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SUGESTII 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

dezvoltare regională, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 

rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

– având în vedere Directiva 2001/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 

iunie 2001 privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului 

(SEA)1, 

– având în vedere Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 

iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind 

mediul marin (Directiva-cadru privind Strategia pentru mediul marin)2, 

– având în vedere Directiva 2013/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 

iunie 2013 privind siguranța activităților petroliere și gaziere offshore și de modificare a 

Directivei 2004/35/CE3, 

– având în vedere Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 

aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor 

proiecte publice și private asupra mediului4, 

1. recunoaște existența unei legături vitale între dezvoltarea economică și sustenabilitatea 

mediului, ținând cont de principiul subsidiarității; sprijină promovarea prosperității 

economice și sociale în regiune, care nu ar trebui urmărită în detrimentul echilibrului 

ecologic și al biodiversității ecosistemelor marine și de coastă fragile sau al resurselor 

naturale ale acestora; subliniază necesitatea de a include în EUSAIR acțiuni concrete 

vizând protejarea mediului, inclusiv proiecte care să urmărească:  

 (a) protecția coastelor și a ecosistemului de coastă și combaterea eroziunii,  

 (b) sprijinirea activităților de ajustare la schimbările climatice și a proiectelor de 

management al riscurilor, în scopul de a preveni catastrofele naturale sau provocate de 

om, 

 (c) promovarea implementării unor proiecte ce vizează buna gestionare a deșeurilor și 

tratarea apelor reziduale, precum și sisteme de prevenire în domeniul resurselor de 

apă,  

 (d) lansarea de analize și studii comparative privind subsidența;  

2. susține promovarea economiei albastre ca soluție la criza economică, deoarece aceasta 

stimulează crearea de noi locuri de muncă și dezvoltarea economică, și mai ales locuri de 

muncă pentru femeile și tinerii din țările de coastă și insulare; consideră că strategia UE 

                                                 
1 JO L 197, 21.7.2001, p. 30. 
2 JO L 164, 25.6.2008, p. 19. 
3 JO L 178, 28.6.2013, p. 66. 
4 JO L 124, 25.4.2014, p. 1. 
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pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice nu poate fi aplicată fără a lua în 

considerare conceptul de economie albastră, care conectează sectoarele economice ce au 

legătură cu mările și oceanele, acvacultura, transportul maritim și fluvial și turismul 

pentru protecția mediului; 

3. invită Comisia să se asigure că țările terțe implicate în proiecte din macroregiune respectă 

acquis-ul relevant al Uniunii, pentru a garanta exploatarea sustenabilă a resurselor 

Uniunii; recomandă folosirea acordurilor și convențiilor pentru a implica țările din afara 

UE în proiecte de mediu ale Uniunii Europene; constată, de asemenea, că mecanismele de 

bună guvernare sunt esențiale pentru implementarea politicii de mediu; 

4. solicită Comisiei să faciliteze dialogul regulat dintre EUSAIR și partenerii scoțieni, astfel 

încât fiecare să fie informat cu privire la bunele practici și abordările inovatoare ale 

managementului integrat al zonei costiere a Mării Nordului; 

5. recomandă statelor membre să facă schimb de experiență și de bune practici în legătură cu 

macroregiunea Dunării; 

6. invită Comisia să informeze și să consulte periodic Parlamentul European în legătură cu 

rezultatele implementării EUSAIR; 

7. invită Comisia și statele care participă la strategie să desfășoare proiecte comune, în 

conformitate cu principiile comune în domeniul pescuitului; 

8. consideră că zona de coastă și porțiunea de mare între malul italian și cel balcanic la 

Marea Adriatică este o zonă naturală și un mediu de o valoare extraordinară care ar trebui 

protejat și valorizat mai mult; 

9. consideră, în acest context, că suplimentarea infrastructurilor rutiere și de transport de pe 

ambele maluri ale Mării Adriatice, includerea lor în rețelele și coridoarele nord-sud și est-

vest ale TEN-T și completarea legăturilor care lipsesc constituie o condiție esențială 

pentru realizarea obiectivelor de sustenabilitate a mediului din această macroregiune; 

