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SUGGESTIES 

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie regionale ontwikkeling onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

– gezien Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 

betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 

programma's (SMB)1, 

– gezien Richtlijn 2008/56/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 tot 

vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het beleid ten 

aanzien van het mariene milieu (Kaderrichtlijn mariene strategie)2, 

– gezien Richtlijn 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 

betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van 

Richtlijn 2004/35/EG3, 

– gezien Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot 

wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 

openbare en particuliere projecten4; 

1. erkent het feit dat er een essentiële link is tussen economische ontwikkeling en 

ecologische duurzaamheid, waarbij rekening moet worden gehouden met het 

subsidiariteitsprincipe; steunt de bevordering van economische en sociale vooruitgang in 

de regio, die niet ten koste mag gaan van het ecologisch evenwicht en de biodiversiteit 

van de kwetsbare kust- en mariene ecosystemen en haar natuurlijke hulpbronnen; 

benadrukt het feit dat in de EUSAIR concrete acties moeten worden opgenomen ter 

bescherming van het milieu, inclusief projecten:  

 a) om de kustlijn en het ecosysteem van de kust te beschermen en erosie te bestrijden, 

 b) om activiteiten voor aanpassing aan de klimaatverandering en projecten op het gebied 

van risicobeheer te ondersteunen, teneinde door de mens en niet door de mens 

veroorzaakte natuurrampen te voorkomen, 

 c) de tenuitvoerlegging te bevorderen van afvalbeheer, afvalwaterzuivering en 

preventiesystemen op het gebied van watervoorraden die kwalitatief hoogwaardig zijn,  

 d) onderzoeken en vergelijkende studies te starten op het gebied van verzakking;  

2. ondersteunt de blauwe economie als oplossing voor de economische crisis, aangezien deze 

de werkgelegenheid en economische ontwikkeling stimuleert, met bijzondere aandacht 

voor de werkgelegenheid onder vrouwen en jongeren in kust- en eilandstaten; is van 

                                                 
1 PB L 197 van 21.7.2001, blz. 30. 
2 PB L 164 van 25.6.2008, blz. 19. 
3 PB L 178 van 28.6.2013, blz. 66. 
4 PB L 124 van 25.4.2014, blz. 1. 
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mening dat de strategie van de EU voor de Adriatische en Ionische regio niet ten uitvoer 

kan worden gelegd zonder rekening te houden met het concept van de blauwe economie, 

dat de met de zeeën en oceanen verband houdende economische sectoren, de aquacultuur, 

het vervoer over zee en over de binnenwateren en het toerisme verbindt met de 

bescherming van het milieu; 

3. verzoekt de Commissie ervoor te zorgen dat derde landen die bij projecten in de 

macroregio betrokken zijn, aan het desbetreffende acquis van de Unie voldoen om een 

duurzame exploitatie van de rijkdommen van de Unie te garanderen; beveelt aan 

overeenkomsten en verdragen te gebruiken om landen buiten de EU bij milieuprojecten 

van de Europese Unie te betrekken; wijst er verder op dat goede bestuursmechanismen 

van essentieel belang zijn voor de uitvoering van milieubeleid; 

4. roept de Commissie op een regelmatige dialoog te bevorderen tussen de EUSAIR en de 

Schotse partners, opdat alle partijen kunnen worden geïnformeerd over goede praktijken 

en de innovatieve benadering voor het geïntegreerd beheer van de kustgebieden in de 

Noordzee; 

5. spoort de lidstaten aan tot uitwisseling van ervaringen en goede praktijken met betrekking 

tot de Donau-macroregio; 

6. verzoekt de Commissie het Parlement regelmatig te informeren en te raadplegen over de 

resultaten van de tenuitvoerlegging van de EUSAIR; 

7. verzoekt de Commissie en de lidstaten die zich bij de strategie hebben aangesloten om 

gemeenschappelijke projecten te ontwikkelen in overeenstemming met het 

gemeenschappelijk visserijbeleid; 

8. is van mening dat de kusten en het stuk zee tussen de Adriatische kusten van Italië en de 

Balkan landschaps- en milieuerfgoed van uitzonderlijke waarde vormen die moeten 

worden beschermd en gekoesterd; 

9. is met het oog hierop van mening dat de vervollediging van de weg- en 

vervoersinfrastructuren aan beide zijden van de Adriatische Zee, de opname ervan in de 

TEN-T-netwerken en -corridors Noord-Zuid en Oost-West, en de integratie van de 

ontbrekende verbindingen een essentiële voorwaarde zijn om de doelstellingen in verband 

met de duurzame en milieuvriendelijke ontwikkeling van de macroregio te 

verwezenlijken; 

