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Изменение 1
Maurice Ponga

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. във връзка с компетентността, 
предоставена от позоваването на 
териториалното сближаване в ДФЕС и с 
цел подобряване на достижимостта, 
счита, че е от съществено значение 
мобилността на пътниците и стоките да 
продължат да бъдат неделима част от 
политиката в областта на вътрешния 
пазар чрез насърчаването на морските 
превози на къси разстояния и морското 
крайбрежно плаване между териториите 
и същевременно да се гарантират по-
добри връзки между периферните 
морски региони и островите от една 
страна, и континенталните територии и 
икономическите центрове, от друга 
страна; в същия контекст подчертава, че 
е от решаващо значение да се разгледат 
затрудненията, пред които са изправени 
островните райони в ЕС, по отношение 
на превоза на лица, чрез гарантиране на 
същата цена на километър за превоза на 
стоки и лица независимо от 
местонахождението им;

1. във връзка с компетентността, 
предоставена от позоваването на 
териториалното сближаване в ДФЕС и с 
цел подобряване на достижимостта, 
счита, че е от съществено значение 
мобилността на пътниците и стоките да 
продължат да бъдат неделима част от 
политиката в областта на вътрешния 
пазар чрез насърчаването на морските 
превози на къси разстояния и морското 
крайбрежно плаване между териториите 
и същевременно да се гарантират по-
добри връзки между периферните 
морски региони, най-отдалечените 
райони и островите от една страна, и 
континенталните територии и 
икономическите центрове, от друга 
страна; в същия контекст подчертава, че 
е от решаващо значение да се разгледат 
затрудненията, пред които са изправени 
островните райони в ЕС, по отношение 
на превоза на хора, чрез гарантиране на 
същата цена на километър за превоза на 
стоки и хора независимо от 
местонахождението им; настоява за 
конкретни действия за най-
отдалечените райони, при които да 
се отчитат характерните им 
особености;

Or. fr
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Изменение 2
Michail Tremopoulos, François Alfonsi

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. във връзка с компетентността, 
предоставена от позоваването на 
териториалното сближаване в ДФЕС и с 
цел подобряване на достижимостта, 
счита, че е от съществено значение 
мобилността на пътниците и стоките да 
продължат да бъдат неделима част от 
политиката в областта на вътрешния 
пазар чрез насърчаването на морските 
превози на къси разстояния и морското 
крайбрежно плаване между териториите 
и същевременно да се гарантират по-
добри връзки между периферните 
морски региони и островите от една 
страна, и континенталните територии и 
икономическите центрове, от друга 
страна; в същия контекст подчертава, че 
е от решаващо значение да се разгледат 
затрудненията, пред които са изправени 
островните райони в ЕС, по отношение 
на превоза на лица, чрез гарантиране на 
същата цена на километър за превоза на 
стоки и лица независимо от 
местонахождението им;

1. във връзка с компетентността, 
предоставена от позоваването на 
териториалното сближаване в ДФЕС и с 
цел подобряване на достижимостта, 
счита, че е от съществено значение 
мобилността на пътниците и стоките да 
продължат да бъдат неделима част от 
политиката в областта на вътрешния 
пазар чрез насърчаването на морските 
превози на къси разстояния и морското 
крайбрежно плаване между териториите 
и същевременно да се гарантират по-
добри връзки между периферните 
морски региони и островите от една 
страна, и континенталните територии и 
европейските икономически центрове, 
без ограничения по отношение на 
държавите, на които принадлежат 
териториите, които трябва да 
бъдат свързани, от друга страна; в 
същия контекст подчертава, че е от 
решаващо значение да се разгледат 
затрудненията, пред които са изправени 
островните райони в ЕС, по отношение 
на превоза на хора, чрез гарантиране на 
същата цена на километър за превоза на 
стоки и хора, независимо от 
местонахождението им, в рамките на 
надеждна и редовна услуга;

Or. fr

Изменение 3
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 1
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Проектостановище Изменение