10. recomandă promovarea activă a ecoinovării în domenii precum pescuitul, acvacultura, 

transportul maritim, turismul, inclusiv croazierele, porturile și infrastructurile aferente, 

pentru a exploata potențialul semnificativ al regiunii și pentru a stimula creșterea albastră, 

creând astfel noi locuri de muncă, precum și pentru a asigura exploatarea rațională și 

sustenabilă a resurselor maritime, în conformitate cu politica maritimă integrată; sprijină 

promovarea unor servicii inovatoare, eficiente și sustenabile pentru transportul de marfă și 

transportul maritim de pasageri, care pot reduce timpii de tranzit, costurile de transport și 

logistică și externalitățile și, mai ales, emisiile de CO2, într-o formă care să asigure 

coerența cu adoptarea unor planuri de mobilitate cu impact redus asupra mediului; 

11. invită Comisia să promoveze dezvoltarea unor activități de pescuit care sunt sustenabile 

ecologic și din perspectiva conservării stocurilor de pește și, de asemenea, să promoveze 

politici care să combine pescuitul cu turismul (pescuitul turistic, maricultura, pescuitul 

recreativ), în conformitate cu principiul sustenabilității; 

12. reamintește că peștele și crustaceele exploatate comercial ar trebui să se situeze între 
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limite biologice sigure, pentru a obține un statut ecologic bun și pentru a proteja 

sustenabilitatea pe termen lung a industriei pescuitului;  

13. încurajează expansiunea zonelor de conservare pentru a proteja mediul și pentru a stopa 

pierderea biodiversității, în special prin consolidarea rețelelor Natura 2000 și Emerald, 

precum și a programului LIFE; subliniază importanța conservării speciilor pe cale de 

dispariție și invită statele membre respective să aplice, prin această strategie 

macroregională, măsuri proporționale pentru a îndeplini acest obiectiv; încurajează statele 

membre să depună eforturi suplimentare pentru a combate aruncarea deșeurilor în mare, 

mai ales în ceea ce privește poluarea din insulele din Marea Adriatică; 

14. subliniază necesitatea unui plan global de combatere a poluării mărilor, a pericolelor 

naturale și provocate de om, precum și a riscurilor generate de schimbările climatice, mai 

ales inundațiile, seceta, eroziunea solului și incendiile forestiere; 

15. subliniază că presiunea asupra ecosistemelor marine și de coastă poate fi redusă printr-o 

mai bună înțelegere a biodiversității și că schimbul de bune practici între autoritățile care 

le administrează contribuie la îmbunătățirea biodiversității; 

16. solicită stabilirea unui obiectiv minim ca 10% din suprafața Mării Adriatice și Mării 

Ionice să fie zone marine protejate până în 2020, în conformitate cu angajamentele 

internaționale relevante și cu obiectivul de a realiza o stare ecologică bună a mediului 

marin al Uniunii până în 2020, în conformitate cu Directiva-cadru privind strategia pentru 

mediul marin; solicită crearea unei rețele de zone protejate marine, costiere sau interioare 

și de parcuri; încurajează statele membre implicate în strategie să îmbunătățească calitatea 

mediului prin realizarea de proiecte ce urmăresc scăderea poluării chimice, fizice și 

microbiologice, prin optimizarea sustenabilității traficului maritim, protejarea 

biodiversității și prin investiții în zonele marine protejate; solicită, în acest sens, statelor 

membre implicate să promoveze sistemele integrate de observare a mediului și de 

monitorizare a zonelor marine protejate, precum și să intensifice cooperarea între centrele 

regionale de monitorizare a mediului; 

17. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la interesul reînnoit pentru explorarea și 

exploatarea petrolului și gazului offshore, dar și pe uscat, mai ales în zone deja puternic 

afectate de consecințe semnificative asupra mediului; consideră că este important că se fac 

studii relevante pentru macroregiune; subliniază că explorarea petrolului și gazului trebuie 

să fie în concordanță cu obiectivele politicii maritime integrate și cu planificarea spațiului 

maritim și că producția de energie ar trebui să se concentreze, în general, pe energia 

regenerabilă, de exemplu, energia eoliană offshore; atrage atenția că Marea Adriatică este 

o mare închisă, puțin adâncă, fără capacitatea de a dispersa poluanții, cu un comerț turistic 

