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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o varstvu in trajnostnem razvoju območja 
Prespanskega parka v imenu Evropske unije (16581/2010 – C7-0007/2011 –
2010/0300(NLE))
(Odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (16581/2010),

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 192(1) in točko 
(a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(C7-0007/2011),

– ob upoštevanju členov 81 in 90(8) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
(A7-0000/2011),

1. odobri sklenitev sporazuma;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
vladam in parlamentom držav članic in Albanije ter Nekdanje jugoslovanske republike 
Makedonije.
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OBRAZLOŽITEV

Evropska unija ima dolgoletno zakonodajo o varstvu voda, katere največji dosežek je morda 
okvirna direktiva o vodah iz leta 2000 (2000/60/ES)1, katere cilj je varstvo vseh voda (rek, 
jezer, podzemnih in obalnih voda) in zagotavljanje usklajevanja na območju skupnih povodij 
za doseganje tega cilja, ne glede na upravne in politične meje. Kadar povodja segajo prek 
ozemlja Unije, si države članice v skladu z okvirno direktivo o vodah prizadevajo za 
vzpostavitev usklajevanja z državami nečlanicami, s katerimi si delijo vodno območje2. Če 
ima usklajevanje obliko mednarodnega sporazuma, je vključenost Evropske unije kot 
pogodbenice nujna, če sporazum zajema zadeve v pristojnosti Unije.
Povodje Prespanskih jezer (območje Prespanskega parka) si delijo Grčija, Nekdanja 
jugoslovanska republika Makedonija in Albanija. Prva je država članica Evropske unije, 
druga je država kandidatka za članstvo v EU in tretja potencialna država kandidatka za 
članstvo v EU. Albanija in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija sta z Evropsko 
unijo sklenili tudi stabilizacijsko-pridružitveni sporazum. 

Območje Prespanskega parka je zaradi svojega geomorfološkega, ekološkega, kulturnega 
pomena in biotske raznovrstnosti naravno okolje mednarodnega pomena. Je ključni habitat za 
ohranjanje številnih redkih in/ali endemičnih živalskih in rastlinskih vrst, prostor za gnezdenje 
svetovno ogroženih ptic in nosilec pomembne arheološke in tradicionalne dediščine. Zaradi 
teh razlogov so omenjene države:
– z deklaracijo z dne 2. februarja 2000 oznanile oblikovanje območja Prespanskega parka 

kot zavarovanega čezmejnega območja, prvega te vrste v jugovzhodni Evropi;
– s skupno izjavo svojih predsednikov vlad z dne 27. novembra 2009 zavezale, da bodo 

skupaj delovale za zagotovitev celostnega varstva ekosistema in trajnostnega razvoja 
območja Prespanskega parka in ustvarile poseben okvir prednostnih nalog, pobud in 
ukrepov;

– 2. februarja 2010 s sodelovanjem EU podpisale sporazum o varstvu in trajnostnem 
razvoju območja Prespanskega parka, za kar je potrebno tudi soglasje Evropskega 
parlamenta. Komisija je v imenu EU sodelovala v pogajanjih o pripravi besedila 
sporazuma na podlagi pooblastila Sveta3 v skladu s členom 175 in členom 300(1) 
pogodbe ES.

Namen sporazuma je vzpostavitev sodelovanja za zagotovitev celostnega varstva ekosistema 
in trajnostnega razvoja območja Prespanskega parka, vključno z razvojem celostnih načrtov 
upravljanja povodij v skladu z mednarodnimi standardi in standardi Evropske unije. 
Za dosego tega cilja se pogodbenice zavežejo, da bodo samostojno in v medsebojnem 
sodelovanju sprejele potrebne ukrepe in uporabile najboljše razpoložljive tehnologije na 
podlagi suverene enakosti, ozemeljske celovitosti, medsebojnih koristi in dobre vere za:

– upravljanje voda Prespanskih jezer;

                                               
1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe 

Skupnosti na področju vodne politike, UL L 327, 22.12.2000.
2 Člen 3(5) Direktive 2000/60/ES.
3 Sklep Sveta z dne 27. junija 2006 o sodelovanju Evropske skupnosti v pogajanjih, katerih cilj je sklenitev 

mednarodnih sporazumov o povodjih z namenom izboljšanja sodelovanja na področju evropskih povodij, ki 
so skupna nekaterim državam članicam in tretjim državam.
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– preprečevanje, nadzor in zmanjševanje onesnaževanja voda na območju Prespanskih 
jezer; 

– varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti območja na podlagi mednarodne 
zakonodaje in zakonodaje EU, vključno z Direktivo 92/43/EGS in direktivo 
2009/147/ES;

– zavarovanje prsti pred erozijo, izčrpanostjo, zastrupitvijo in onesnaženjem;

– zagotovitev preudarne rabe naravnih virov in trajnostni razvoj;
– preprečitev vnašanja in gojenja tujih živalskih in rastlinskih vrst;

– učinkovito ureditev dejavnosti, ki imajo ali bi lahko imele negativen vpliv na območju 
Prespanskih jezer, da se takšni vplivi preprečijo ali zmanjšajo.

Sporazum bo prispeval k uspešnemu izvajanju okvirne direktive EU o vodah, zaščiti okolja, 
izboljšanju življenjskega standarda lokalnih prebivalcev in spodbujanju sodelovanja med 
tremi državami in s tem k krepitvi dobrih sosedskih odnosov med pogodbenicami na tem 
posebej občutljivem območju, kot je Balkanu.

Razvoj trajnostnega gospodarstva in zelene infrastrukture, ki bosta seveda vodila k 
ustvarjanju delovnih mest na lokalni ravni, bosta ustvarila pomemben potencial za 
zaposlovanje in s tem prispevala k uresničitvi strategije Evropa 2020. Poleg tega boljša raba 
virov, trajnostni gospodarski razvoj in ohranjanje narave lahko in morajo iti z roko v roki1.

Storitve za vzdrževanje biotske raznovrstnosti in ekosistema bodo odločilno prispevale k 
zagotavljanju blaginje v tej regiji. Po študiji o ekonomiji ekosistemov in biotske 
raznovrstnosti2 se izguba biotske raznovrstnosti izrazi kot znatna izguba na področju 
gospodarstva in blaginje, medtem ko so prizadevanja za preprečevanje izgubljanja biotske 
raznovrstnosti stroškovno učinkovita in izvedljiva.
Prav tako poudarja, da je naravno okolje najbolj učinkovit način uravnavanja podnebja in 
istočasno največji ponor ogljika, če upoštevamo, da kopenski in morski ekosistemi trenutno 
absorbirajo približno polovico emisij CO2, ki jih ustvari človek. Zdravi in obstojni ekosistemi 
so varnostni ventil za podnebne spremembe, saj pomagajo ublažiti njihove učinke in se 
prilagajajo, da se lahko spopadajo z njimi3.

Sporazum je torej v skladu z novim strateškim načrtom za zaščito biotske raznolikosti za 
obdobje 2011–2020 z vizijo do leta 2050, sklenjenim na nedavni konferenci OZN v Nagoji na 
Japonskem; med drugim prispeva k poskusom zmanjševati stopnjo izginjanja naravnega 
habitata do 50 % in po možnosti k zaustavljanju tega procesa, in s tem k odpravi tveganja za 
ogrožene in prizadete vrste do leta 20204.
Po členu 218, odstavek 6(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije mora Svet za sprejetje 
sporazuma pridobiti soglasje Evropskega parlamenta.
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane se brez pridržkov strinja, da Parlament lahko 
da soglasje k sporazumu o varstvu in trajnostnem razvoju območja Prespanskega parka.

                                               
1 Resolucija Evropskega Parlamenta z dne 21. septembra 2010 o izvajanju zakonodaje EU s področja 

ohranjanja biotske raznovrstnosti (2009/2108(INI)).
2 TEEB Interim Report, maj 2008:„'TEEB for Policy-Makers“ (Vmesno poročilo TEEB: TEEB za oblikovalce 
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politike), november 2009: http://www.teebweb.org.

3 Convenient solutions to an inconvenient truth: ecosystem-based approaches to climate change (Prijetne 
rešitve za neprijetno resnico: Pristopi k podnebnim spremembam, ki temeljijo na ekosistemih), Svetovna 
banka, 2009. TEEB Climate Issues Update (Podnebna vprašanja TEEB: najnovejše informacije), 
Σεπτέμβριος 2009. The Natural Fix? The role of ecosystems in climate mitigations (Naravna rešitev? Vloga 
ekosistemov pri blaženju podnebnih sprememb), UNEP, junij 2009.

4 Deseto srečanje konference pogodbenic (COP 10) Konvencije o biološki raznovrstnosti, Nagoja, Japonska, 
18.–29. oktober 2010.


