szennyvízkezelés és megelőző rendszerek 

megvalósításának támogatása a vízgazdálkodás területén,  

 (d) talajsüllyedéssel kapcsolatos felmérések és összehasonlító tanulmányok indítása;  

2. támogatja a kék gazdaságot mint a gazdasági válság megoldását, mivel új munkahelyek 

teremtését ösztönzi – különösen a part menti és szigeti országokban élő nők és fiatalok 

számára – és elősegíti a gazdasági fejlődést; úgy véli, hogy az adriai- és jón-tengeri 

régióra vonatkozó uniós stratégiát nem lehet megvalósítani a kék gazdaság 

figyelembevétele nélkül, amely a tengerekkel, óceánokkal, akvakultúrával, tengeri és 

folyami közlekedéssel és idegenforgalommal kapcsolatos ágazatokat összeköti a 

                                                 
1 HL L 197., 2001.7.21., 30. o. 
2 HL L 164., 2008.6.25., 1. o. 
3 HL L 178., 2013.6.28., 66. o. 
4 HL L 124., 2014.4.25., 1. o. 
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környezetvédelemmel; 

3. felhívja a Bizottságot annak biztosítására, hogy az uniós erőforrások fenntartható 

kiaknázása érdekében a makrorégiókban megvalósuló projektekbe bevont harmadik 

országok is feleljenek meg a vonatkozó uniós vívmányoknak; ajánlja, hogy a 

megállapodásokat és egyezményeket használják az Unión kívüli országoknak az Európai 

Unió környezetvédelmi projektjeibe való bevonására; megjegyzi továbbá, hogy a jó 

kormányzati mechanizmusok kulcsfontosságúak a környezetvédelmi politika 

végrehajtásához; 

4. felhívja a Bizottságot, hogy segítse elő az adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó uniós 

stratégia és a skót partnerek közötti rendszeres párbeszédet, hogy mindkét fél értesüljön a 

bevált gyakorlatokról és az Északi-tengeren a tengerparti övezetek integrált kezelésére 

vonatkozó innovatív megközelítésekről; 

5. javasolja a tagállamoknak a dunai makrorégió vonatkozásában osszák meg egymással a 

tapasztalataikat és a bevált gyakorlatokat; 

6. felhívja a Bizottságot, hogy rendszeresen tájékoztassa a Parlamentet, és folytasson vele 

konzultációt a az adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégia végrehajtása 

során elért eredményekről; 

7. felhívja a Bizottságot és a stratégiában részt vevő tagállamokat, hogy alakítsanak ki közös 

projekteket a közös halászati politikával összhangban; 

8. úgy véli, hogy az Olaszország adriai-tengeri partjaitól a balkán partokig húzódó partvonal 

és tengeri szakasz különleges értéket képviselő természeti terület és környezet, amelyet 

meg kell védeni, és ismertségét növelni kell; 

9. ennek fényében úgy véli, hogy a közúti és közlekedési infrastruktúrák kiegészítése az 

Adriai-tenger mindkét oldalán, felvételük az észak-déli és kelet-nyugati TEN-T 

hálózatokba és folyósokba, valamint a hiányzó összeköttetések pótlása előfeltétele a 

makrorégió környezetvédelmi fenntarthatósággal kapcsolatos célkitűzései 

megvalósításának; 

10. ajánlja az ökoinnováció tevékeny előmozdítását a halászat, akvakultúra, tengeri 

közlekedés, idegenforgalom, többek között az üdülési célú hajóutak, kikötők és 

kapcsolódó infrastruktúrák területén a régióban rejlő jelentős lehetőségek kiaknázása és a 

munkahelyeket teremtő „kék növekedés” ösztönzése, valamint a tengeri erőforrások 

ésszerű és fenntartható kiaknázásának érdekében, az integrált tengerpolitikával 

összhangban; támogatja az olyan innovatív, hatékony és fenntartható tengeri áru- és 

személyszállítási szolgáltatások előmozdítását, amelyek képesek csökkenteni az utazási 

időket, a szállítási és logisztikai költségeket és externáliákat, és különösen a szén-dioxid-

kibocsátásokat, és amelyek illeszkednek az alacsony környezeti hatású mobilitási tervek 

elfogadásához; 

11. felhívja a Bizottságot, hogy mozdítsa elő az olyan halászati tevékenységek fejlesztését, 

amelyek környezetvédelmi szempontból és a halállományok védelme szempontjából 

fenntarthatók, továbbá a fenntarthatóság elvével összhangban mozdítsa elő az integrált 

halászati és idegenforgalmi politikákat (horgászturizmus, tengeri akvakultúra, 
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hobbihorgászat).   