10. beveelt aan om eco-innovatie op het gebied van visserij, aquacultuur, maritiem vervoer, 

toerisme, inclusief cruises, havens en daarmee verbonden infrastructuur actief te 

bevorderen teneinde het aanzienlijke potentieel van de regio te benutten en blauwe groei 

te stimuleren, zodat nieuwe banen worden geschapen, en de rationele en duurzame 

exploitatie van de mariene rijkdommen in de zin van het geïntegreerde maritieme beleid te 

waarborgen; steunt de bevordering van innovatieve, efficiënte en duurzame 

zeevervoersdiensten van goederen en passagiers waarmee de reistijd, de vervoers- en 

logistieke kosten, de externe kosten, en met name de CO2-emissies kunnen worden 

teruggebracht, in overeenstemming met de aangenomen plannen voor mobiliteit met een 

gering milieueffect; 
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11. verzoekt de Commissie de ontwikkeling van visserijactiviteiten die het milieu en de 

visbestanden in stand houden te bevorderen en een geïntegreerd visserij- en 

toerismebeleid (toerisme in combinatie met vissen en visserij, maricultuur en 

recreatievisserij) na te streven met inachtneming van het duurzaamheidsbeginsel;  

12. wijst erop dat de commerciële exploitatie van vis en schaal- en schelpdieren binnen 

veilige biologische grenzen moet blijven om een goede milieutoestand te bereiken en de 

duurzaamheid van de visindustrie op de lange termijn te waarborgen;  

13. zou graag zien dat er meer beschermingszones komen om het milieu te beschermen en het 

verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen, met name via de opwaardering van de 

Natura 2000- en Emerald-netwerken, en het LIFE-programma; onderstreept het belang 

van het behoud van bedreigde soorten en verzoekt de betrokken lidstaten door middel van 

deze macroregionale strategie passende maatregelen te treffen om deze doelstelling te 

verwezenlijken; moedigt lidstaten aan zich te blijven inspannen voor de bestrijding van 

zwerfvuil op zee, met name met betrekking tot de vervuiling door afval op de Adriatische 

eilanden; 

14. benadrukt dat er een uitgebreid plan moet worden opgesteld voor de bestrijding van de 

verontreiniging van de zee en de natuurlijke en door de mens veroorzaakte gevaren en 

risico's van de klimaatverandering, in het bijzonder overstromingen, droogte, bodemerosie 

en bosbranden; 

15. onderstreept dat de druk op kust- en mariene ecosystemen kan worden verminderd door 

een beter begrip van de biodiversiteit en dat deze verder kan worden bevorderd door 

uitwisseling van beste praktijken tussen de beheersautoriteiten; 

16. dringt erop aan als doel te stellen dat beschermde mariene zones tegen 2020 ten minste 10 

% van de oppervlakte van de Adriatische en de Ionische Zee bestrijken, overeenkomstig 

de internationale engagementen op dit gebied en ter ondersteuning van het realiseren van 

een goede milieutoestand in het mariene milieu van de Unie tegen 2020, overeenkomstig 

de kaderrichtlijn mariene strategie; roept op tot de invoering van een netwerk van 

beschermde gebieden met zowel zee- en kustgebieden als binnenlandse en 

natuurgebieden; dringt er bij de lidstaten die zich bij de strategie hebben aangesloten op 

aan om de milieukwaliteit te verbeteren door middel van projecten die gericht zijn op het 

terugdringen van chemische, fysieke en microbiologische verontreiniging, door de 

duurzaamheid van de activiteiten van het zeevervoer te optimaliseren, de biodiversiteit te 

beschermen en ook te investeren in beschermde mariene gebieden; verzoekt de betrokken 

lidstaten derhalve om geïntegreerde bewakings- en monitoringsystemen voor de 

beschermde mariene zones te bevorderen en de samenwerking tussen regionale 

milieubeschermingsinstanties te versterken; 

17. is uitermate bezorgd over de nieuwe belangstelling voor de exploratie en exploitatie van 

olie en gas, zowel op zee als op het land, met name in gebieden die al zwaar te kampen 

hebben met aanzienlijke milieueffecten; acht het belangrijk dat hierover studies voor de 

macroregio worden uitgevoerd; benadrukt dat de exploratie en exploitatie van olie en gas 

in overeenstemming moeten zijn met de doelstellingen van het geïntegreerde maritieme 

beleid en de maritieme ruimtelijke ordening en de nadruk in het algemeen moet worden 

gelegd op hernieuwbare energie, zoals offshore-windenergie; benadrukt het feit dat de 
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Adriatische Zee een gesloten, ondiepe zee is die slecht in staat is verontreinigende stoffen 

