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FÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för regional 

utveckling att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG av den 

27 juni 2001 om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan1, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 

17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 

havsmiljöpolitikens område (ramdirektiv om en marin strategi)2, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 

12 juni 2013 om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av 

direktiv 2004/35/EG3, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/52/EU av den 

16 april 2014 om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön 

av vissa offentliga och privata projekt4, 

1. Europaparlamentet erkänner den viktiga kopplingen mellan den ekonomiska 

utvecklingen och miljöns hållbarhet samtidigt som hänsyn tas till 

subsidiaritetsprincipen. Parlamentet ställer sig bakom främjandet av ekonomisk och 

social välfärd i regionen, vilket inte får ske på bekostnad av den ekologiska balansen 

och den biologiska mångfalden i de känsliga ekosystemen i kust- och havsområdena och 

deras naturresurser. Parlamentet understryker behovet av att i EU:s strategi för den 

adriatisk-joniska regionen (EUSAIR) införa konkreta miljöskyddsåtgärder, bland annat 

projekt för att  

a) skydda kustlinjen och kusternas ekosystem samt bekämpa erosion, 

b) stödja åtgärder för anpassning till klimatförändringarna och 

riskhanteringsprojekt för att förhindra naturkatastrofer orsakade av mänskliga 

eller icke-mänskliga aktiviteter, 

c) främja införande av högkvalitativa system för avfallshantering, 

avloppsvattenrening och förebyggande när det gäller vattenresurser,  

d) inleda undersökningar och jämförande studier om landsänkning.  

2. Europaparlamentet främjar den blå ekonomin som en lösning på krisen, eftersom den 

stimulerar jobbskapande och ekonomisk utveckling, med särskild uppmärksamhet 

ägnad åt kvinnors och ungdomars sysselsättning i kust- och östater. Parlamentet anser 

att EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen inte kan genomföras utan hänsyn till 

                                                 
1 EGT L 197, 21.7.2001, s. 30. 
2 EUT L 164, 25.6.2008, s. 19. 
3 EUT L 178, 28.6.2013, s. 66. 
4 EUT L 124, 25.4.2014, s. 1. 
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idén om den blå ekonomin, genom vilken ekonomiska sektorer med anknytning till hav 

och oceaner, vattenbruk, sjö- och flodtransporter och turism kopplas samman med 

miljöskydd. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att tredjeländer som är 

involverade i projekt i makroregionen följer de relevanta delarna i unionens regelverk 

för att garantera att unionens resurser utnyttjas på ett hållbart sätt. Parlamentet 

rekommenderar att avtal och konventioner används för att göra länder utanför EU 

delaktiga i unionens miljöprojekt. Parlamentet konstaterar även att goda styrmekanismer 

är avgörande för miljöpolitikens genomförande. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att underlätta regelbunden dialog mellan 

EUSAIR och skotska partner så att alla kan få information om god praxis och den 

innovativa metoden för en integrerad förvaltning av kustområdena i Nordsjön. 

5. Europaparlamentet rekommenderar medlemsstaterna att utbyta erfarenheter och god 

praxis från Donaus makroregion. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet informera och samråda 

med parlamentet i fråga om resultaten av genomförandet av EUSAIR. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och de stater som deltar i strategin att 

utveckla gemensamma projekt i överensstämmelse med den gemensamma 

fiskeripolitiken. 

8. Europaparlamentet anser att kusterna och havssträckan mellan den adriatiska ryggen i 

Italien respektive på Balkan utgör ett landskaps- och miljöarv av utomordentligt värde 

som måste försvaras och främjas. 

9. Europaparlamentet anser därför att en nödvändig förutsättning för att målen om en 

miljömässigt hållbar utveckling i makroregionen ska kunna uppnås är att väg- och 

transportinfrastrukturen fullbordas på båda sidor om Adriatiska havet, att den införlivas 

i näten och korridorerna TEN-T nord-syd och öst-väst och att de felande länkarna 

integreras. 

10. Europaparlamentet rekommenderar ett aktivt främjande av miljöinnovation på 

områdena fiske, vattenbruk, sjöfart, turism, inklusive kryssningar, hamnar och 

tillhörande infrastruktur, för att ta vara på regionens viktiga potential och stimulera blå 

tillväxt och därmed skapa nya arbetstillfällen samt se till att de marina resurserna 

utnyttjas på ett förnuftigt och hållbart sätt i enlighet med den integrerade havspolitiken. 