12. emlékeztet arra, hogy a kereskedelmi céllal halászott halaknak és kagylóknak a 

biológiailag biztonságos határértékeken belül kell maradniuk a jó környezeti állapot 

elérése és a halászati ágazat hosszú távú fenntarthatóságának megőrzése érdekében;  

13. ösztönzi a természetmegőrzési területek növelését a biodiverzitás csökkenésének 

megállítása és a környezetvédelem érdekében, nevezetesen a Natura 2000 és az Emerald 

hálózatok, illetve a LIFE program javításával; hangsúlyozza a veszélyeztetett fajok 

megőrzésének jelentőségét, és felhívja az érintett tagállamokat, hogy e makroregionális 

stratégia révén hajtsanak végre arányos intézkedéseket e cél megvalósítása érdekében; 

ösztönzi a tagállamokat, hogy tegyenek további erőfeszítéseket a tengereket szennyező 

szemetelés elleni küzdelemben, különös tekintettel az adriai-tengeri szigetek hulladékból 

származó szennyezésére; 

14. hangsúlyozza, hogy átfogó tervre van szükség a tengeri szennyezés, illetve a természeti és 

ember okozta, az éghajlatváltozással kapcsolatos veszélyek és kockázatok – elsősorban az 

árvíz, az aszály, a talajerózió és az erdőtüzek – leküzdése érdekében; 

15. hangsúlyozza, hogy a tengeri és part menti ökoszisztémákra nehezedő nyomás 

csökkenthető a biológiai sokféleség jobb ismerete által, és a bevált gyakorlatok cseréje az 

ökoszisztémákat irányító hatóságok között tovább javítja a biológiai sokféleséget; 

16. kéri, hogy tűzzék ki célul az Adriai- és Jón-tenger 10%-ának védett tengeri területté 

nyilvánítását 2020-ig, összhangban a vonatkozó nemzetközi kötelezettségvállalásokkal és 

támogatandó az uniós tengeri környezet jó környezeti állapotának elérését 2020-ig a 

tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelvvel összhangban; kéri, hogy hozzák létre a 

védett tengeri, part menti és belvízi védett területek és parkok hálózatát; arra ösztönzi a 

stratégiában részt vevő tagállamokat, hogy javítsák a környezetminőséget azáltal, hogy a 

kémiai, fizikai és mikrobiológiai szennyezés csökkentését a tengeri közlekedés 

fenntarthatóságának optimalizálása, a biodiverzitás védelme és a védett tengeri területekbe 

tett beruházások révén csökkenteni kívánó projekteket hajtanak végre; felhívja ebben az 

összefüggésben a stratégiában részt vevő tagállamokat, hogy mozdítsanak elő a környezeti 

megfigyelésre és a védett tengeri területek ellenőrzésére szolgáló integrált rendszereket, és 

fokozzák az együttműködést a regionális környezetvédelmi ellenőrző központok között; 

17. súlyos aggodalmának ad hangot, amiért a kőolaj és földgáz tengeri és szárazföldi feltárása 

és kiaknázása újra az érdeklődés középpontjába került, különösen a jelentős környezeti 

következményektől már korábban súlyosan érintett területeken; fontosnak tartja, hogy erre 

vonatkozóan tanulmányok készüljenek a makrorégióról; hangsúlyozza, hogy a kőolaj és 

földgáz tengeri és szárazföldi feltárásának és kiaknázásának összhangban kell lennie az 

integrált tengerpolitikával és a tengeri területrendezéssel, és az energiatermelés 

középpontjában általában a megújuló energiának – például a tengeri szélenergiának – kell 

állnia; hangsúlyozza, hogy az Adriai-tenger egy zárt, sekély tenger, amely nem képes 

szétoszlatni a szennyező anyagokat, és mindkét partján virágzik a turistákat célzó 

kereskedelem, és a makrorégió növekedésének elsősorban a turizmuson és a különleges 

környezeti adottságaihoz és ökoszisztémáihoz kapcsolódó tevékenységeken kell alapulnia; 

hangsúlyozza, hogy a régió tagállamainak következetesen végre kell hajtaniuk a 

környezetvédelmi fenntarthatóságra és a tengeri tevékenységek – például a kőolaj és 

földgáz tengeri feltárása és fejlesztése, a tengeri szélturbinák telepítése és működése – 
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biztonságára vonatkozó uniós jogszabályokat és nemzetközi egyezményeket; kéri ezért a 

tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv (2008/56/EK) és a tengeri olaj- és gázipari 

tevékenységek biztonságáról szóló irányelv (2013/30/EU) maradéktalan végrehajtását; 

