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ulkoasiainvaliokunnan puolesta 

Montenegron yhdentyminen Euroopan unioniin 

Päätöslauselmaesitys 

31 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

31. pitää myönteisenä, että Montenegro on 

perustuslakinsa mukaan 

ympäristöystävällinen valtio; panee 

merkille matkailun merkittävän osuuden ja 

sen mahdollisuuden kehittää edelleen 

Montenegron taloutta; panee kuitenkin 

merkille matkailun aiheuttamat 

ympäristöongelmat ja kehottaa hallitusta 

jatkamaan luonnonympäristön suojelua 

esimerkiksi ympäristölainsäädännön ja 

paikallisen lainsäädännön nopean 

täytäntöönpanon avulla sekä uusilla 

tehokkailla toimilla, jotta voidaan estää 

Adrianmeren rannikon mahdolliset tuhot; 

kiinnittää erityistä huomiota tarpeeseen 

tehostaa jätehuoltoa erityisesti paikallisella 

tasolla turvallisen jätehuollon 

varmistamiseksi; pitää myönteisinä toimia, 

jotka koskevat matalahiilisen talouden 

kehittämistä Montenegron valtavien 

vesivoimavarojen ja muiden uusiutuvien 

energiavarojen avulla, koska ne auttavat 

kattamaan kotimaan tarpeet ja niiden 

ansiosta maa voi myös viedä energiaa ja 

saada maksuksi ulkomaista valuuttaa; 

varoittaa kuitenkin, että suurilla padoilla on 

usein merkittäviä kielteisiä 

ympäristövaikutuksia, ja kehottaa 

suorittamaan Euroopan unionin säännöstön 

mukaisesti asianmukaiset 

ympäristövaikutusten arvioinnit ennen 

tällaisten patojen hyväksymistä tai lupien 

31. pitää myönteisenä, että Montenegro on 

perustuslakinsa mukaan 

ympäristöystävällinen valtio; panee 

merkille matkailun merkittävän osuuden ja 

sen mahdollisuuden kehittää edelleen 

Montenegron taloutta; panee kuitenkin 

merkille matkailun aiheuttamat 

ympäristöongelmat ja kehottaa hallitusta 

jatkamaan luonnonympäristön suojelua 

esimerkiksi ympäristölainsäädännön ja 

paikallisen lainsäädännön nopean 

täytäntöönpanon avulla sekä uusilla 

tehokkailla toimilla, jotta voidaan estää 

Adrianmeren rannikon mahdolliset tuhot; 

kiinnittää erityistä huomiota tarpeeseen 

tehostaa jätehuoltoa erityisesti paikallisella 

tasolla turvallisen jätehuollon 

varmistamiseksi; pitää myönteisinä toimia, 

jotka koskevat matalahiilisen talouden 

kehittämistä Montenegron valtavien 

vesivoimavarojen ja muiden uusiutuvien 

energiavarojen avulla, koska ne auttavat 

kattamaan kotimaan tarpeet ja niiden 

ansiosta maa voi myös viedä energiaa ja 

saada maksuksi ulkomaista valuuttaa; 

varoittaa kuitenkin, että suurilla padoilla on 

usein merkittäviä kielteisiä 

ympäristövaikutuksia, ja kehottaa 

suorittamaan EU:n säännöstön mukaisesti 

asianmukaiset ja avoimet 

ympäristövaikutusten arvioinnit sekä 

ottamaan huomioon ympäristön kannalta 
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myöntämistä niille; paremmat vaihtoehdot, yleisön 

osallistumisen ja kansalaisyhteiskunnan 

osallistumisen ennen tällaisten patojen 

hyväksymistä tai lupien myöntämistä 

niille; 

Or. en 

 
 

 

 