1. във връзка с компетентността, 
предоставена от позоваването на 
териториалното сближаване в ДФЕС и с 
цел подобряване на достижимостта, 
счита, че е от съществено значение 
мобилността на пътниците и стоките да 
продължат да бъдат неделима част от 
политиката в областта на вътрешния 
пазар чрез насърчаването на морските 
превози на къси разстояния и морското 
крайбрежно плаване между териториите 
и същевременно да се гарантират по-
добри връзки между периферните 
морски региони и островите от една 
страна, и континенталните територии и 
икономическите центрове, от друга 
страна; в същия контекст подчертава, че 
е от решаващо значение да се разгледат 
затрудненията, пред които са изправени 
островните райони в ЕС, по отношение 
на превоза на лица, чрез гарантиране 
на същата цена на километър за 
превоза на стоки и лица независимо 
от местонахождението им;

1. във връзка с компетентността, 
предоставена от позоваването на 
териториалното сближаване в ДФЕС и с 
цел подобряване на достижимостта, 
счита, че е от съществено значение 
мобилността на пътниците и стоките да 
продължат да бъдат неделима част от 
политиката в областта на вътрешния 
пазар чрез насърчаването на морските 
превози на къси разстояния и морското 
крайбрежно плаване между териториите 
и същевременно да се гарантират по-
добри връзки между периферните 
морски региони и островите от една 
страна, и континенталните територии и 
икономическите центрове, от друга 
страна; в същия контекст подчертава, че 
е от решаващо значение да се разгледат 
затрудненията, пред които са изправени 
островните райони в ЕС, особено 
малките островни общности, по 
отношение на превоза на хора;

Or. en

Изменение 4
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. във връзка с компетентността, 
предоставена от позоваването на 
териториалното сближаване в ДФЕС и с 
цел подобряване на достижимостта, 
счита, че е от съществено значение 
мобилността на пътниците и стоките да 
продължат да бъдат неделима част от 
политиката в областта на вътрешния 

1. във връзка с компетентността, 
предоставена от позоваването на 
териториалното сближаване в ДФЕС и с 
цел подобряване на достижимостта, 
счита, че е от съществено значение 
мобилността на пътниците и стоките да 
продължат да бъдат неделима част от 
политиката в областта на вътрешния 
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пазар чрез насърчаването на морските 
превози на къси разстояния и морското 
крайбрежно плаване между териториите 
и същевременно да се гарантират по-
добри връзки между периферните 
морски региони и островите от една 
страна, и континенталните територии и 
икономическите центрове, от друга 
страна; в същия контекст подчертава, че 
е от решаващо значение да се разгледат 
затрудненията, пред които са изправени 
островните райони в ЕС, по отношение 
на превоза на лица, чрез гарантиране на 
същата цена на километър за превоза на 
стоки и лица, независимо от 
местонахождението им; 

пазар чрез насърчаването на морските 
превози на къси разстояния и морското 
крайбрежно плаване между териториите 
и същевременно да се гарантират по-
добри връзки между периферните 
морски региони и островите от една 
страна, и континенталните територии и 
икономическите центрове, от друга 
страна; в същия контекст подчертава, че 
е от решаващо значение да се разгледат 
затрудненията, пред които са изправени 
островните райони в ЕС, по отношение 
на превоза на хора и стоки като се 
оказва подкрепа за морски връзки, 
които не се обслужват по подходящ 
начин от пазара и, чрез гарантиране на 
същата цена на километър за превоза на 
хора, независимо от местонахождението 
им;

Or. en

Изменение 5
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. във връзка с компетентността, 
предоставена от позоваването на 
териториалното сближаване в ДФЕС и с 
цел подобряване на достижимостта, 
счита, че е от съществено значение 
мобилността на пътниците и стоките да 
продължат да бъдат неделима част от 
политиката в областта на вътрешния 
пазар чрез насърчаването на морските 
превози на къси разстояния и морското 
крайбрежно плаване между териториите 
и същевременно да се гарантират по-
добри връзки между периферните 
морски региони и островите от една 
страна, и континенталните територии и 
икономическите центрове, от друга 

