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Alteração 20
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O financiamento da União deve 
destinar-se a apoiar os trabalhos 
preparatórios de acções que visem 
promover os objectivos estratégicos da 
política marítima integrada, 
nomeadamente: governação marítima 
integrada a todos os níveis, 
aprofundamento e implementação de 
estratégias integradas para as bacias 
marítimas adaptadas às necessidades 
específicas das diversas bacias marítimas 
europeias, definição dos limites da 
sustentabilidade das actividades humanas 
no âmbito da Directiva-Quadro Estratégia 
Marinha, que constitui o pilar ambiental da 
política marítima integrada (tendo em 
devida conta os efeitos cumulativos dessas 
actividades com base na abordagem 
ecossistémica), participação das partes 
interessadas em regimes de governação 
marítima integrada, desenvolvimento de 
instrumentos transversais para a elaboração 
de uma política integrada e promoção da 
dimensão internacional da política 
marítima integrada, bem como crescimento 
económico sustentável, emprego, inovação 
e competitividade.

6) O financiamento da União deve 
destinar-se a apoiar os trabalhos 
preparatórios de acções que visem 
promover os objectivos estratégicos da 
política marítima integrada, 
nomeadamente: governação marítima 
integrada a todos os níveis, 
aprofundamento e implementação de 
estratégias integradas para as bacias 
marítimas adaptadas às necessidades 
específicas das diversas bacias marítimas 
europeias, definição dos limites da 
sustentabilidade das actividades humanas e 
a aplicação da Directiva-Quadro Estratégia 
Marinha, que constitui o pilar ambiental da 
política marítima integrada (tendo em 
devida conta os efeitos cumulativos dessas 
actividades com base na abordagem 
ecossistémica), participação das partes 
interessadas em regimes de governação
marítima integrada, desenvolvimento de 
instrumentos transversais para a elaboração 
de uma política integrada e promoção da 
dimensão internacional da política 
marítima integrada, bem como crescimento 
económico sustentável, emprego, inovação 
e competitividade.

Or. en
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Alteração 21
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Favorecer o desenvolvimento e a 
implementação de uma governação 
integrada dos assuntos marítimos e 
costeiros e estratégias integradas para as 
bacias marítimas;

a) Favorecer o desenvolvimento e a 
implementação de uma governação 
integrada dos assuntos marítimos e 
costeiros, protecção da biodiversidade 
marinha e estratégias integradas para as 
bacias marítimas;

Or. en

Alteração 22
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuir para o desenvolvimento de 
instrumentos transversais para as políticas 
sectoriais ligadas ao mar ou às costas;

b) Contribuir para o desenvolvimento de 
instrumentos transsectoriais que apoiem
políticas ligadas ao mar ou às costas, em 
particular no domínio da protecção 
ambiental e do desenvolvimento de 
tecnologias marítimas verdes;

Or. en

Justificação

At the moment, the proposal only includes a very limited number of funds allocated to 
infrastructure investment and environmentally-friendly shipping projects. Given the key role 
of shipping in the EU’s maritime policy, the development of green shipping technologies (e.g. 
support for investment in LNG-fuelled vessels or retrofitting, funding for LNG bunkering 
infrastructure, funding for further research into greener propulsion, decrease of emissions, 
optimisation of pump and auxiliary systems,…) should be included amongst the objectives 
and eligible activities to be funded under the present regulation. It is, however, key that these 
initiatives are taken in strong cooperation with the relevant Commission services (DG MOVE, 
DG MARE and DG RESEARCH) to guarantee that efforts are not carried out in parallel but 
rather in an integrated manner.
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Alteração 23
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuir para o desenvolvimento de 
instrumentos transversais para as políticas 
sectoriais ligadas ao mar ou às costas;

b) Contribuir para o desenvolvimento de 
instrumentos transsectoriais que apoiem 
políticas ligadas ao mar ou às costas, em 
particular no domínio da protecção 
ambiental e do desenvolvimento de 
tecnologias marítimas verdes;

