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Amendamentul 20
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Considerentul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Finanțarea din partea Uniunii trebuie să 
fie destinată susținerii activităților 
exploratorii legate de acțiunile care 
urmăresc promovarea obiectivelor 
strategice ale politicii maritime integrate, 
printre care se numără guvernanța maritimă 
integrată la toate nivelele, dezvoltarea în 
continuare și implementarea strategiilor 
integrate pentru bazinele maritime, 
adaptate la nevoile specifice ale diferitelor 
bazine maritime ale Europei, definirea, în 
Directiva-cadru privind strategia pentru 
mediul marin, care constituie pilonul de 
mediu al politicii maritime integrate, a 
limitelor sustenabilității activităților 
umane, acordând impactului cumulativ al 
acestora atenția cuvenită pe baza abordării 
ecosistemice, implicarea mai accentuată a 
părților interesate în sistemele de 
guvernanță maritimă integrată, dezvoltarea 
în continuare a instrumentelor 
transsectoriale pentru elaborarea politicii 
integrate, promovarea dimensiunii 
internaționale a politicii maritime integrate 
și creșterea economică sustenabilă, 
ocuparea forței de muncă, inovarea și 
competitivitatea.

(6) Finanțarea din partea Uniunii ar trebui
să fie destinată susținerii activităților 
exploratorii legate de acțiunile care 
urmăresc promovarea obiectivelor 
strategice ale politicii maritime integrate, 
printre care se numără guvernanța maritimă 
integrată la toate nivelurile, dezvoltarea în 
continuare și implementarea strategiilor 
integrate pentru bazinele maritime, 
adaptate la nevoile specifice ale diferitelor 
bazine maritime ale Europei, definirea și 
punerea în aplicare a Directivei-cadru
privind strategia pentru mediul marin, care 
constituie pilonul de mediu al politicii 
maritime integrate, a limitelor 
sustenabilității activităților umane, 
acordând impactului cumulativ al acestora 
atenția cuvenită pe baza abordării 
ecosistemice, implicarea mai accentuată a 
părților interesate în sistemele de 
guvernanță maritimă integrată, dezvoltarea 
în continuare a instrumentelor 
transsectoriale pentru elaborarea politicii 
integrate, promovarea dimensiunii 
internaționale a politicii maritime integrate 
și creșterea economică sustenabilă, 
ocuparea forței de muncă, inovarea și 
competitivitatea.

Or. en

Amendamentul 21
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera a 



PE458.540v01-00 4/16 AM\856287RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să stimuleze dezvoltarea și 
implementarea guvernanței integrate a 
afacerilor maritime și costiere și a 
strategiilor integrate pentru bazinele 
maritime;

(a) să stimuleze dezvoltarea și 
implementarea guvernanței integrate a 
afacerilor maritime și costiere, a protecției 
biodiversității marine și a strategiilor 
integrate pentru bazinele maritime;

Or. en

Amendamentul 22
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să contribuie la dezvoltarea 
instrumentelor transsectoriale pentru
politicile sectoriale care privesc mările sau
coastele;

(b) să contribuie la dezvoltarea 
instrumentelor transsectoriale pentru
sprijinirea politicilor care privesc mările 
sau zonele de coastă, în special în 
domeniul protecției mediului și al 
dezvoltării politicilor maritime ecologice;

Or. en

Justificare

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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Amendamentul 23
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să contribuie la dezvoltarea 
instrumentelor transsectoriale pentru
politicile sectoriale care privesc mările sau
coastele;

(b) să contribuie la dezvoltarea 
instrumentelor transsectoriale pentru
sprijinirea politicilor care privesc mările 
sau zonele de coastă, în special în 
domeniul protecției mediului și al 
dezvoltării politicilor maritime ecologice;

Or. en

Amendamentul 24
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să sprijine elaborarea în comun a 
politicii și să promoveze utilizarea 
sustenabilă a resurselor marine și costiere 
și creșterea economică sustenabilă, 
inovarea și ocuparea forței de muncă în 
sectoarele maritime și regiunile de coastă,
asigurând coerența cu prioritățile și 
acțiunile politicilor sectoriale;

(c) să promoveze protecția biodiversității
marine, dezvoltarea durabilă, inovarea și 
ocuparea forței de muncă în sectoarele 
maritime și regiunile de coastă, asigurând 
coerența cu prioritățile și acțiunile 
politicilor sectoriale;

Or. en

Amendamentul 25
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să sprijine elaborarea în comun a (c) să sprijine elaborarea în comun a 
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politicii și să promoveze utilizarea 
sustenabilă a resurselor marine și costiere 
și creșterea economică sustenabilă, 
inovarea și ocuparea forței de muncă în 
sectoarele maritime și regiunile de coastă, 
asigurând coerența cu prioritățile și 
acțiunile politicilor sectoriale;

politicii și să promoveze utilizarea 
sustenabilă a resurselor marine și costiere, 
care ar asigura regenerarea resurselor 
aflate în pericol de epuizare, și creșterea 
economică sustenabilă, inovarea și 
ocuparea forței de muncă în sectoarele 
maritime și regiunile de coastă, asigurând 
coerența cu prioritățile și acțiunile 
politicilor sectoriale;