1. във връзка с компетентността, 
предоставена от позоваването на 
териториалното сближаване в ДФЕС и с 
цел подобряване на достижимостта, 
счита, че е от съществено значение 
мобилността на пътниците и стоките да 
продължат да бъдат неделима част от 
политиката в областта на вътрешния 
пазар чрез насърчаването на морските 
превози на къси разстояния и морското 
крайбрежно плаване между териториите 
и същевременно да се гарантират по-
добри връзки между периферните 
морски региони и островите от една 
страна, и континенталните територии и 
икономическите центрове, от друга 
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страна; в същия контекст подчертава, че 
е от решаващо значение да се разгледат 
затрудненията, пред които са изправени 
островните райони в ЕС, по отношение 
на превоза на лица, чрез гарантиране на 
същата цена на километър за превоза 
на стоки и лица независимо от 
местонахождението им; 

страна; в същия контекст подчертава, че 
е от решаващо значение да се разгледат 
затрудненията, пред които са изправени 
островните райони в ЕС, по отношение 
на превоза на хора, чрез гарантиране на 
конкурентни цени за превоза на стоки 
и хора независимо от 
местонахождението им; 

Or. pt

Изменение 6
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. във връзка с компетентността, 
предоставена от позоваването на 
териториалното сближаване в ДФЕС и с 
цел подобряване на достижимостта, 
счита, че е от съществено значение 
мобилността на пътниците и стоките да 
продължат да бъдат неделима част от 
политиката в областта на вътрешния 
пазар чрез насърчаването на морските 
превози на къси разстояния и морското 
крайбрежно плаване между териториите 
и същевременно да се гарантират по-
добри връзки между периферните 
морски региони и островите от една 
страна, и континенталните територии и 
икономическите центрове, от друга 
страна; в същия контекст подчертава, че 
е от решаващо значение да се разгледат 
затрудненията, пред които са изправени 
островните райони в ЕС, по отношение 
на превоза на лица, чрез гарантиране на 
същата цена на километър за превоза на 
стоки и лица независимо от 
местонахождението им;

1. във връзка с компетентността, 
предоставена от позоваването на 
териториалното сближаване в ДФЕС и с 
цел подобряване на достижимостта, 
счита, че е от съществено значение 
мобилността на пътниците и стоките да 
продължат да бъдат неделима част от 
политиката в областта на вътрешния 
пазар чрез насърчаването на морските
превози на къси разстояния и морското 
крайбрежно плаване между териториите 
и същевременно да се гарантират по-
добри връзки между периферните 
морски региони, районите с нисък 
прилив, свързани с тези региони,  и 
островите от една страна, и 
континенталните територии и 
икономическите центрове, от друга 
страна; в същия контекст подчертава, че 
е от решаващо значение да се разгледат 
затрудненията, пред които са изправени 
островните райони в ЕС, по отношение 
на превоза на хора, чрез гарантиране на 
същата цена на километър за превоза на 
стоки и хора независимо от 
местонахождението им;
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Or. fi

Изменение 7
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. призовава държавите-членки да 
използват по-добре структурните и 
кохезионни фондове за по-нататъшно 
развитие на пристанищните 
интермодални транспортни услуги с 
цел по-бързо преминаване от земен 
към воден транспорт, както и 
повишаване на енергийната 
ефективност и намаляване на 
емисиите на CO2 в европейската 
транспортна система;

Or. en

Изменение 8
Charalampos Angourakis

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. цялостното създаване на 
политики, стратегическото 
планиране и изпълнението на 
интегрираната морска политика и на 
общата морска политика на ЕС 
насърчават, служат и имат като 
единствен критерий 
конкурентоспособността, което 
означава рентабилност, на 
монополните консорциуми, включени 
в цялата мрежа от 
капиталистически икономически 
дейности, свързани с морето, 
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морските региони и територии и 
свързаните области на стопанска
дейност;   резултатът от тази 
политика, провеждана от ЕС и 
буржоазните правителства на 
държавите-членки, беше огромно 
увеличение на корпоративните 
печалби, което неминуемо изостри до 
сериозна степен проблемите на 
работническата класа и на 
обикновените хора и доведе до 
драматично влошаване на 
положението в островните и най-
отдалечените райони на ЕС;