înfloritor pe ambele maluri și că creșterea macroregiunii ar trebui să fie legată în primul 

rând de turism și de activitățile economice legate de caracteristicile sale de mediu 

specifice, precum și de ecosistemele sale; subliniază necesitatea ca statele membre din 

regiune să aplice sistematic legislația UE și convențiile internaționale privind 

sustenabilitatea și siguranța activităților maritime, cum ar fi explorarea petrolului și a 

gazului, precum și dezvoltarea, instalarea și funcționarea turbinelor eoliene offshore; 

solicită, așadar aplicarea integrală a Directivei-cadru privind strategia pentru mediul marin 

(2008/56/CE) și a Directivei privind siguranța operațiunilor petroliere și gaziere offshore 
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(2013/30/UE); încurajează, în vederea cooperării macroregionale, crearea unui sistem de 

intervenție în caz de accidente;  

18. subliniază legătura dintre protecția mediului și dezvoltarea unui turism sustenabil; 

încurajează, în această privință, regiunea să continue dezvoltarea turismului sustenabil, 

evitând astfel consecințele negative asupra mediului; 

19. invită Comisia să intensifice schimbul de bune practici, cum ar fi proiectele sustenabile 

elaborate de grupurile de acțiune costieră; 

20. îndeamnă statele membre să implice activ autoritățile locale, comunitățile și societatea 

civilă, precum și alte părți interesate în aplicarea strategiei macroregionale, astfel încât să 

fie capabili să își exercite dreptul de a participa la luarea deciziilor legate de mediu și de 

sănătatea publică la nivel local, atunci când acestea sunt în pericol din cauza poluării și a 

infrastructurilor invazive sau dăunătoare mediului, care nu respectă Directiva privind 

evaluarea impactului asupra mediului (EIM) (2014/52 /UE); invită statele membre să 

comunice autorităților respective din țările vecine rezultatele analizelor privind impactul 

activităților economice maritime care intră sub incidența Directivei EIM, precum și a 

activităților care intră sub incidența Directivei 2001/42/CE privind evaluarea efectelor 

anumitor planuri și programe asupra mediului; 

21. recunoaște că multe comunități regionale s-au declarat zone libere de organisme 

modificate genetic (OMG); recomandă, în acest sens, cooperarea și coordonarea în cadrul 

EUSAIR, pentru a asigura protecția împotriva contaminării cu organisme modificate 

genetic; 

22. susține opinia Comisiei că ar trebui creat un centru de prevenire a dezastrelor naturale și a 

celor provocate de oameni pentru macroregiunea Mării Adriatice și Mării Ionice; 

23. încurajează cooperarea dintre institutele de hidrometeorologice ale statelor membre, 

pentru a realiza o mai bună coordonare pentru a face față evenimentelor meteorologice 

extreme, consecințelor schimbărilor climatice și gestionării riscului de catastrofă; 

24. recunoaște că apa, agricultura și turismul sunt sectoarele cele mai vulnerabile la 

schimbările climatice, prin urmare, încurajează cooperarea dintre autoritățile naționale 

pentru stabilirea unui cadru și a unor mecanisme de sprijin vizând aplicarea măsurilor de 

adaptare și atenuare; 

25. recunoaște potențialul mare al surselor de energie regenerabilă din macroregiune, 

insuficient folosite în prezent; încurajează investirea unor eforturi mai susținute în 

promovarea cooperării macroregionale în domeniul energiei, în contextul Uniunii 

Energiei, care ar implica state membre și nemembre ale UE, pentru a realiza obiectivele 

climatice și energetice ale UE pentru 2030; 

26. încurajează statele membre să continue dezvoltarea unui sector transport ecologic, 

inclusiv, dar fără a se limita la aceasta, infrastructura de cale ferată, mail ales în ceea ce 

privește dezvoltarea infrastructurii transfrontaliere; încurajează dezvoltarea transportului 

multimodal și a sistemelor integrate de emitere a biletelor; 
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27. încurajează folosirea Regulamentului privind reducerea emisiilor provenite din transportul 

maritim (Regulamentul (EU) 2015/757) pentru inovare și pentru crearea unui transport 

maritim sustenabil în macroregiune, prin folosirea motoarelor și a combustibililor 

alternativi pentru propulsia navelor pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și 

pentru a îmbunătăți eficiența energetică în sectorul transportului. 
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