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Πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

31. επιδοκιµάζει το γεγονός ότι το 

Σύνταγµα διακηρύσσει ότι το 

Μαυροβούνιο αποτελεί οικολογικό κράτος· 

διαπιστώνει το σηµαντικό ρόλο που έχει 

διαδραµατίσει στην οικονοµία ο τουρισµός 

και τις δυνατότητές του να συµβάλει στην 

ανάπτυξη της χώρας· επισηµαίνει, ωστόσο, 

τους κινδύνους που συνεπάγεται ο 

τουρισµός για το περιβάλλον, και καλεί 

την κυβέρνηση να λάβει περαιτέρω µέτρα 

για την προστασία της φύσης, όπως είναι η 

ταχεία εφαρµογή του νόµου για το 

περιβάλλον και των παράγωγων 

νοµοθετικών διατάξεων που εκκρεµούν, 

και να καταβάλει τις περαιτέρω 

προσπάθειες που χρειάζονται για να 

προληφθεί πιθανή καταστροφή της ακτής 

στην Αδριατική· εφιστά ειδικότερα την 

προσοχή στην ανάγκη αποτελεσµατικής 

διαχείρισης των αποβλήτων, ιδίως σε 

τοπικό επίπεδο, για να διασφαλιστεί η 

ασφαλής διάθεσή τους· επιδοκιµάζει τα 

µέτρα για την ανάπτυξη οικονοµίας 

χαµηλότερης χρησιµοποίησης άνθρακα 

µέσω της ανάπτυξης του σηµαντικού 

υδροηλεκτρικού και λοιπού δυναµικού 

ανανεώσιµης ενέργειας της χώρας, που θα 

συµβάλει στην κάλυψη των εγχώριων 

αναγκών και ενδεχοµένως θα αποτελέσει 

πηγή εξαγωγών και εσόδων σε ξένο 

συνάλλαγµα για τη χώρα· προειδοποιεί, 

ωστόσο, ότι τα φράγµατα µεγάλου 
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µεγέθους έχουν συχνά σηµαντικές 

δυσµενείς συνέπειες για το περιβάλλον και 

ζητεί τη διεξαγωγή των κατάλληλων 

περιβαλλοντικών εκτιµήσεων πριν από την 

έγκριση ή την αδειοδότησή τους, σύµφωνα 

µε το κεκτηµένο της ΕΕ· 

µεγέθους έχουν συχνά σηµαντικές 

δυσµενείς συνέπειες για το περιβάλλον και 

ζητεί τη διεξαγωγή των κατάλληλων  και 

διαφανών περιβαλλοντικών εκτιµήσεων, 

συµπεριλαµβανοµένων των 

"περιβαλλοντικά καλύτερων επιλογών" 

της συµµετοχής του κοινού και της 

παρέµβασης της κοινωνίας των πολιτών, 

πριν από την έγκριση ή την αδειοδότησή 

τους, σύµφωνα µε το κεκτηµένο της ΕΕ· 
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