Or. el

Изменение 9
Charalampos Angourakis

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. подчертава, че Регламент (ЕИО) 
№ 3577/92 на Съвета относно 
прилагането на принципа за свободно 
предоставяне на услуги в областта на 
морския превоз в рамките на 
държавите-членки (морски каботаж), 
с който се премахва каботажът в 
интерес на пълно либерализиране на 
пазарите, доведе до голямо увеличение 
на тарифите за превоз на товари и на 
цените на билетите, доведе до 
изолация на островите, особено през 
зимните месеци, когато 
корабособствениците не успяват да 
осъществят огромните печалби, 
които искат,  докато държавните 
субсидии за корабособствениците се 
увеличиха десетократно в рамките на 
седем години (2003-2010), доведе до  
уволнения на хиляди пристанищни 
работници, постави по драматичен 
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начин тежест върху околната среда, 
като освободи корабните компании 
от задължението да  спазват 
правилата за опазване на околната 
среда, създава избухливи социални 
проблеми както за корабните 
работници, които изживяват 
сериозна безработица, така и за тези, 
които живеят в островните райони, 
например в Гърция, за които цената 
на живота е още по-висока от тази 
на живеещите в континенталната 
част, и доведе до цялостно влошаване 
на  крайбрежния транспорт;    
неуспехът на Регламент (ЕИО) 
№ 3577/92 доказва необходимостта 
той да бъде отменен и да бъдат 
отхвърлени всякакви допълнителни 
стъпки за вдигане на разпоредбите 
относно каботажа за кораби на 
компаниите, предлагащи пътувания 
по море;  

Or. el

Изменение 10
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. напомня особената уязвимост на 
крайбрежните райони и островите 
от въздействието на изменението на 
климата; подчертава, че 
планирането на всякакво развитие по 
протежение на дългия морски бряг на 
Общността, включително 
хинтерланда, трябва да отчита 
последствията от изменението на 
климата; предлага уязвимостта от 
изменението на климата да бъде 
обсъдена при изготвянето на 
бъдещата регионална политика с цел 
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да не се излага на опасност 
изпълнението на ИПМ;

Or. en

Изменение 11
Charalampos Angourakis

Проектостановище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. развитието на крайбрежния 
транспорт с модерни, сигурни кораби 
с ниски цени на пътническите 
билети и тарифи за превоз на товари, 
които да обслужват ежедневно и 
ежегодно потребностите на
работниците и на живеещите в 
островни и отдалечени райони, заедно 
с увеличаване на екипажа на 
корабите, намаляване на работните 
часове и удовлетворяване на 
исканията на мореплавателите, е 
основен приоритет за 
работническата класа;

Or. el

Изменение 12
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. обръща внимание на необходимостта 
от увеличаване на регионалното морско 
сътрудничество в контекста на една 
интегрирана рамка с оглед укрепване на 
морските сектори, справяне с 
отрицателното въздействие на 

2. обръща внимание на необходимостта 
от увеличаване на регионалното морско 
сътрудничество в контекста на една 
интегрирана рамка с оглед укрепване на 
морските сектори, създаване на 
устойчив икономически растеж и 
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островното положение и насърчаване на 
обмена и прехвърлянето на най-добри 
практики;

работни места в морските региони, 
справяне с отрицателното въздействие 
на островното положение и насърчаване 
на обмена и прехвърлянето на най-
добри практики; едновременно с това 
подчертава значението на 
допълнителни и текущи научни 
изследвания за влиянието от 
изменението на климата с цел 
защита на морските екосистеми в 
тези региони. призовава да бъде 
изготвена една всеобхватна и 
разбираема система за екологична 
защита на крайбрежните региони и 
моретата, която да подпомага 
регионалното планиране;