Or. en

Alteração 24
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Apoiar a articulação das políticas e
promover a utilização sustentável dos 
recursos marinhos e costeiros, o 
crescimento económico sustentável, a 
inovação e o emprego nos sectores 
marítimos e nas regiões costeiras, em 
consonância com as prioridades e acções 
das políticas sectoriais;

c) Promover a protecção da biodiversidade 
marinha, o desenvolvimento sustentável, a 
inovação e o emprego nos sectores 
marítimos e nas regiões costeiras, em 
consonância com as prioridades e acções 
das políticas sectoriais;

Or. en
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Alteração 25
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Apoiar a articulação das políticas e 
promover a utilização sustentável dos 
recursos marinhos e costeiros, o 
crescimento económico sustentável, a 
inovação e o emprego nos sectores 
marítimos e nas regiões costeiras, em 
consonância com as prioridades e acções 
das políticas sectoriais;

c) Apoiar a articulação das políticas e 
promover a utilização sustentável dos 
recursos marinhos e costeiros que 
assegurem a regeneração dos recursos 
ameaçados, o crescimento económico 
sustentável, a inovação e o emprego nos 
sectores marítimos e nas regiões costeiras, 
em consonância com as prioridades e 
acções das políticas sectoriais;

Or. en

Alteração 26
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Analisar os efeitos de actividades 
marítimas ilegais, nomeadamente a 
utilização de pavilhões de conveniência e 
a pesca ilegal, não regulamentada e não 
declarada, na economia, na 
sustentabilidade e no emprego em sectores 
marítimos e regiões costeiras;

Or. en
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Alteração 27
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Melhor definir os limites da 
sustentabilidade das actividades humanas 
com impacto no meio marinho, no âmbito 
da Directiva-Quadro Estratégia Marinha;

d) Promover a protecção da 
biodiversidade marinha e melhor definir 
os limites da sustentabilidade das 
actividades humanas com impacto no meio 
marinho;

Or. en

Alteração 28
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Desenvolver estratégias individuais 
inter-relacionadas para as bacias 
marítimas;

Or. en

Alteração 29
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Permitir a melhoria das condições 
para o ambiente marinho e costeiro e 
reduzir a poluição, em especial a que é 
causada pelos fosfatos e nitratos
resultantes de actividades humanas 
diárias;



PE458.540v01-00 8/17 AM\856287PT.doc

PT

Or. en

Alteração 30
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Incentivar os Estados-Membros ou 
regiões a desenvolver ou introduzir uma 
governação marítima integrada;

Suprimido

Or. it

Alteração 31
Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Promover a criação de plataformas e 
redes de cooperação transsectoriais em que 
participem interesses da indústria, partes 
interessadas no sector da investigação, 
regiões, autoridades públicas e ONG;

d) Promover a criação de plataformas e 
redes de cooperação transsectoriais em que 
participem representantes de autoridades 
públicas locais e regionais, a indústria, 
partes interessadas no sector da 
investigação, os parceiros sociais e a 
sociedade civil, e ONG;

Or. ro

Alteração 32
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Promover a criação de plataformas e d) Promover a criação de plataformas e 
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redes de cooperação transsectoriais em que 
participem interesses da indústria, partes 
interessadas no sector da investigação, 
regiões, autoridades públicas e ONG;

redes de cooperação transsectoriais em que 
participem interesses da indústria, partes 
interessadas no sector da investigação, 
regiões, autoridades públicas e ONG, e 
facilitar a divulgação de informação sobre 
projectos de investigação actuais;

Or. sv

Alteração 33
Marita Ulvskog

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Facilitar o desenvolvimento de 
metodologias e abordagens comuns.

e) Facilitar a cooperação transfronteiras e 
o desenvolvimento de metodologias 
comuns e apoiar estratégias regionais, 
tendo em consideração as características 
específicas das bacias marítimas.

