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WSKAZÓWKI 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

– uwzględniając dyrektywę 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 

czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko 

(SEA)1, 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 

czerwca 2008 r. ustanawiającą ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska 

morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej)2, 

– uwzględniając dyrektywę 2013/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 

czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej ze złożami ropy 

naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich oraz zmiany dyrektywy 2004/35/WE3, 

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 

kwietnia 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny wpływu 

wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko4, 

1. przyznaje, że istnieje ścisły związek pomiędzy rozwojem gospodarczym i 

zrównoważeniem środowiskowym, biorąc również pod uwagę zasadę pomocniczości; 

popiera promowanie koniunktury gospodarczej i społecznej w regionie, co nie może się 

odbywać kosztem równowagi ekologicznej i różnorodności biologicznej wrażliwych 

ekosystemów przybrzeżnych i morskich, ani kosztem ich zasobów naturalnych; podkreśla 

potrzebę włączenia do EUSAIR konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska, w tym 

projektów mających na celu:  

 a) ochronę linii brzegowej i przybrzeżnego ekosystemu oraz przeciwdziałanie zjawisku 

erozji; 

 b) wspieranie działań na rzecz dostosowania do zmian klimatycznych oraz projektów 

zarządzania ryzykiem w celu zapobiegania spowodowanym i niespowodowanym 

przez człowieka katastrofom naturalnym; 

 c) promowanie wdrożenia wysokiej jakości projektów dotyczących gospodarowania 

odpadami, oczyszczania ścieków i systemów zapobiegania w obszarze zasobów 

wodnych;  

 d) uruchomienie projektów i analiz porównawczych w zakresie osiadania terenu;  

2. wspiera niebieską gospodarkę jako potencjalne rozwiązanie w sytuacji obecnego kryzysu 

                                                 
1 Dz.U. L 197 z 21.7.2001, s. 30. 
2 Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19. 
3 Dz.U. L 178 z 28.6.2013, s. 66. 
4 Dz.U. L 124 z 24.4.2014, s. 1. 
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gospodarczego, ponieważ sprzyja ona tworzeniu nowych miejsc pracy i rozwojowi 

gospodarczemu, zwłaszcza w odniesieniu do zatrudnienia kobiet i ludzi młodych w 

państwach nadbrzeżnych i wyspiarskich; uważa, że strategia UE na rzecz regionu Morza 

Adriatyckiego i Morza Jońskiego nie może zostać wdrożona bez wzięcia pod uwagę 

pojęcia niebieskiej gospodarki, jako że obejmuje ona szerokie spektrum sektorów 

działalności gospodarczej związanej z morzami i oceanami, takich jak akwakultura, 

transport morski i rzeczny oraz turystyka środowiskowa; 

3. wzywa Komisję, by dopilnowała, aby zaangażowane w projekty w makroregionach 

państwa trzecie przestrzegały odnośnego dorobku prawnego Unii, aby zagwarantować 

zrównoważoną eksploatację zasobów Unii; zaleca, aby wprowadzić porozumienia i 

konwencje w celu zaangażowania krajów spoza UE w projekty Unii Europejskiej 

związane ze środowiskiem; ponadto zauważa, że mechanizmy dobrego sprawowania 

władzy mają kluczowe znaczenie przy wdrażaniu polityki środowiskowej; 

4. zwraca się do Komisji o usprawnienie regularnego dialogu pomiędzy EUSAIR a 

partnerami szkockimi tak, aby wszyscy byli informowani o dobrych praktykach oraz 

innowacyjnym podejściu do zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną na Morzu 

Północnym; 

5. zaleca państwom członkowskim, aby wymieniały się swoimi doświadczeniami i dobrymi 

praktykami w makroregionie Dunaju; 

6. zwraca się do Komisji o regularne informowanie i zasięganie opinii Parlamentu odnośnie 

do rezultatów wdrażania strategii EUSAIR; 

7. wzywa Komisję oraz państwa uczestniczące w tej strategii do opracowania wspólnych 

projektów zgodnie ze wspólną polityką rybołówstwa; 

8. uważa, że wybrzeże i pas morza pomiędzy włoskim i bałkańskim wybrzeżem Morza 

Adriatyckiego stanowią dziedzictwo krajobrazowe i środowiskowe o niezwykłej wartości, 

które należy chronić i waloryzować; 

9. w związku z tym uważa, że zakończenie budowy infrastruktury drogowej i transportowej 

na obu brzegach Morza Adriatyckiego, jej włączenie do sieci korytarzy TEN-T północ-

południe i wschód-zachód oraz uzupełnienie brakujących połączeń transportowych 

stanowią niezbędne warunki do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju tego 

makroregionu; 

