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POBUDE 

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za regionalni razvoj kot 

pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

– ob upoštevanju Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 

2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje1; 

– ob upoštevanju Direktive 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega 

okolja (okvirna direktiva o morski strategiji)2, 

– ob upoštevanju Direktive 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 

2013 o varnosti naftnih in plinskih dejavnosti na morju in spremembi 

Direktive 2004/35/ES3, 

– ob upoštevanju Direktive 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 

2014 o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih 

projektov na okolje4, 

1. priznava bistveno povezavo med gospodarskim razvojem in okoljsko trajnostjo ob 

upoštevanju načela subsidiarnosti; podpira spodbujanje gospodarske in socialne blaginje 

v regiji, kar pa ne sme biti na račun ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti 

občutljivih obalnih in morskih ekosistemov in njihovih naravnih virov; poudarja, da je 

treba v EUSAIR vključiti konkretne ukrepe za varstvo okolja, tudi projekte za:  

(a) varstvo obale in obalnega ekosistema ter preprečevanje erozije; 

(b) podpiranje dejavnosti za prilagoditev podnebnim spremembam in projekte za 

obvladovanje tveganja, da bi preprečili naravne nesreče, ki jih povzroči človek, in 

druge naravne nesreče; 

(c) spodbujanje izvajanja kakovostnega ravnanja z odpadki, ravnanja z odpadnimi 

vodami in preventivnih sistemov za vodne vire;  

(d) raziskave in primerjalne študije o pogrezanju tal;  

2. se zavzema za modro gospodarstvo kot rešitev za gospodarsko krizo, saj spodbuja 

odpiranje novih delovnih mest in gospodarski razvoj, zlasti delovna mesta za ženske in 

mlade v obalnih in otoških državah; meni, da strategije EU za jadransko in jonsko regijo 

ni mogoče izvajati brez upoštevanja koncepta modrega gospodarstva, ki z varstvom 

okolja povezuje gospodarske sektorje, vezane na morje in oceane, ribogojstvo, 

pomorski in rečni promet ter turizem; 

                                                 
1 UL L 197, 21.7.2001, str. 30. 
2 UL L 164, 25.6.2008, str. 19. 
3 UL L 178, 28.6.2013, str. 66. 
4 UL L 124, 25.4.2014, str. 1. 
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3. poziva Komisijo, naj zagotovi, da tretje države, vključene v projekte v makroregiji, 

spoštujejo ustrezen pravni red Unije, da se zagotovi trajnostno izkoriščanje virov Unije; 

priporoča, naj se države izven Evropske unije v okoljske projekte Unije vključijo s 

pomočjo sporazumov in konvencij; poleg tega ugotavlja, da so mehanizmi dobrega 

upravljanja bistveni za izvajanje okoljske politike; 

4. poziva Komisijo, naj spodbuja redni dialog med EUSAIR in škotskimi partnerji, da 

bosta obe strani seznanjeni z dobrimi praksami in inovativnim pristopom k celostnemu 

upravljanju obalnih območij v Severnem morju; 

5. državam članicam priporoča izmenjavo izkušenj in dobre prakse iz podonavske 

makroregije; 

6. poziva Komisijo, naj redno obvešča Parlament in se z njim posvetuje o učinkih, 

doseženih z izvajanjem EUSAIR; 

7. poziva Komisijo in države, vključene v strategijo, naj skupne projekte razvijajo v skladu 

s skupno ribiško politiko; 

8. meni, da sta jadranska obala in morje med Italijo in Balkanom naravno območje in 

okolje neprecenljive vrednosti, ki ga je treba zaščititi in povečati njegovo 

prepoznavnost; 

9. glede na to meni, da je dopolnitev cestne in prometne infrastrukture na obeh obalah 

Jadranskega morja, njena vključitev v omrežja in koridorje TEN-T sever–jug in vzhod–

zahod ter dokončanje manjkajočih povezav temeljni pogoj za dosego ciljev okoljske 

trajnosti makroregije; 

10. priporoča dejavno spodbujanje ekoinovacij na področju ribištva, ribogojstva, 

pomorskega prometa, turizma, skupaj s križarjenji, pristanišči in povezano 

infrastrukturo, da se izkoristi pomemben potencial regije in spodbudi modra rast, s 