Or. sv

Alteração 34
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Garantir a aplicação de normas 
ambientais equivalentes e suficientes;

Or. en
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Alteração 35
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Um ambiente comum de partilha da 
informação no domínio marítimo da UE 
que promova as actividades de vigilância 
transsectoriais e transfronteiriças e reforce 
a utilização segura do espaço marinho, 
tendo em conta, nomeadamente, os 
aspectos pertinentes da evolução das 
políticas sectoriais em matéria de 
vigilância e, se for caso disso, contribuindo 
para as adaptações necessárias;

a) Um ambiente comum de partilha da 
informação no domínio marítimo da UE 
que promova as actividades de vigilância 
transsectoriais e transfronteiriças e reforce 
a utilização segura e respeitadora do 
ambiente do espaço marinho, tendo em 
conta, nomeadamente, os aspectos 
pertinentes da evolução das políticas 
sectoriais em matéria de vigilância e, se for 
caso disso, contribuindo para as adaptações 
necessárias;

Or. en

Alteração 36
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O ordenamento do espaço marítimo e a 
gestão integrada das zonas costeiras, que 
fornecem instrumentos fundamentais para 
uma gestão ecossistémica e um 
desenvolvimento sustentável das zonas 
marinhas e das regiões costeiras;

b) O ordenamento do espaço marítimo e a 
gestão integrada das zonas costeiras, que 
fornecem instrumentos fundamentais para 
uma gestão ecossistémica e um 
desenvolvimento sustentável das zonas 
marinhas e das regiões costeiras, 
colocando-se particular ênfase nas 
regiões mais vulneráveis às alterações 
climáticas;

Or. en



AM\856287PT.doc 11/17 PE458.540v01-00

PT

Alteração 37
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de incentivar o 
desenvolvimento sustentável, a inovação e 
o emprego especificados no artigo 2.º, 
alínea c), o programa visa favorecer em 
particular:
a) A promoção de novas fontes de 
desenvolvimento económico sustentável e 
de emprego no sector marítimo e na 
protecção da biodiversidade marinha nas 
zonas costeiras;
b) A promoção de fontes marinhas de 
energia renovável;
c) Medidas que tornem as profissões 
marítimas mais atraentes e, em particular, 
incentivem a mobilidade transnacional de 
jovens empregados na área da protecção 
da biodiversidade marinha e no sector 
marítimo em geral.

Or. en

Alteração 38
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de incentivar a protecção e a 
utilização sustentável dos recursos 
marinhos e costeiros especificados no 
artigo 2.º, alínea d), o programa visa 
promover em particular o 
desenvolvimento de:
a) A aplicação da Directiva-Quadro 
Estratégia Marinha e, nomeadamente, a 
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definição dos limites da sustentabilidade 
de actividades humanas (incluindo as 
actividades não directamente relacionadas 
com o ambiente marítimo, mas que 
exercem sobre ele um impacto directo) 
que exercem impacto sobre o ambiente 
marinho;
b) Plataformas para o intercâmbio de 
informações e alertas relacionados com a 
segurança marítima, por exemplo em 
ligação com a produção, a exploração e o 
transporte por navios de petróleo e gás ao 
largo da costa ou com actividades 
desenvolvidas em condutas; procurar-se-á 
também a participação de países terceiros 
nessas plataformas; 

Or. en

Alteração 39
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A fim de contribuir para a protecção 
da biodiversidade marinha especificada 
no artigo 2.º, alínea d), o programa visa 
promover em particular:
a) A aplicação da Directiva-Quadro 
Estratégia Marinha, incluindo a definição 
dos limites da sustentabilidade de 
actividades humanas que exercem 
impacto sobre o ambiente marinho;
b) O desenvolvimento de plataformas para 
o intercâmbio de informações e alertas 
relacionados com a segurança marítima, 
por exemplo em ligação com actividades 
de produção e exploração de petróleo ao 
largo da costa;

