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Predlog spremembe  1 

Ulrike Lunacek 

v imenu skupine Verts/ALE 
 
Predlog resolucije B7-0157/2011 

Charles Tannock 

v imenu Odbora za zunanje zadeve 
Vključevanje Črne gore v evropske integracije 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. odobrava, da je Črna gora v svoji ustavi 
opredeljena kot ekološka država; ugotavlja, 
da ima v gospodarstvu države pomembno 
vlogo turizem, ki s svojim potencialom 
lahko prispeva k razvoju države; ugotavlja 
pa, da turizem prinaša tveganja za okolje, 
zato poziva vlado, naj sprejme dodatne 
ukrepe za zaščito narave, na primer hitro 
uveljavitev zakona o okolju in sprejetje 
manjkajočih občinskih predpisov, ki so 
potrebni za preprečitev morebitnega 
opustošenja jadranske obale; posebej 
opozarja, da je treba učinkovito ravnati z 
odpadki, zlasti na lokalni ravni, in 
zagotoviti njihovo varno odstranjevanje; 
odobrava ukrepe, usmerjene v razvoj 
gospodarstva z nižjimi emisijami 
ogljikovega dioksida, in sicer z razvojem 
velikega potenciala hidroelektrične 
energije in drugih obnovljivih vrst energije, 
ki bi prispeval k zadovoljitvi domačih 
potreb in postal pomemben vir izvoza in 
prinašalec deviz; vseeno pa opozarja, da 
imajo veliki jezovi pogosto zelo negativne 
posledice za okolje, in poziva, da je treba, 
preden se jih odobri ali dovoli, izvesti 
ustrezne okoljske ocene v skladu s pravnim 
redom EU; 

31. odobrava, da je Črna gora v svoji ustavi 
opredeljena kot ekološka država; ugotavlja, 
da ima v gospodarstvu države pomembno 
vlogo turizem, ki s svojim potencialom 
lahko prispeva k razvoju države; ugotavlja 
pa, da turizem prinaša tveganja za okolje, 
zato poziva vlado, naj sprejme dodatne 
ukrepe za zaščito narave, na primer hitro 
uveljavitev zakona o okolju in sprejetje 
manjkajočih občinskih predpisov, ki so 
potrebni za preprečitev morebitnega 
opustošenja jadranske obale; posebej 
opozarja, da je treba učinkovito ravnati z 
odpadki, zlasti na lokalni ravni, in 
zagotoviti njihovo varno odstranjevanje; 
odobrava ukrepe, usmerjene v razvoj 
gospodarstva z nižjimi emisijami 
ogljikovega dioksida, in sicer z razvojem 
velikega potenciala hidroelektrične 
energije in drugih obnovljivih vrst energije, 
ki bi prispeval k zadovoljitvi domačih 
potreb in postal pomemben vir izvoza in 
prinašalec deviz; vseeno pa opozarja, da 
imajo veliki jezovi pogosto zelo negativne 
posledice za okolje, in poziva, da je treba, 
preden se jih odobri ali dovoli, izvesti 
ustrezne in pregledne okoljske ocene v 
skladu s pravnim redom EU, vključno 
boljšimi možnostmi z okoljskega vidika, z 

javno udeležbo in z vključevanjem civilne 

družbe; 
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