af te voeren en aan beide oevers een bloeiende toeristische economie kent en dat de groei 

van de macroregio in de eerste plaats moet afhangen van het toerisme en van economische 

activiteiten die verband houden met de specifieke ecologische kenmerken en het 

specifieke ecosysteem van deze zee; benadrukt dat het noodzakelijk is dat de lidstaten van 

de regio de communautaire wetgeving en de internationale verdragen op het gebied van 

duurzaamheid van het milieu en veiligheid van activiteiten op zee, zoals offshore olie- en 

gaswinning, en de ontwikkeling, de installatie en de exploitatie van offshore windturbines 

op samenhangende wijze ten uitvoer leggen; vraagt daarom de volledige tenuitvoerlegging 

van de kaderrichtlijn mariene strategie (Richtlijn 2008/56/EG) en de richtlijn betreffende 

de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten (Richtlijn 2013/30/EU); steunt met het 

oog op macroregionale samenwerking de instelling van een systeem voor interventie in 

geval van ongelukken;  

18. onderstreept het verband tussen milieubescherming en de ontwikkeling van duurzaam 

toerisme; moedigt de regio in het licht daarvan aan tot een verdere ontwikkeling van 

duurzaam toerisme, zodat nadelige effecten op het milieu worden voorkomen; 

19. verzoekt de Commissie de uitwisseling van goede praktijken, zoals bijvoorbeeld de 

duurzaamheid van door kustactiegroepen ontwikkelde projecten, te intensiveren; 

20. spoort de lidstaten ertoe aan de lokale overheden, de lokale gemeenschappen, het 

maatschappelijk middenveld en andere belanghebbenden actief bij de strategie voor de 

macroregio te betrekken, zodat de genoemden hun recht kunnen uitoefenen om te 

participeren in de besluitvorming met betrekking tot hun lokale milieu en 

volksgezondheid, wanneer deze in gevaar worden gebracht door vervuiling of door 

invasieve of milieubelastende infrastructuren die niet voldoen aan de 

milieueffectbeoordelingsrichtlijn (Richtlijn 2014/52/EU); spoort de lidstaten aan de 

effectbeoordelingen van de economische activiteiten op zee die onder de 

milieueffectbeoordelingsrichtlijn en onder Richtlĳn 2001/42/EG betreffende de 

beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's 

vallen, te delen met de bevoegde autoriteiten van de naburige landen;  

21. erkent dat vele regionale gemeenschappen zichzelf tot ggo-vrije zones hebben 

uitgeroepen; beveelt in dat verband samenwerking en coördinatie in het kader van de 

EUSAIR aan, om bescherming tegen ggo-besmetting te waarborgen; 

22. is het eens met de Commissie dat er een centrum voor de preventie van natuur- en andere 

rampen in de Adriatische en Ionische macroregio in het leven moet worden geroepen; 

23. moedigt samenwerking aan tussen de hydrometeorologische instituten van de lidstaten, 

met het oog op een betere coördinatie ten aanzien van extreme weerssituaties, de gevolgen 

van klimaatverandering en rampenrisicobeheer; 

24. erkent dat de sectoren water, landbouw en toerisme het meest kwetsbaar zijn voor 

klimaatverandering en moedigt daarom samenwerking tussen de nationale autoriteiten 

aan, teneinde een kader en steunmechanisme in te stellen voor de uitvoering van 

aanpassings- en verzachtende maatregelen; 
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25. erkent het grote potentieel van onbenutte hernieuwbare energiebronnen in de macroregio; 

zou graag zien dat met het oog op de verwezenlijking van de klimaat- en 

energiedoelstellingen van de EU voor 2030 verdere inspanningen worden verricht voor de 

totstandbrenging en bevordering van macroregionale samenwerking op het gebied van 

energie in de context van de energie-unie, met medewerking van lidstaten en niet-

lidstaten; 

26. spoort de lidstaten aan tot de ontwikkeling van een milieuvriendelijke vervoerssector, in 

elk geval met inbegrip van de spoorweginfrastructuur, en met name wat betreft de 

ontwikkeling van grensoverschrijdende infrastructuur; moedigt de ontwikkeling van 

multimodaal vervoer en geïntegreerde ticketverkoopsystemen aan; 

27. zou graag zien dat er gebruik wordt gemaakt van de verordening betreffende de 

monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem 

vervoer (Verordening (EU) nr. 2015/757) voor de innovatie en totstandbrenging van 

duurzaam maritiem vervoer in de macroregio door gebruik te maken van alternatieve 

motoren voor de voortstuwing van schepen en alternatieve brandstoffen om de 

broeikasgasemissies te verminderen en de energie-efficiëntie in de vervoerssector te 

verbeteren. 
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