Or. en
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Alteração 40
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Países terceiros, incluindo os países
ribeirinhos de uma bacia marítima 
europeia;

a) Países terceiros ribeirinhos de uma bacia 
marítima europeia;

Or. it

Alteração 41
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Países terceiros, incluindo os países 
ribeirinhos de uma bacia marítima 
europeia;

a) Países terceiros, incluindo os países 
ribeirinhos de uma bacia marítima 
europeia, em especial no que respeita a 
garantir a aplicação, nesses países, de 
normas ambientais cujo nível não seja 
inferior ao das aplicáveis na UE;

Or. en

Alteração 42
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Intervenientes nos países terceiros; b) Intervenientes nos países terceiros que 
operem numa bacia marítima europeia ou 
dela sejam ribeirinhos;
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Or. it

Alteração 43
Kriton Arsenis

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Estudos e programas de cooperação; a) Estudos (sobre a identificação de 
lacunas legislativas relativas a pavilhões 
de conveniência e pesca ilegal, não 
regulamentada e não declarada) e 
programas de cooperação;

Or. en

Alteração 44
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Acções referentes ao 
desenvolvimento e à promoção de 
tecnologias de transporte marítimo verdes 
a empreender em estreita cooperação com 
os serviços pertinentes da Comissão;

Or. en
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Alteração 45
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Acções referentes ao 
desenvolvimento e à promoção de 
tecnologias de transporte marítimo verdes 
a empreender em estreita cooperação com 
os serviços pertinentes da Comissão;

Or. en

Justificação

At the moment, the proposal only includes a very limited number of funds allocated to 
infrastructure investment and environmentally-friendly shipping projects. Given the key role 
of shipping in the EU’s maritime policy, the development of green shipping technologies (e.g. 
support for investment in LNG-fuelled vessels or retrofitting, funding for LNG bunkering 
infrastructure, funding for further research into greener propulsion, decrease of emissions, 
optimisation of pump and auxiliary systems,…) should be included amongst the objectives 
and eligible activities to be funded under the present regulation. It is, however, key that these 
initiatives are taken in strong cooperation with the relevant Commission services (DG MOVE, 
DG MARE and DG RESEARCH) to guarantee that efforts are not carried out in parallel but 
rather in an integrated manner.

Alteração 46
Oreste Rossi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Podem beneficiar do programa países 
terceiros, partes interessadas em países 
terceiros e organizações ou organismos 
internacionais que prossigam um ou mais 
dos objectivos gerais e específicos 
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º.

2. Podem beneficiar do programa 
Estados-Membros, países terceiros
ribeirinhos de uma bacia marítima 
europeia, partes interessadas em países 
terceiros e organizações ou organismos 
internacionais que prossigam um ou mais 
dos objectivos gerais e específicos 
estabelecidos nos artigos 2.º e 3.º.
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Or. it

Alteração 47
Rovana Plumb

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A dotação financeira para a execução do 
programa é fixada em 50 000 000 EUR 
para o período compreendido entre 1 de 
Janeiro de 2011 e 31 de Dezembro de 
2013.

1. A dotação financeira para a execução do 
programa é fixada em 50 000 000 EUR 
para o período 2011 - 2013.

Or. ro

Alteração 48
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Comité Consultivo Comité de Regulamentação

Or. en

Alteração 49
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida por um Comité 
Consultivo no estabelecimento dos 
programas de trabalho anuais previstos no 
artigo 7.º, n.º 2.

1. A Comissão é assistida por um Comité 
de Regulamentação no estabelecimento 
dos programas de trabalho anuais previstos 
no artigo 7.º, n.º 2.
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Or. en

Alteração 50
Struan Stevenson

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
3.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, tendo-se 
em conta o disposto no seu artigo 8.º.

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
5.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, tendo-se 
em conta o disposto no seu artigo 8.º.

Or. en