Or. en

Amendamentul 26
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ca (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) să examineze impactul activităților 
maritime ilegale, în special utilizarea 
pavilioanelor de complezență și pescuitul 
ilicit, nereglementat și neraportat, asupra 
economiei, durabilității și ocupării forței 
de muncă în sectoarele maritime și în 
regiunile de coastă;

Or. en

Amendamentul 27
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să continue definirea, în Directiva-
cadru privind strategia pentru mediul 
marin, a limitelor sustenabilității 
activităților umane care au un impact 
asupra mediului marin;

(d) să promoveze protejarea biodiversității 
marine și să continue definirea limitelor 
sustenabilității activităților umane care au 
un impact asupra mediului marin;



AM\856287RO.doc 7/16 PE458.540v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 28
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 1 – litera da (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să dezvolte strategii individuale 
interrelaționate pentru bazinele maritime;

Or. en

Amendamentul 29
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să facă posibilă îmbunătățirea 
condițiilor de mediu marin și de coastă și 
să reducă poluarea, în special cea cauzată 
de fosfații și nitrații generați de activitățile 
umane zilnice;

Or. en

Amendamentul 30
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să încurajeze statele membre sau 
regiunile să elaboreze sau să introducă 
guvernanța maritimă integrată;

eliminat
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Or. it

Amendamentul 31
Rovana Plumb

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să promoveze stabilirea de platforme și 
rețele de cooperare transsectorială, care să 
includă părțile interesate din industrie și
cercetare, regiunile, autoritățile publice și 
organizațiile neguvernamentale;

(d) să promoveze stabilirea de platforme și 
rețele de cooperare transsectorială, care să 
includă reprezentanți ai autorităților 
publice regionale și locale, părțile 
interesate din industrie și cercetare,
partenerii sociali și societatea civilă și 
organizațiile neguvernamentale;

Or. ro

Amendamentul 32
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să promoveze stabilirea de platforme și 
rețele de cooperare transsectorială, care să 
includă părțile interesate din industrie și 
cercetare, regiunile, autoritățile publice și 
organizațiile neguvernamentale;

(d) să promoveze stabilirea de platforme și 
rețele de cooperare transsectorială, care să 
includă părțile interesate din industrie și 
cercetare, regiunile, autoritățile publice și 
organizațiile neguvernamentale și să 
faciliteze diseminarea informațiilor 
privind proiectele de cercetare aflate în 
curs;

Or. sv
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Amendamentul 33
Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera e 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) să faciliteze elaborarea metodelor și a 
abordărilor comune;

(e) să faciliteze cooperarea 
transfrontalieră și elaborarea metodelor 
comune și să acorde sprijin strategiilor 
regionale, ținând seama de caracteristicile 
specifice bazinelor maritime

Or. sv

Amendamentul 34
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să asigure aplicarea standardelor de 
mediu echivalente și suficiente;

Or. en

Amendamentul 35
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) unui mediu comun pentru schimbul de 
informații, destinat domeniului maritim al 
UE, care să promoveze activitățile de 
supraveghere transsectoriale și 
transfrontaliere și să consolideze utilizarea 
spațiului marin în condiții de siguranță și 
de securitate, ținând seama de evoluțiile 
relevante ale politicilor sectoriale în ceea 

(a) unui mediu comun pentru schimbul de 
informații, destinat domeniului maritim al 
UE, care să promoveze activitățile de 
supraveghere transsectoriale și 
transfrontaliere și să consolideze utilizarea 
spațiului marin în condiții de siguranță și 
de securitate și în mod ecologic, ținând 
seama de evoluțiile relevante ale politicilor 
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ce privește supravegherea și contribuind, 
după caz, la evoluția necesară a acestora;

sectoriale în ceea ce privește supravegherea 
și contribuind, după caz, la evoluția 
necesară a acestora;

Or. en

Amendamentul 36
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) planificării spațiale maritime și 
gestionării integrate a zonelor de coastă, 
care asigură un instrument fundamental 
pentru gestionarea bazată pe ecosistem și 
pentru dezvoltarea sustenabilă a zonelor 
marine și a regiunilor de coastă;

(b) planificării spațiale maritime și 
gestionării integrate a zonelor de coastă, 
care asigură un instrument fundamental 
pentru gestionarea bazată pe ecosistem și 
pentru dezvoltarea sustenabilă a zonelor 
marine și a regiunilor de coastă, 
acordându-se o atenție specială zonelor 
celor mai vulnerabile la schimbările 
climatice;

Or. en

Amendamentul 37
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) pentru a încuraja dezvoltarea 
durabilă, inovarea și ocuparea forței de 
muncă, prevăzute la articolul 2 litera (c), 
programul viza în special:
(a) promovarea unor noi surse de 
dezvoltare economică durabilă și a 
locurilor de muncă în sectorul maritim și 
al protecției biodiversității marine în 
zonele de coastă;
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(b) promovarea energiilor maritime 
regenerabile;
(c) măsuri pentru a spori interesul pentru 
profesiile în domeniul maritim și, în 
special, pentru a încuraja mobilitatea 
transnațională a tinerilor ce lucrează în 
domeniul protecției biodiversității marine 
și în sectorul maritim în general;