10. zaleca aktywne promowanie ekoinnowacji w obszarze rybołówstwa, akwakultury, 

transportu morskiego, turystyki w tym turystyki rejsowej, portów i powiązanej 

infrastruktury, aby wykorzystać olbrzymi potencjał regionu i stymulować „niebieski” 

wzrost, przyczyniając się w ten sposób do tworzenia nowych miejsc pracy, oraz 

zagwarantować racjonalną i zrównoważoną eksploatację zasobów morskich w rozumieniu 

zintegrowanej polityki morskiej; popiera promowanie innowacyjnych, wydajnych i 

zrównoważonych usług morskich przewozów towarowych i pasażerskich, 

umożliwiających ograniczenie czasu podróży, kosztów transportu i logistyki, efektów 

zewnętrznych, a zwłaszcza emisji CO2, zgodnie z przyjmowanymi planami mobilności o 

niskim wpływie na środowisko; 
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11. wzywa Komisję do promowania rozwoju zrównoważonej działalności połowowej z 

punktu widzenia ochrony środowiska i zasobów rybnych oraz do propagowania 

zintegrowanych strategii politycznych dotyczących połowów i turystyki (turystyka 

połowowa, turystyka rybacka, hodowla morska, połowy rekreacyjne) zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju; 

12. przypomina, że ilości ryb i skorupiaków wykorzystywanych do celów handlowych 

powinny się mieścić w bezpiecznych limitach biologicznych, co zapewni osiągnięcie 

dobrego stanu ekosystemów i zabezpieczy długoterminową równowagę przemysłu 

rybnego;  

13. zachęca do powiększenia obszarów ochrony, aby chronić środowisko i powstrzymać 

proces utraty bioróżnorodności, w szczególności poprzez wzmocnienie sieci NATURA 

2000 oraz Emerald i programu LIFE; podkreśla znaczenie ochrony gatunków 

zagrożonych i wzywa odpowiednie państwa członkowskie do wdrożenia adekwatnych 

środków w tym celu poprzez zastosowanie niniejszej strategii makroregionalnej; zachęca 

państwa członkowskie do podjęcia dalszych starań mających na celu zwalczanie odpadów 

morskich, w szczególności zanieczyszczenia opadami wysp na Adriatyku; 

14. podkreśla potrzebę opracowania kompleksowego planu mającego na celu zwalczanie 

zanieczyszczenia mórz oraz naturalnych i powodowanych przez człowieka zagrożeń oraz 

ryzyka związanych ze zmianami klimatu, głównie powodziami, suszą, erozją gleb i 

pożarami lasów; 

15. podkreśla, że presję wywieraną na ekosystemy morskie i przybrzeżne można zmniejszyć 

poprzez lepsze zrozumienie bioróżnorodności oraz że wymiana najlepszych praktyk 

pomiędzy organami zarządzającymi zapewnia większą bioróżnorodność; 

16. wzywa do określenia minimalnego celu objęcia do 2020 r. 10 % powierzchni Morza 

Adriatyckiego i Jońskiego statusem morskich obszarów chronionych, zgodnie z 

odnośnymi zobowiązaniami podjętymi na szczeblu międzynarodowym, co będzie 

wkładem do osiągnięcia dobrego stanu ekosystemów morskich zgodnie z dyrektywą 

ramową w sprawie strategii morskiej; zachęca do stworzenia sieci obszarów chronionych, 

zarówno na terenach morskich i przybrzeżnych, jak i na terenach lądowych i w parkach; 

zachęca państwa członkowskie uczestniczące w strategii do poprawy jakości środowiska 

dzięki projektom mającym na celu zmniejszenie zanieczyszczenia chemicznego, 

fizycznego i mikrobiologicznego, przy jednoczesnej optymalizacji zrównoważonego 

charakteru działalności w dziedzinie ruchu morskiego, ochronie różnorodności 

biologicznej i inwestowaniu również w morskie obszary chronione; w tym celu zwraca się 

do zaangażowanych państw członkowskich, aby promowały zintegrowane systemy 

obserwacji i monitoringu środowiska w odniesieniu do morskich obszarów chronionych 

oraz aby wzmocniły współpracę instytucjonalną między regionalnymi centrami 

monitorowania środowiska; 

17. wyraża poważne zaniepokojenie z powodu odnowionego zainteresowania poszukiwaniem 

i eksploatacją ropy naftowej i gazu, zarówno na morzu, jak i na ladzie, w szczególności w 

obszarach już silnie dotkniętych jeśli chodzi o konsekwencje dla środowiska naturalnego; 

uważa, że istotne znaczenie ma przeprowadzenie odpowiednich badań w odniesieniu do 

makroregionów; podkreśla, że poszukiwanie i eksploatacja ropy naftowej i gazu muszą 
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być zgodne z celami zintegrowanej polityki morskiej oraz planowania przestrzennego 

obszarów morskich oraz że zasadniczo należy skoncentrować działania w zakresie 

pozyskiwania energii na energiach odnawialnych, takich jak energia z morskich farm 