čimer bi ustvarili nova delovna mesta in zagotovili razumno in trajnostno izkoriščanje 

morskih virov v skladu z integrirano pomorsko politiko; podpira spodbujanje 

inovativnih, učinkovitih in trajnostnih storitev na področju pomorskega tovornega in 

potniškega prometa, s katerimi bi lahko skrajšali čas prevoza, zmanjšali prevozne, 

logistične in zunanje stroške ter predvsem zmanjšali emisije CO2, in ki so v skladu s 

sprejetjem načrtov za mobilnost z majhnim vplivom na okolje; 

11. poziva Komisijo, naj spodbuja razvoj ribiških dejavnosti, ki bodo vzdržne z vidika 

okolja in ohranjanja ribjih staležev, hkrati pa naj spodbuja integrirano politiko na 

področju ribištva in turizma (ribiški turizem, morsko kulturo, rekreacijski ribolov) v 

skladu s trajnostnim načelom; 

12. opozarja, da bi morale biti komercialno izkoriščane ribe in lupinarji v okviru varnih 

bioloških meja, s čimer bi dosegli dobro okoljsko stanje in zaščitili dolgoročno trajnost 

ribiške industrije;  

13. spodbuja razširitev ohranitvenih območij, ki zlasti z okrepitvijo omrežja Natura 2000 in 

smaragdnega omrežja ter programa LIFE varujejo okolje in ustavljajo izgubljanje 
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biotske raznovrstnosti; poudarja pomen ohranjanja ogroženih vrst in poziva ustrezne 

države članice, naj prek te makroregionalne strategije izvajajo sorazmerne ukrepe za 

uresničitev tega cilja; spodbuja države članice, naj okrepijo prizadevanja v boju proti 

smetenju morja, zlasti proti onesnaženju jadranskih otokov z odpadki; 

14. poudarja, da je potreben celovit načrt za boj proti onesnaževanju morja ter naravnim 

nevarnostim in nevarnostim, ki jih povzroča človek, ter tveganjem, ki jih povzročajo 

podnebne spremembe, predvsem poplave, suše, erozija tal in gozdni požari; 

15. poudarja, da je mogoče pritisk na morske in obalne ekosisteme zmanjšati z boljšim 

razumevanjem biotske raznovrstnosti, ta pa se dodatno krepi z izmenjavo najboljše 

prakse med organi upravljanja; 

16. poziva k cilju, da bi do leta 2020 zavarovana morska območja obsegala vsaj 10 % 

površin Jadranskega in Jonskega morja v skladu z ustreznimi mednarodnimi zavezami 

ter kot podpora, da se leta 2020 doseže dobro okoljsko stanje morskega okolja Unije v 

skladu z okvirno direktivo o morski strategiji; poziva k ustanovitvi mreže zavarovanih 

morskih in obalnih območij, območij v notranjosti in parkov; spodbuja države članice, 

vključene v strategijo, naj izboljšajo okoljsko kakovost z izvajanjem projektov za 

zmanjšanje kemičnega, fizičnega in mikrobiološkega onesnaževanja, tako da čim bolj 

povečajo trajnost pomorskega prometa, zavarujejo biotsko raznovrstnost ter vlagajo v 

zavarovana morska območja; zato poziva te države članice, naj spodbujajo integrirane 

sisteme za opazovanje okolja in spremljanje zavarovanih morskih območij ter okrepijo 

sodelovanje med regionalnimi centri za spremljanje stanja okolja; 

17. je močno zaskrbljen zaradi obujenega interesa za iskanje in izkoriščanje nafte in plina, 

tako na morju kot na kopnem, zlasti na območjih, kjer je okolje že utrpelo hujše 

posledice; meni, da je pomembno izvesti ustrezne študije za makroregijo; poudarja, da 

mora biti iskanje in izkoriščanje nafte in plina v skladu s cilji integrirane pomorske 

politike in pomorskega prostorskega načrtovanja, na splošno pa je treba pri pridobivanju 

energije več pozornosti nameniti obnovljivim virom energije, na primer vetrni energiji 

na morju; poudarja, da je Jadransko morje zaprto, plitvo morje s slabim odvajanjem 