Or. en

Изменение 13
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. обръща внимание на необходимостта 
от увеличаване на регионалното морско 
сътрудничество в контекста на една 
интегрирана рамка с оглед укрепване на 
морските сектори, справяне с 
отрицателното въздействие на 
островното положение и насърчаване на 
обмена и прехвърлянето на най-добри 
практики;

2. обръща внимание на необходимостта 
от увеличаване на регионалното морско 
сътрудничество в контекста на една 
интегрирана рамка с оглед укрепване на 
морските сектори, справяне с 
отрицателното въздействие на 
островното положение и насърчаване на 
обмена и прехвърлянето на най-добри 
практики, особено по отношение на 
научните изследвания и морския 
надзор;

Or. pt
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Изменение 14
Maurice Ponga

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. обръща внимание на необходимостта 
от увеличаване на регионалното морско 
сътрудничество в контекста на една 
интегрирана рамка с оглед укрепване на 
морските сектори, справяне с 
отрицателното въздействие на 
островното положение и насърчаване на 
обмена и прехвърлянето на най-добри 
практики;

2. обръща внимание на необходимостта 
от увеличаване на регионалното морско 
сътрудничество в контекста на една 
интегрирана рамка с оглед укрепване на 
морските сектори, справяне с 
отрицателното въздействие на 
островното положение и насърчаване на 
обмена и прехвърлянето на най-добри 
практики; подчертава приноса на 
регионалната политика в тази 
област чрез целта й за териториално 
сътрудничество;

Or. fr

Изменение 15
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. обръща внимание на необходимостта 
от увеличаване на регионалното морско 
сътрудничество в контекста на една 
интегрирана рамка с оглед укрепване на 
морските сектори, справяне с 
отрицателното въздействие на 
островното положение и насърчаване на 
обмена и прехвърлянето на най-добри 
практики;

2. обръща внимание на необходимостта 
от увеличаване на регионалното морско 
сътрудничество в контекста на една 
интегрирана рамка с оглед укрепване на 
морските сектори, защита на 
морските екосистеми, справяне с 
отрицателното въздействие на 
островното положение и насърчаване на 
обмена и прехвърлянето на най-добри 
практики;

Or. en
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Изменение 16
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. предлага създаването и 
разработването на стратегии за 
морските макрорегиони на 
Европейския съюз, които да могат да 
насърчат интегриран подход за 
всички дейности, свързани с морския 
сектор; в тази връзка подчертава 
необходимостта да се вземат предвид 
характерните особености на 
морските басейни и приоритетите 
на крайбрежните икономики на  най-
отдалечените райони на Европейския 
съюз;

Or. pt

Изменение 17
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. подчертава необходимостта от 
съгласуваност между морското и 
наземното пространствено 
планиране, като не се забравя 
екосистемният подход; отбелязва, че 
териториалното сътрудничество е 
особено важно за защитата на 
трансграничните чувствителни 
морски области;

Or. en
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Изменение 18
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. като отчита факта, че всеки остров 
има свои собствени специфични 
характерни особености, които налагат 
специфични решения, подчертава 
необходимостта от насърчаване на 
приспособени стратегии за местно 
развитие и не одобрява универсалния 
подход; следователно счита, че 
интегрираното морско управление е от 
съществено значение за избягване на 
всякакво припокриване на 
компетентности между различни 
равнища на управление и за засилване 
на сътрудничеството и диалога с 
местните и регионалните органи;

3. като отчита факта, че морските 
региони, включително крайбрежните 
региони, островите и най-
отдалечените райони имат свои 
собствени специфични характерни 
особености, които налагат специфични 
решения, подчертава необходимостта от 
насърчаване на приспособени стратегии 
за местно развитие, провеждани чрез 
процес на консултации "отдолу 
нагоре", и не одобрява универсалния 
подход следователно счита, че 
интегрираното морско управление е от 
съществено значение за избягване на 
всякакво припокриване на 
компетентности между различни
равнища на управление и за засилване 
на сътрудничеството и диалога с 
местните и регионалните органи, 
крайбрежните общности и други 
заинтересовани страни от морската 
сфера;