wiatrowych; podkreśla, że Morze Adriatyckie jest zamkniętym, płytkim morzem, gdzie 

nie ma możliwości usuwania zanieczyszczeń, oraz że ma ono kwitnącą gospodarkę 

turystyczną na obu brzegach, oraz że wzrost w makroregionie powinien w pierwszym 

rzędzie zależeć od działalności turystycznej i działalności gospodarczych związanych ze 

specyfiką środowiska i ekosystemu; podkreśla konieczność spójnego wdrożenia przez 

państwa członkowskie regionu przepisów UE i konwencji międzynarodowych w zakresie 

zrównoważenia środowiskowego i bezpieczeństwa działalności morskiej, takiej jak 

poszukiwanie ropy naftowej i gazu na morzu oraz instalacja i eksploatacja morskich 

turbin wiatrowych; wzywa zatem do pełnego wdrożenia dyrektywy ramowej w sprawie 

strategii morskiej (2008/56/WE) oraz dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa działalności 

związanej ze złożami ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarach morskich 

(2013/30/EU); zachęca do ustanowienia, w ramach współpracy makroregionalnej, 

systemu reagowania w razie wystąpienia wypadków;  

18. podkreśla związek pomiędzy ochroną środowiska a rozwojem zrównoważonej turystyki; 

w tym względzie zachęca region do wspomagania rozwoju zrównoważonej turystyki, 

unikając w ten sposób negatywnych wpływów na środowisko naturalne; 

19. wzywa Komisję do nasilenia wymiany dobrych praktyk, takich jak trwałość projektów 

opracowywanych przez przybrzeżne grupy działania; 

20. apeluje do państw członkowskich, by czynnie angażowały lokalne władze, społeczności, 

społeczeństwo obywatelskie i inne zainteresowane strony we wdrażanie strategii 

dotyczącej makroregionów, tak by mogły one wykonywać swoje prawo do udziału w 

podejmowaniu decyzji dotyczących ich lokalnego środowiska naturalnego i zdrowia 

publicznego, kiedy są one zagrożone przez zanieczyszczenia lub przez inwazyjną lub 

wywierającą negatywny wpływ na środowisko infrastrukturę niezgodną z dyrektywą w 

sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne 

na środowisko (2014/52/EU); apeluje do państw członkowskich, by udostępniły 

właściwym organom państw ościennych wyniki analizy wpływu morskiej działalności 

gospodarczej objętej dyrektywą w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz działalności objętej dyrektywą 

2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko; 

21. uznaje fakt, iż wiele społeczności regionalnych zadeklarowało, że stanowią strefy wolne 

od GMO; w tym względzie zaleca współpracę i koordynację w ramach EUSAIR w celu 

zapewnienie ochrony przed zanieczyszczeniem GMO; 

22. popiera opinię Komisji w sprawie konieczności stworzenia ośrodka zapobiegania klęskom 

żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom w makroregionie adriatycko-jońskim; 

23. zachęca do współpracy instytuty hydrometeorologiczne państw członkowskich w celu 

uzyskania lepszej koordynacji w radzeniu sobie z ekstremalnymi warunkami 

pogodowymi, konsekwencjami zmian klimatu i zarządzania ryzykiem wystąpienia 

katastrof; 
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24. uznaje, że sektory gospodarki wodnej, rolnictwa i turystyki są najbardziej narażone na 

zmiany klimatu, stąd też zachęca do podjęcia współpracy pomiędzy władzami krajowymi 

w celu ustanowienia ram i mechanizmu wsparcia na rzecz wdrożenia środków łagodzenia 

zmiany klimatu i przystosowywania się do niej; 

25. uznaje wysoki potencjał niedostatecznie wykorzystywanych odnawialnych źródeł energii 

w makroregionie; zachęca do podejmowania dalszych starań mających na celu zachęcanie 

do współpracy makroregionalnej i promowanie takiej współpracy w dziedzinie energii w 

kontekście unii energetycznej obejmującej państwa członkowskie i państwa niebędące 

członkami UE na rzecz osiągnięcia celów UE związanych z klimatem i energią na rok 

2030; 

26. zachęca państwa członkowskie do wspomagania rozwoju przyjaznego dla środowiska 

sektora transportu, w tym, między innymi, infrastruktury kolejowej, w szczególności w 

kategoriach rozwoju infrastruktury transgranicznej; zachęca do rozwoju transportu 

multimodalnego i zintegrowanego systemu sprzedaży biletów; 

27. zachęca do zastosowania rozporządzenia w sprawie monitorowania, raportowania i 

weryfikacji emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego (rozporządzenie (UE) 

2015/757) na rzecz innowacji i stworzenia zrównoważonego transportu morskiego w 

makroregionie poprzez wykorzystanie alternatywnych rodzajów napędu oraz paliw w celu 

zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy efektywności energetycznej w 

sektorze transportu. 
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