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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet 
om skydd och hållbar utveckling av Prespaparkområdet
(16581/2010 – C7-0007/2011 – 2010/0300(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (16581/2010),

– med beaktande av begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med 
artiklarna 192.1 och 218.6 andra stycket led a i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (C7-0007/2011),

– med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

– med beaktande av rekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet (A7-.../2011).

1. Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet 
och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i 
Albanien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.
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MOTIVERING

Europeiska unionen har sedan länge en lagstiftning om vattenskydd. Den kanske viktigaste 
rättsakten är ramdirektivet för vatten från 2000 (2000/60/EG, även kallat vattendirektivet)1, 
där man inrättar målet om skydd av alla vatten (floder, sjöar, grundvatten och kustvatten) och 
föreskriver samordning av insatser för gemensamma avrinningsområden över administrativa 
och politiska gränser. Enligt vattendirektivet ska, i de fall ett avrinningsdistrikt sträcker sig 
utanför unionens territorium, medlemsstaterna sträva efter att åstadkomma samordning med 
berörda icke-medlemsstater som de delar avrinningsområde med2. I de fall samordningen sker 
i form av ett internationellt avtal som rör frågor som omfattas av unionens behörighet krävs 
det att Europeiska unionen deltar som en part.

Prespasjöarnas avrinningsområde (Prespaparken) delas mellan Grekland, f.d. jugoslaviska 
republiken Makedonien (Fyrom) och Albanien. Det första landet är medlem i Europeiska 
unionen, det andra är ett kandidatland och det tredje ett potentiellt kandidatland. Albanien och 
Fyrom har även ingått ett stabiliserings- och associeringsavtal med EU.

Prespaparken är ett naturområde vars geomorfologiska, ekologiska och kulturella betydelse 
samt dess betydelse för den biologiska mångfalden är av internationell vikt. Den är en 
nödvändig livsmiljö för bevarande av många sällsynta och endemiska vilda djur- och 
växtarter, som boplats för globalt hotade fåglar och som en plats för bevarande av ett 
betydande arkeologiskt och traditionsmässigt arv. Av dessa anledningar har de tre länderna 
vidtagit följande åtgärder:

– Den 2 februari 2000 antog man en gemensam förklaring där man utsåg 
Prespaparkområdet till gränsöverskridande skyddsområde, det första i sitt slag i 
sydöstra Europa.

– Den 27 november 2009 antog man en gemensam förklaring där man åtog sig att 
samarbeta om ett integrerat skydd av ekosystemet och en hållbar utveckling av 
Prespaparken och fastställde en konkret ram för prioriteringar, initiativ och åtgärder.

– Den 2 februari 2010 undertecknade man under medverkan av EU avtalet om skydd 
och hållbar utveckling av Prespaparkområdet, som även Europaparlamentet uppmanas 
att godkänna. Kommissionen deltog på EU:s vägnar i förhandlingarna om avtalets 
utformning efter rådets bemyndigande3 i enlighet med artiklarna 175 och 300.1 i EG-
fördraget. 

Avtalets syfte är att parterna ska samarbeta för att säkra ett integrerat skydd av ekosystemet 
och en hållbar utveckling av Prespaparken, bland annat genom en integrerad förvaltningsplan 
för avrinningsområdet utvecklad enligt internationella normer och EU-normer. 
För att nå detta mål åtar sig parterna att vidta nödvändiga åtgärder och tillämpa bästa 
tillgängliga teknik, enskilt och tillsammans, på grundval av suverän likställdhet, territoriell 
integritet, ömsesidig nytta och i god tro, för att

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område, EGT L 327, 22.12.2000.
2 Artikel 3.5 i direktiv 2000/60/EG.
3 Rådets beslut av den 27 juni 2007 om Europeiska gemenskapens deltagande i förhandlingar som syftar till att 
ingå internationella avtal om avrinningsområden för att förbättra samarbetet i europeiska avrinningsområden 
som delas mellan vissa medlemsstater och tredjeländer.
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– förvalta Prespasjöarnas vatten,

– förhindra, minska och kontrollera föroreningar i vattnet i området,
– skydda och bevara den biologiska mångfalden i området på grundval av internationell 

lagstiftning och unionslagstiftning, bland annat direktiven 92/43/EEG och 
2009/147/EG,

– skydda jorden mot erosion, utarmning, infektioner och föroreningar,

– säkerställa en varsam användning av naturresurserna och en hållbar utveckling,
– hindra införsel och spridning av främmande djur- och växtarter,

– reglera verksamhet som orsakar eller kan orsaka en negativ inverkan på 
Prespasjöområdet i syfte att hindra eller minimera sådan inverkan.

Avtalet ska bidra till ett framgångsrikt genomförande av EU:s vattendirektiv, till 
miljöskyddet, till en förhöjd levnadsstandard för invånarna i området samt till samarbete 
mellan de tre länderna och förbättrade grannrelationer mellan parterna i den ytterst känsliga 
Balkanregionen.

Utvecklingen av en hållbar ekonomi och grön infrastruktur – som automatiskt innebär 
arbetstillfällen på lokal nivå – skapar betydande sysselsättningsmöjligheter och bidrar på så 
vis till Europa 2020-strategin. Resurseffektivitet, hållbar ekonomisk utveckling och 
naturskydd både kan och bör gå hand i hand1.

Genom att säkerställa den biologisken mångfalden och utbudet av ekosystemtjänster kommer 
man på ett betydande sätt att bidra till välståndet i regionerna. Enligt studien om de 
ekonomiska aspekterna av ekosystem och biologisk mångfald (TEEB)2 förorsakar förlust av 
biologisk mångfald även betydande förluster i fråga om ekonomi och välstånd, och insatser 
som syftar till att avvärja förlust av biologisk mångfald är både kostnadseffektiva och 
genomförbara.

Vidare kan man konstatera att naturmiljön både är vår effektivaste klimatkontroll och vårt 
största koldioxidlager, med tanke på att terrestra och akvatiska ekosystem för närvarande 
absorberar ungefär hälften av människans koldioxidutsläpp. Välmående och 
motståndskraftiga ekosystem är ett skydd mot klimatförändringar och hjälper oss att anpassa 
oss till dem och mildra deras effekter3.

Avtalet är även i linje med den strategiska planen för skydd av den biologiska mångfalden 
under perioden 2011–2020 och fram till 2050, som man kom överens om vid FN-konferensen 
i japanska Nagoya och som bland annat föreskriver åtgärder för att halvera förlusten av 
naturliga livsmiljöer och om möjligt stoppa den helt samt undanröja utrotningsrisken för 
hotade arter fram till 20204.

För att avtalet ska kunna ingås måste rådet i enlighet med artikel 218.6 a i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt inhämta Europaparlamentets godkännande.

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet stöder förbehållslöst ett godkännande av 
avtalet om skydd och hållbar utveckling av Prespaparkområdet.
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1 Europaparlamentets resolution av den 21 september 2010 om tillämpningen av EU-lagstiftning som syftar till 
att bevara biologisk mångfald (2009/2108(INI)).
2 TEEB Interim Report, maj 2008, TEEB for Policy-Makers, november 2009: http://www.teebweb.org.
3 Convenient solutions to an inconvenient truth: ecosystem-based approaches to climate change, Världsbanken 
2009, TEEB Climate Issues Update, september 2009, The Natural Fix? The role of ecosystems in climate 
mitigation, UNEP, juni 2009.
4 Den tionde partskonferensen (COP 10) inom konventionen för biologisk mångfald, Nagoya, Japan, 
18-29 oktober 2010.


