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Amendement  1 

Ulrike Lunacek 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B7-0157/2011 

Charles Tannock 

namens de Commissie buitenlandse zaken 

Europese integratieproces van Montenegro 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 31 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

31. is verheugd dat Montenegro in de 

grondwet wordt gedefinieerd als een 

ecologische staat; constateert dat het 

toerisme een aanzienlijke economische rol 

speelt en in belangrijke mate kan bijdragen 

tot de ontwikkeling van het land; wijst 

echter op de risico's die het toerisme 

inhoudt voor het milieu en verzoekt de 

regering verdere stappen te ondernemen 

om de natuur te beschermen, zoals de 

spoedige tenuitvoerlegging van de 

milieuwet en de nog hangende 

aanverwante regelgeving, en de vaststelling 

van aanvullende maatregelen die een 

mogelijke aantasting van de Adriatische 

kust voorkomen; wijst op de noodzaak van 

een doeltreffend afvalbeheer, met name op 

lokaal niveau, om een veilige 

afvalverwerking te verzekeren; is verheugd 

over de maatregelen met het oog op een 

koolstofarmere economie door de 

ontwikkeling van het belangrijke 

waterkrachtpotentieel en de andere 

hernieuwbare energiebronnen van het land, 

die zullen bijdragen aan de voorziening in 

de binnenlandse behoeften en zelfs een 

exportproduct en een bron van externe 

valuta kunnen worden voor het land; 

waarschuwt echter dat grote dammen vaak 

aanzienlijke negatieve gevolgen hebben 

voor het milieu en dringt aan op gepaste 

milieueffectbeoordelingen alvorens 

goedkeuring of vergunning te verlenen, 

31. is verheugd dat Montenegro in de 

grondwet wordt gedefinieerd als een 

ecologische staat; constateert dat het 

toerisme een aanzienlijke economische rol 

speelt en in belangrijke mate kan bijdragen 

tot de ontwikkeling van het land; wijst 

echter op de risico's die het toerisme 

inhoudt voor het milieu en verzoekt de 

regering verdere stappen te ondernemen 

om de natuur te beschermen, zoals de 

spoedige tenuitvoerlegging van de 

milieuwet en de nog hangende 

aanverwante regelgeving, en de vaststelling 

van aanvullende maatregelen die een 

mogelijke aantasting van de Adriatische 

kust voorkomen; wijst op de noodzaak van 

een doeltreffend afvalbeheer, met name op 

lokaal niveau, om een veilige 

afvalverwerking te verzekeren; is verheugd 

over de maatregelen met het oog op een 

koolstofarmere economie door de 

ontwikkeling van het belangrijke 

waterkrachtpotentieel en de andere 

hernieuwbare energiebronnen van het land, 

die zullen bijdragen aan de voorziening in 

de binnenlandse behoeften en zelfs een 

exportproduct en een bron van externe 

valuta kunnen worden voor het land; 

waarschuwt echter dat grote dammen vaak 

aanzienlijke negatieve gevolgen hebben 

voor het milieu en dringt aan op gepaste en 

transparante milieueffectbeoordelingen, 

met inbegrip van "betere ecologische 
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overeenkomstig het EU-acquis; opties", participatie van het publiek en 

betrekking van maatschappelijke 

organisaties, alvorens goedkeuring of 

vergunning te verlenen, overeenkomstig 

het EU-acquis; 

Or. en 

 