Parlamentet ställer sig bakom främjande av innovativa, effektiva och hållbara gods- och 

passagerartransporttjänster som kan minska restiderna, transport- och 

logistikkostnaderna, de externa effekterna och framför allt koldioxidutsläppen, i 

överensstämmelse med antagandet av planer för rörlighet med liten miljöpåverkan. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja utvecklingen av ett hållbart fiske 

i fråga om miljö och bevarande av fiskeresurserna och att även främja en integrerad 

fiske- och turismpolitik (fisketurism, havsbruk och fritidsfiske) under iakttagande av 

hållbarhetsprincipen. 
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12. Europaparlamentet erinrar om att kommersiellt utnyttjade fiskar och skaldjur bör ligga 

kvar inom säkra biologiska gränser för att god miljöstatus ska uppnås och 

fiskeindustrins långsiktiga hållbarhet bevaras.  

13. Europaparlamentet förespråkar en utökning av bevarandeområdena för att skydda 

miljön och hejda förlusten av biologisk mångfald, särskilt genom en utökning av 

nätverken Natura 2000 och Emerald samt Life-programmet. Parlamentet framhåller 

betydelsen av att bevara hotade arter och uppmanar berörda medlemsstater att genom 

denna makroregionala strategi genomföra proportionerliga åtgärder för att uppfylla detta 

mål. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra ytterligare ansträngningar för att 

bekämpa nedskräpning av haven, särskilt avfallsutsläpp vid öarna i Adriatiska havet. 

14. Europaparlamentet framhåller behovet av en övergripande plan för att bekämpa 

havsföroreningar samt de naturliga och mänskligt orsakade faror och risker som följer 

av klimatförändringarna, främst översvämningar, torka, markerosion och skogsbränder. 

15. Europaparlamentet understryker att påfrestningarna på ekosystemen i kust- och 

havsområden kan minskas genom bättre förståelse av den biologiska mångfalden och att 

utbyte av bästa praxis mellan deras förvaltningsmyndigheter ytterligare förstärker den 

biologiska mångfalden. 

16. Europaparlamentet anser att det bör fastställas ett mål som innebär att minst 10 procent 

av ytan i Adriatiska havet och Joniska havet senast 2020 ska omfattas av marina 

skyddsområden, i enlighet med relevanta internationella åtaganden och för att främja 

uppnåendet av en god miljöstatus i unionens marina miljö senast 2020, i enlighet med 

ramdirektivet om en marin strategi. Parlamentet uppmuntrar till inrättande av ett nätverk 

för skyddade havs-, kust- och inlandsområden och parker. Parlamentet uppmuntrar de 

medlemsstater som deltar i strategin att förbättra miljön genom projekt som syftar till att 

minska kemisk, fysisk och mikrobiologisk förorening, genom att optimera hållbarheten i 

sjöfartsverksamheten, skydda den biologiska mångfalden och investera i marina 

skyddsområden. Därför uppmanar parlamentet de berörda medlemsstaterna att främja 

integrerade system för miljöinspektion och miljöövervakning av skyddade havsområden 

och att stärka det institutionella samarbetet mellan regionala miljöinspektörer. 

17. Europaparlamentet uttrycker stor oro över det förnyade intresset att utforska och utvinna 

olja och gas, både till havs och på land, särskilt i områden som redan är starkt påverkade 

av stora miljökonsekvenser. Parlamentet anser att det är viktigt att relevanta studier 

genomförs i fråga om makroregionen. Parlamentet betonar att utforskning och utvinning 

av olja och gas till havs måste ske i överensstämmelse med målen för den integrerade 

havspolitiken och den fysiska planeringen i kust- och havsområden och att 

energiproduktionen generellt bör vara inriktad på förnybar energi, såsom havsbaserad 

vindenergi. Parlamentet betonar att Adriatiska havet är ett slutet, grunt innanhav som 

inte kan bli av med förorenande ämnen och som på båda sidor kännetecknas av en 

blomstrande turismekonomi och att tillväxtmöjligheterna i makroregionen först bör 

hänga samman med turism och näringsverksamhet kopplad till dess speciella miljö och 

ekosystem. Parlamentet understryker nödvändigheten av att medlemsstaterna i regionen 

konsekvent tillämpar EU:s lagstiftning och internationella konventioner om miljömässig 

hållbarhet och säker maritim verksamhet, såsom utforskning av olja och gas till havs 
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samt utveckling, installation och drift av vindturbiner till havs. Parlamentet uppmanar 

därför till ett fullständigt genomförande av ramdirektivet om en marin strategi 

(2008/56/EG) och av direktivet om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs 

