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32. καλεί τις αρμόδιες αρχές να λάβουν τα
αναγκαία μέτρα προστασίας και
διατήρησης όσον αφορά τη Λίμνη Skadar,
προκειμένου να διατηρηθούν τα
οικολογικά χαρακτηριστικά της,
περιλαμβανομένης της οικολογικής της
ακεραιότητας· καλεί την κυβέρνηση να
διασφαλίσει ότι η μετατροπή των εθνικών
πάρκων σε κρατική ανώνυμη εταιρεία δεν
θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην
προστασία τους· εκφράζει την ανησυχία
του για τις σημαντικές καθυστερήσεις στην
εξασφάλιση της προστασίας των περιοχών
που έχουν προσδιοριστεί ως περιοχές
δυνητικής ένταξης στο δίκτυο Natura
2000· υπενθυμίζει την ανάγκη για ορθή και
στρατηγική αξιολόγηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων σύμφωνα με το κεκτημένο της
ΕΕ και τα διεθνή πρότυπα·

32. καλεί τις αρμόδιες αρχές να λάβουν τα
αναγκαία μέτρα προστασίας και
διατήρησης όσον αφορά τη Λίμνη Skadar,
προκειμένου να διατηρηθούν τα
οικολογικά χαρακτηριστικά της,
περιλαμβανομένης της οικολογικής της
ακεραιότητας· καλεί την κυβέρνηση να
διασφαλίσει ότι η μετατροπή των εθνικών
πάρκων σε κρατική ανώνυμη εταιρεία δεν
θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην
προστασία τους· αναγνωρίζει, στο θέμα
αυτό, τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί
στο πλαίσιο των συμβάσεων Ραμσάρ και
Βέρνης σχετικά με τον χωροταξικό
σχεδιασμό ειδικού σκοπού για το Εθνικό
Πάρκο της Λίμνης Skadar,
συμπεριλαμβανομένου του έργου Porto
Skadar Lake· εκφράζει την ανησυχία του
για τις σημαντικές καθυστερήσεις στην
εξασφάλιση της προστασίας των περιοχών
που έχουν προσδιοριστεί ως περιοχές
δυνητικής ένταξης στο δίκτυο Natura
2000, όπως το Εθνικό Πάρκο της Λίμνης
Skadar· υπενθυμίζει την ανάγκη για ορθή
και στρατηγική αξιολόγηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με
το κεκτημένο της ΕΕ και τα διεθνή
πρότυπα·
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34. αναγνωρίζει την ικανοποιητική πρόοδο
που έχει σημειωθεί στον τομέα της
ενέργειας, μεταξύ άλλων στον τομέα των
διασυνδέσεων με χώρες εταίρους· καλεί το
Μαυροβούνιο να θεσπίσει νομοθεσία για
την εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων
για την ενέργεια, ιδίως την οδηγία για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· εξακολουθεί
να εκφράζει την ανησυχία του για τη μη
βιώσιμη ανάπτυξη υδροηλεκτρικών
σταθμών και για το γεγονός ότι πολλοί από
αυτούς τους σταθμούς σχεδιάζονται χωρίς
σωστή εκτίμηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, ιδίως όσον αφορά την
προστασία της βιοποικιλότητας και τις
επιπτώσεις τους σε προστατευόμενες
περιοχές, όπως απαιτείται από τη
νομοθεσία της ΕΕ· καλεί τις αρμόδιες
αρχές να εποπτεύουν στενά την εξόρυξη
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην
ανοικτή θάλασσα και να εφαρμόζουν όλα
τα προστατευτικά μέτρα σύμφωνα με την
εγκριθείσα νομοθεσία, τους κανονισμούς
και το κεκτημένο της ΕΕ·

34. αναγνωρίζει την ικανοποιητική πρόοδο
που έχει σημειωθεί στον τομέα της
ενέργειας, μεταξύ άλλων στον τομέα των
διασυνδέσεων με χώρες εταίρους· καλεί το
Μαυροβούνιο να θεσπίσει νομοθεσία για
την εφαρμογή της τρίτης δέσμης μέτρων
για την ενέργεια, ιδίως την οδηγία για τις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· εξακολουθεί
να εκφράζει την ανησυχία του για τη μη
βιώσιμη ανάπτυξη υδροηλεκτρικών
σταθμών και για το γεγονός ότι πολλά από
τα 80 έργα υδροηλεκτρικών σταθμών
σχεδιάζονται χωρίς σωστή εκτίμηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδίως όσον
αφορά την προστασία της βιοποικιλότητας
και τις επιπτώσεις τους σε
προστατευόμενες περιοχές, όπως
απαιτείται από τη νομοθεσία της ΕΕ και
από τις διεθνείς συμβάσεις των οποίων το
Μαυροβούνιο είναι συμβαλλόμενο
κράτος· τονίζει την ανάγκη να
εγκαταλειφθούν τα μεγάλης κλίμακας έργα
παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας
στον ποταμό Morača, καθώς έχουν
σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στη λίμνη
Skadar και στον ποταμό Tara, που,
αμφότερα, αποτελούν προστατευόμενες
περιοχές στο πλαίσιο της εθνικής και της
διεθνούς νομοθεσίας· καλεί τις αρμόδιες
αρχές να εποπτεύουν στενά την εξόρυξη
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην
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ανοικτή θάλασσα και να εφαρμόζουν όλα
τα προστατευτικά μέτρα σύμφωνα με την
εγκριθείσα νομοθεσία, τους κανονισμούς
και το κεκτημένο της ΕΕ·
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40. επικροτεί το γεγονός ότι το
πρωτόκολλο προσχώρησης του
Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ υπεγράφη τον
Μάιο του 2016, σε αναγνώριση των
προσπαθειών του Μαυροβουνίου να
υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις, και τελεί επί
του παρόντος υπό κύρωση από τα μέλη του
ΝΑΤΟ, καθώς το ΝΑΤΟ αποτελεί
σημαντικό παράγοντα σταθερότητας και
ειρήνης στα Δυτικά Βαλκάνια·
ενθαρρύνει τα μέλη του ΝΑΤΟ εντός της
ΕΕ να δώσουν προτεραιότητα στη
διαδικασία κύρωσης και να
αναγνωρίσουν ότι η προσχώρηση του
Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ έχει μεγάλη
συμβολική και στρατηγική σημασία για
τη διαδικασία της ευρωατλαντικής
ολοκλήρωσης της χώρας· υπενθυμίζει ότι
οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην
ΕΕ είναι ανεξάρτητες από τη διαδικασία
προσχώρησης στο NATO·

40. σημειώνει το γεγονός ότι το
πρωτόκολλο προσχώρησης του
Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ υπεγράφη τον
Μάιο του 2016, σε αναγνώριση των
προσπαθειών του Μαυροβουνίου να
υλοποιήσει μεταρρυθμίσεις, και τελεί επί
του παρόντος υπό κύρωση από τα μέλη του
ΝΑΤΟ· υπενθυμίζει ότι οι
διαπραγματεύσεις προσχώρησης στην ΕΕ
είναι ανεξάρτητες από τη διαδικασία
προσχώρησης στο NATO·
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