onesnaževal in z zelo razvitim turizmom na obeh obalah ter da bi morala rast 

makroregije sloneti predvsem na turizmu in gospodarskih dejavnostih, povezanih z 

njegovimi okoljskimi posebnostmi in ekosistemi; poudarja, da morajo države članice v 

regiji dosledno izvajati zakonodajo Unije in mednarodne konvencije s področja okoljske 

trajnosti in varnosti pomorskih dejavnosti, kot je iskanje nafte in plina na odprtem 

morju ter razvijanje, postavljanje in delovanje vetrnih turbin na odprtem morju; zato 

poziva k celovitemu izvajanju okvirne direktive o pomorski strategiji (2008/56/ES) in 

direktive o varnosti naftnih in plinskih dejavnosti na morju (2013/30/EU); glede na 

makroregionalno sodelovanje spodbuja k vzpostavitvi sistema za posredovanje ob 

nesrečah;  

18. poudarja povezavo med varstvom okolja in razvojem trajnostnega turizma; v tem 

pogledu spodbuja regijo, naj si prizadeva za razvoj trajnostnega turizma in s tem 

prepreči negativne učinke na okolje; 

19. poziva Komisijo, naj okrepi izmenjavo dobrih praks, kot so trajnostni projekti, ki so jih 

razvile obalne akcijske skupine; 
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20. poziva države članice, naj v izvajanje makroregionalne strategije dejavno vključijo 

lokalne oblasti, skupnosti, civilno družbo in druge deležnike, da bodo lahko uresničevali 

svojo pravico do udeležbe pri odločanju glede svojega lokalnega okolja in javnega 

zdravja, kadar ju ogroža onesnaževanje ali invazivne ali okolju škodljive infrastrukture, 

ki niso v skladu z direktivo o presoji vlivov na okolje (2014/52/EU); poziva države 

članice, naj z ustreznimi organi sosednjih držav izmenjajo ugotovitve iz analize vpliva 

pomorskih gospodarskih dejavnosti, ki sodijo na področje Direktive 2014/52/EU o 

presoji vplivov na okolje ter iz Direktive 2001/42/ES o presoji vplivov nekaterih 

načrtov in programov na okolje; 

21. se zaveda, da se je veliko regionalnih skupnosti razglasilo za območja brez gensko 

spremenjenih organizmov (GSO); pri tem priporoča sodelovanje in usklajevanje v 

okviru EUSAIR, da bi zagotovili zaščito pred kontaminacijo z GSO; 

22. podpira mnenje Komisije, da je treba za jadransko in jonsko makroregijo ustanoviti 

center za preprečevanje naravnih in nenaravnih nesreč; 

23. spodbuja sodelovanje med hidrometeorološkimi inštituti držav članic, s čimer bi 

izboljšali usklajevanje ob izrednih vremenskih pojavih, posledicah podnebnih 

sprememb in obvladovanju tveganja naravnih nesreč; 

24. priznava, da so vode, kmetijstvo in turizem najbolj dovzetni za podnebne spremembe, 

zato spodbuja sodelovanje med nacionalnimi organi pri vzpostavljanju okvira in 

podpornega mehanizma za izvajanje ukrepov za prilaganje in blažitev posledic; 

25. priznava velik potencial obnovljivih virov energije v makroregiji, ki je trenutno premalo 

izkoriščen; spodbuja nadaljnja prizadevanja za spodbujanje in promoviranje 

makroregionalnega energetskega sodelovanja v okviru energijske unije, ki bo 

vključevalo države članice in nečlanice, s čimer bi uresničili cilje Unije na področju 

podnebja in energije za leto 2030; 

26. spodbuja države članice, naj si prizadevajo za razvoj okolju prijaznega prometnega 

sektorja, kar med drugim vključuje železniško infrastrukturo, zlasti glede razvoja 

čezmejne infrastrukture; spodbuja razvoj večmodalnega prevoza in enotnih vozovnic; 

27. spodbuja, naj se uredba o spremljanju emisij iz pomorskega prevoza, poročanju o njih in 

njihovem preverjanju (Uredba (EU) št. 2015/757) uporabi za inovacije in vzpostavitev 

trajnostnega pomorskega prometa v makroregiji z uporabo alternativnih pogonskih 

motorjev za plovila in goriv, da bi zmanjšali emisije toplogrednih plinov in izboljšali 

energijsko učinkovitost v prometnem sektorju. 
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