Or. en

Amendamentul 38
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) pentru a încuraja protecția și 
utilizarea durabilă a resurselor marine și 
a celor din zonele de coastă, astfel cum se 
prevede la articolul 2 litera (d), programul 
va viza, în special, promovarea 
dezvoltării:
(a) punerii în aplicare a Directivei-cadru 
privind strategia pentru mediul marin, în 
special definirea limitelor durabilității 
activităților umane care au un impact 
asupra mediului marin (inclusiv a 
activităților care nu au legătură în mod 
direct cu mediul marin, dar care au un 
impact direct asupra acestuia);
(b) platformelor dedicate schimbului de 
informații și avertizării cu privire la 
siguranța maritimă, de exemplu în 
legătură cu producția de petrol și gaze în 
larg, explorarea și transportul de către 
navele petroliere sau prin conducte; va fi 
vizată participarea țărilor terțe la astfel de 
platforme;

Or. en
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Amendamentul 39
Michail Tremopoulos

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) pentru a contribui la protecția 
biodiversității marine, prevăzută la 
articolul 2 litera (d), programul va viza 
promovarea:
(a) punerii în aplicare a Directivei-cadru 
privind strategia pentru mediul marin, 
inclusiv definirea limitelor sustenabilității 
activităților umane care au un impact 
asupra mediului marin;
(b) dezvoltarea platformelor dedicate 
schimbului de informații și avertizării cu 
privire la siguranța maritimă, de exemplu 
în legătură cu producția de petrol în larg 
și activitățile de explorare;

Or. en

Amendamentul 40
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 3 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) țările terțe, inclusiv cu cele care au o 
frontieră la un bazin maritim european,

a) țările terțe care au o frontieră la un bazin 
maritim european,

Or. it

Amendamentul 41
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 3 – litera a 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) țările terțe, inclusiv cu cele care au o 
frontieră la un bazin maritim european,

(a) țările terțe, inclusiv cu cele care au o 
frontieră la un bazin maritim european, în 
special în ceea ce privește aplicarea 
standardelor de mediu în țările respective, 
standarde care nu vor fi mai scăzute decât 
cele aplicate în UE,

Or. en

Amendamentul 42
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) actori din țările terțe, b) actori din țările terțe care își desfășoară 
activitatea în cadrul unui bazin maritim 
european sau care au o frontieră la 
acesta,

Or. it

Amendamentul 43
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 4 – punctul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) studii și programe de cooperare; (a) studii (privind identificarea punctelor 
slabe la nivel legislativ în ceea ce privește 
pavilioanele de complezență și pescuitul 
ilicit, nereglementat și neraportat) și 
programe de cooperare;

Or. en
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Amendamentul 44
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) măsuri legate de dezvoltarea și 
promovarea tehnologiilor de transport 
ecologice, ce urmează a fi luate în strânsă 
cooperare cu serviciile pertinente ale 
Comsiei;

Or. en

Amendamentul 45
Elisabetta Gardini

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – litera ea (nouă) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) măsuri legate de dezvoltarea și 
promovarea tehnologiilor de transport 
ecologice, ce urmează a fi luate în strânsă 
cooperare cu serviciile pertinente ale 
Comsiei;

Or. en

Justificare

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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Amendamentul 46
Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pot beneficia de program țările terțe, 
părțile interesate din țări terțe și 
organizațiile sau organismele internaționale 
care urmăresc îndeplinirea unuia sau a mai 
multora dintre obiectivele generale sau 
specifice stabilite la articolele 2 și 3.

(2) Pot beneficia de program statele 
membre, țările terțe aflate în vecinătatea 
unui bazin maritim european, părțile 
interesate din țări terțe și organizațiile sau 
organismele internaționale care urmăresc 
îndeplinirea unuia sau a mai multora dintre 
obiectivele generale sau specifice stabilite 
la articolele 2 și 3.

Or. it

Amendamentul 47
Rovana Plumb

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pachetul financiar pentru 
implementarea programului se stabilește la 
50 000 000 EUR pentru perioada 1 
ianuarie 2011 - 31 decembrie 2013.

(1) Pachetul financiar pentru 
implementarea programului se stabilește la 
50 000 000 EUR pentru perioada 2011 -
2013.

Or. ro

Amendamentul 48
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comitetul consultativ Comitetul de reglementare

Or. en

Amendamentul 49
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La stabilirea programelor de lucru 
anuale prevăzute la articolul 7 alineatul (2), 
Comisia este asistată de un Comitet 
consultativ.

(1) La stabilirea programelor de lucru 
anuale prevăzute la articolul 7 alineatul (2), 
Comisia este asistată de un Comitet de 
reglementare.

Or. en

Amendamentul 50
Struan Stevenson

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 3 și 7 
din Decizia 1999/468/CE, ținând seama de 
dispozițiile articolului 8 din decizia 
menționată.

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 
din Decizia 1999/468/CE, ținând seama de 
dispozițiile articolului 8 din decizia 
menționată.

Or. en


