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Projekt rezolucji Poprawka 

31. z zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe 

konstytucja określa Czarnogórę jako kraj 

ekologiczny; zauwaŜa istotną rolę, jaką w 

gospodarce odgrywa turystyka i jej 

moŜliwości przyczynienia się do rozwoju 

kraju; dostrzega jednak zagroŜenia dla 

środowiska wynikające z turystyki i wzywa 

rząd do podjęcia dalszych działań w celu 

ochrony przyrody, takich jak szybkie 

wdroŜenie prawa dotyczącego środowiska i 

brakujących regulaminów, oraz do 

podjęcia dalszych kroków koniecznych, by 

nie dopuścić do zniszczenia wybrzeŜa 

Adriatyku; zwraca szczególną uwagę na 

potrzebę skutecznego zarządzania 

odpadami, zwłaszcza na szczeblu 

lokalnym, aby zapewnić ich bezpieczne 

usuwanie; z zadowoleniem przyjmuje 

działania mające na celu rozwój 

gospodarki mniej emisyjnej dzięki 

rozbudowie potęŜnego potencjału 

hydroelektrycznego kraju i innych energii 

odnawialnych, co przyczyni się do 

zaspokojenia potrzeb krajowych, a nawet 

będzie stanowić dla kraju źródło eksportu i 

wpływów w walucie zagranicznej; ostrzega 

jednak, iŜ ogromne tamy często 

negatywnie oddziałują na środowisko 

naturalne oraz apeluje, aby przed ich 

zatwierdzeniem i wydaniem na nie 

pozwoleń dokonano odpowiednich ocen 

środowiskowych zgodnych z dorobkiem 
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UE; zgodnych z dorobkiem UE, w tym ocen 

przyjaźniejszych dla środowiska rozwiązań 

alternatywnych, powszechnego udziału 

społeczeństwa i zaangaŜowania 

społeczeństwa obywatelskiego; 

Or. en 

 

 