(2013/30/EU). Med tanke på makroregionalt samarbete ser parlamentet gärna att det 

inrättas ett system för ingripande vid olycksfall.  

18. Europaparlamentet framhåller kopplingen mellan miljöskydd och utveckling av en 

hållbar turism. I detta sammanhang uppmuntrar parlamentet regionen att gå vidare med 

utvecklingen av en hållbar turism och därmed undvika negativa miljöeffekter. 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka utbytet av bästa praxis, till exempel 

vad gäller hållbarheten i projekt som utvecklats av kustaktionsgrupperna. 

20. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att aktivt involvera lokala 

myndigheter, samhällsgrupper, det civila samhället och andra berörda aktörer i 

genomförandet av den makroregionala strategin så att de kan utöva sin rätt att delta i de 

beslutsförfaranden som rör deras lokala miljö och folkhälsa om dessa äventyras på 

grund av föroreningar eller på grund av infrastruktur som är invasiv eller som påverkar 

miljön och som inte uppfyller direktivet om miljökonsekvensbedömningar 

(2014/52/EU). Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att delge behöriga myndigheter i 

grannländerna konsekvensanalysen av sådan maritim näringsverksamhet som omfattas 

av direktivet om miljökonsekvensbedömningar samt sådan verksamhet som omfattas av 

direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan. 

21. Europaparlamentet uttrycker sin erkänsla för att många regionalsamhällen har förklarat 

sig vara GMO-fria områden. I detta sammanhang rekommenderar parlamentet 

samarbete och samordning inom ramen för EUSAIR för att säkerställa skyddet mot 

GMO-kontaminering. 

22. Europaparlamentet ställer sig bakom kommissionens åsikt om behovet av att skapa ett 

centrum för förebyggande av naturkatastrofer och andra katastrofer i den adriatisk-

joniska regionen. 

23. Europaparlamentet uppmuntrar till samarbete mellan medlemsstaternas 

hydrometeorologiska institut för att förbättra samordningen i fråga om extrema 

väderhändelser, konsekvenser av klimatförändringar och hantering av katastrofrisker. 

24. Europaparlamentet ser vatten, jordbruk och turism som de sektorer som är mest sårbara 

för klimatförändringar och uppmuntrar därför till samarbete mellan nationella 

myndigheter för att upprätta en ram och stödmekanism för anpassnings- och 

begränsningsåtgärder. 

25. Europaparlamentet inser den stora potentialen hos underutnyttjade förnybara 

energikällor i makroregionen. Parlamentet uppmuntrar till ytterligare ansträngningar för 

att få till stånd och främja makroregionalt energisamarbete inom ramen för 

energiunionen, som ska inbegripa både medlemsstater och länder utanför EU i syfte att 

uppnå EU:s klimat- och energimål för 2030. 

26. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att gå vidare med utvecklingen av en 



 

AD\1070397SV.doc 7/8 PE557.240v03-00 

 SV 

miljövänlig transportsektor, bland annat – men inte enbart – järnvägsinfrastrukturen, 

särskilt när det handlar om att utveckla gränsöverskridande infrastruktur. Parlamentet 

uppmuntrar utvecklingen av multimodala transporter och integrerade biljettsystem. 

27. Europaparlamentet ser gärna att förordningen om övervakning, rapportering och 

verifiering av koldioxidutsläpp från sjötransporter används för innovation och införande 

av hållbara sjötransporter i makroregionen genom användning av alternativa motorer 

och bränslen för fartygsdrift för att minska utsläppen av växthusgaser och förbättra 

energieffektiviteten i transportsektorn. 
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