ösztönzi, hogy a makroregionális együttműködésre figyelemmel hozzanak létre rendszert 

balesetek esetén való beavatkozásra;  

18. hangsúlyozza a környezetvédelem és a fenntartható idegenforgalom fejlesztése közötti 

kapcsolatot; e tekintetben ösztönzi a régiót, hogy törekedjen a fenntartható 

idegenforgalom fejlesztésére, ugyanakkor kerülje a környezetre rótt negatív hatásokat; 

19. felhívja a Bizottságot, hogy fokozza a part menti akciócsoportok által létrehozott 

fenntartható projektekhez hasonló bevált gyakorlatok cseréjét; 

20. arra ösztönzi a tagállamokat, hogy aktívan vonják be és a helyi hatóságokat, közösségeket, 

civilszervezeteket és a többi érdekelt felet a makrorégiós stratégia végrehajtásába, hogy 

érvényesíthessék a döntéshozatalban való részvételi jogukat környezetük és egészségük 

védelme érdekében, ha ezeket szennyezés, vagy a környezeti hatásvizsgálatról szóló 

irányelvnek (2014/52/EU irányelv) nem megfelelő, invazív vagy környezetre káros 

infrastruktúra miatt veszély fenyegeti; felhívja a tagállamokat, hogy osszák meg a 

szomszédos országok illetékes hatóságaival a környezeti hatásvizsgálatról szóló 

2014/52/EU irányelv és a bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak 

vizsgálatáról szóló 2001/42/EK irányelv alá tartozó tengeri gazdasági tevékenységek 

hatáselemzéseinek eredményeit; 

21. elismeri, hogy számos regionális közösség GMO-mentes övezetnek minősítette magát;  e 

tekintetben ajánlja az adriai- és jón-tengeri régióra vonatkozó uniós stratégia keretében 

való együttműködést és koordinációt a GMO-szennyezés elleni védelem biztosítása 

érdekében; 

22. támogatja a Bizottság véleményét, amely szerint természeti és nem természeti katasztrófák 

megelőzési központjait kell létrehozni az adriai- és jón-tengeri makrorégióban; 

23. ösztönzi a tagállamok hidrometeorológiai intézményei közötti együttműködést az extrém 

időjárási események, éghajlat-változási következmények és a katasztrófakockázat 

kezelése jobb összehangolásának megvalósítása érdekében; 

24. elismeri, hogy a vízügyi, mezőgazdasági és idegenforgalmi ágazat a leginkább kitett az 

éghajlatváltozásnak, ezért ösztönzi az együttműködést a nemzeti hatóságok között az 

alkalmazkodási és kárenyhítő intézkedések végrehajtásának kerete és támogatási 

mechanizmusa létrehozása céljából; 

25. elismeri a kihasználatlan megújuló energiaforrásokban a makrorégió szempontjából rejlő 

nagy potenciált; ösztönzi, hogy tegyenek több erőfeszítést az energiaunió keretében 

megvalósítandó makroregionális energiaügyi együttműködés megvalósítása és 

előmozdítása érdekében, amelybe tagállamokat és harmadik országokat egyaránt 

bevonnak, hogy megvalósítsák az EU 2030-ra kitűzött éghajlati és energiaipari céljait; 

26. ösztönzi a tagállamokat, hogy törekedjenek környezetbarát közlekedési ágazat – többek 

közt, de nem kizárólag vasúti infrastruktúra – kialakítására, különöse tekintettel a 

határokon átnyúló infrastruktúrafejlesztésre; ösztönzi a multimodális közlekedés és az 
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integrált jegyrendszer létrehozását; 

27. ösztönzi a tengeri közlekedésből eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon követéséről, 

jelentéséről és hitelesítéséről szóló 2015/757/EU rendelet innovációra való felhasználását, 

és fenntartható tengeri szállítás kialakítását a makrorégióban a tengeri járműveket 

meghajtó alternatív motorok és üzemanyagok használata révén, annak érdekében, hogy a 

közlekedési ágazatban csökkentsék az üvegházhatásúgáz-kibocsátásokat, és javítsák az 

energiahatékonyságot; 
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