
— uwzględniając dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą ramy wspólnoto
wego działania w dziedzinie polityki wodnej, 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że wszystkie europejskie wybrzeża (La Manche, Atlantyku, Morza Północnego, Morza 
Bałtyckiego, Morza Śródziemnego) są dotknięte zjawiskiem rozprzestrzeniania się alg powiązanym 
z eutrofizacją wód przybrzeżnych czy estuaryjnych; 

B. mając na uwadze, że zjawisko to poważnie szkodzi dobremu stanowi środowiska wodnego, zdrowiu 
publicznemu i dynamice gospodarczej obszarów, których dotyczy; 

C. mając na uwadze, że rozwiązania tego problemu należy szukać na szczeblu europejskim, ponieważ 
zjawisko to wykracza poza granice państwowe; 

1. zwraca się do Komisji o opracowanie europejskiego planu działania w sprawie walki z rozprzest
rzenianiem się alg w ramach dyrektywy 2000/60/WE, opartego na wymianie dobrych praktyk i współpracy 
podmiotów, których dotyczy to zjawisko; 

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami 
sygnatariuszy ( 1 ) Radzie i Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich. 

___________ 
( 1 ) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 1 do protokołu z dnia 19 stycznia 2012 r. (P7_PV(2012)01- 

19(ANN1)). 
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Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 123 Regulaminu, 

A. mając na uwadze, że wyspy są w wysokim stopniu uzależnione od przywozu paliw kopalnych, zmagają 
się z wyższymi cenami paliw, ale również stanowią pole badań, demonstracji i rozwoju odnawialnych 
źródeł energii oraz działań z zakresu racjonalizacji zużycia energii, 

B. mając na uwadze, że wyspy są narażone na zmianę klimatu z powodu wysokiej różnorodności 
biologicznej oraz wrażliwych ekosystemów, 

C. mając na uwadze, że odnawialnych źródeł energii nie brakuje, a ich rozwój może mieć zdecydowany 
wpływ na zmniejszenie stałych ograniczeń strukturalnych dotykających wyspy, zapewniając korzyści 
społeczno-gospodarcze mieszkańcom wysp, 

1. gratuluje społecznościom i regionom peryferyjnym, które podpisały Pakt w celu wyjścia poza cel 
strategii UE2020, tj. ograniczenia emisji dwutlenku węgla na swoich terytoriach co najmniej o 20%; 

2. wzywa Komisję do dalszego wspierania europejskich społeczności wyspiarskich, tak aby zrealizować 
cele UE w zakresie trwałego rozwoju;
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3. nalega na włączenie wyraźnych i jednoznacznych odniesień do zrównoważonego rozwoju obszarów 
wyspiarskich do programów ramowych UE oraz dokumentów politycznych zgodnie z art. 174 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

4. nalega na stworzenie zachęt dla wszystkich wysp, aby dołączyły do Paktu i wzięły udział w tworzeniu 
sieci wysp; 

5. zwraca uwagę na konieczność uruchomienia odpowiednich środków finansowych, aby wesprzeć 
funkcjonowanie działań Paktu, w oparciu o model Porozumienia Burmistrzów, Inteligentnych Miast czy 
innych podobnych inicjatyw UE; 

6. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami 
sygnatariuszy ( 1 ) Komisji.
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( 1 ) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 2 do protokołu z dnia 19 stycznia 2012 r. (P7_PV(2012)01- 
19(ANN2)). 

Czwartek, 19 stycznia 2012 r.
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