
 

AM\860035SV.doc  PE459.691v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

7.3.2011 B7-0157/1 

Ändringsförslag  1 
Ulrike Lunacek 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B7-0157/2011 
Charles Tannock 
för utskottet för utrikesfrågor 

Montenegros europeiska integrationsprocess 

Förslag till resolution 
Punkt 31 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

31. Europaparlamentet finner det positivt 

att Montenegro definieras som en 

miljövänlig stat i landets konstitution. 

Parlamentet konstaterar att turismen spelar 

en stor roll i ekonomin och kan bidra till 

landets utveckling. Turismen medför dock 

risker för miljön, varför parlamentet 

uppmanar regeringen att vidta ytterligare 

naturskyddsåtgärder som exempelvis en 

snabb tillämpning av miljölagen och de 

återstående förordningarna. Det behövs 

även ytterligare insatser för att förhindra en 

eventuell förstörelse av Adriatiska 

havskusten. Parlamentet uppmärksammar 

särskilt behovet av en effektiv 

avfallshantering, i synnerhet på lokal nivå, 

för att man ska kunna ombesörja ett säkert 

bortskaffande. Det är positivt att det 

vidtagits åtgärder för att utveckla en 

ekonomi med lägre koldioxidutsläpp 

genom att utnyttja landets betydande 

potential till vattenkraft och annan förnybar 

energi, som kommer att bidra till att 

tillgodose de inhemska behoven och till 

och med utgöra en källa till export och 

utländsk valuta för landet. Parlamentet 

varnar dock för att storskaliga dammar ofta 

har avsevärd negativ miljöpåverkan och 

efterfrågar adekvata 

miljökonsekvensbedömningar innan 

sådana dammar godkänds eller beviljas 

tillstånd, i enlighet med unionens 
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regelverk. civila samhället, innan sådana dammar 

godkänds eller beviljas tillstånd, i enlighet 

med unionens regelverk. 
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