Or. en

Изменение 19
Maurice Ponga

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. като отчита факта, че всеки остров 
има свои собствени специфични 
характерни особености, които налагат 
специфични решения, подчертава 
необходимостта от насърчаване на 

3. като отчита факта, че всеки остров 
има свои собствени специфични 
характерни особености, които налагат 
специфични решения, подчертава 
необходимостта от насърчаване на 
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приспособени стратегии за местно 
развитие и не одобрява универсалния 
подход; следователно счита, че 
интегрираното морско управление е от 
съществено значение за избягване на 
всякакво припокриване на 
компетентности между различни 
равнища на управление и за засилване 
на сътрудничеството и диалога с 
местните и регионалните органи;

приспособени стратегии за местно 
развитие и не одобрява универсалния 
подход; следователно счита, че 
интегрираното морско управление е от 
съществено значение за избягване на 
всякакво припокриване на 
компетентности между различни 
равнища на управление и за засилване 
на сътрудничеството и диалога с 
местните и регионалните органи; в този 
смисъл подкрепя създаването на 
специфична стратегия за 
Атлантическия океан в рамките на 
изготвянето на стратегически 
подходи, свързани с регионални морски 
басейни; 

Or. fr

Изменение 20
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. като отчита факта, че всеки остров 
има свои собствени специфични 
характерни особености, които налагат 
специфични решения, подчертава 
необходимостта от насърчаване на 
приспособени стратегии за местно 
развитие и не одобрява универсалния 
подход; следователно счита, че 
интегрираното морско управление е от 
съществено значение за избягване на 
всякакво припокриване на 
компетентности между различни 
равнища на управление и за засилване 
на сътрудничеството и диалога с 
местните и регионалните органи;

3. като отчита факта, че всеки остров 
има свои собствени специфични 
характерни особености, които налагат 
специфични решения, подчертава 
необходимостта от насърчаване на 
приспособени стратегии за местно 
развитие и не одобрява универсалния 
подход; следователно счита, че 
интегрираното морско управление е от 
съществено значение за избягване на 
всякакво припокриване на 
компетентности между различни 
равнища на управление, за засилване на 
сътрудничеството и диалога с местните 
и регионалните органи и участниците 
от гражданското общество, както и 
за гарантиране на устойчивостта на 
действията; 
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Or. en

Изменение 21
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. Въпреки това, за справяне с общи 
проблеми, приоритети и 
предизвикателства в по-широка 
географска област, включително 
различни държави-членки, препоръчва 
на Комисията, в светлината на 
стратегията "ЕС 2020", да анализира 
възможността за насърчаване на 
"макрорегионален" подход, основан на 
цел 3 от Регламента за 
структурните фондове, който гласи, 
че "макрорегионалната стратегия 
следва да бъде включена в 
регионалната политика на ЕС, в 
качеството й на координирана 
политика за цялата територия на 
ЕС; подчертава също така 
необходимостта да се анализира 
добавената стойност на тази 
стратегия за изпълнението на целта 
за териториално сближаване в 
рамките на територията на Съюза;
това следва да бъде направено също и 
за морската политика с оглед 
насърчаване на развитието и по-добро 
изпълнение на морската политика на 
ЕС в крайбрежните и най-
отдалечените райони в рамките на 
ясна и всеобхватна стратегия;

Or. en
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Изменение 22
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. обръща внимание на значението 
на морската икономика, по-специално 
за държавите-членки с големи 
изключителни икономически зони, и 
на необходимостта да се насърчава 
развитието на морски икономически 
клъстери и да се повиши приносът им 
за растеж и трудова заетост в 
рамките на Стратегията 2020;

Or. pt

Изменение 23
Riikka Manner

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. предлага създаването на 
хоризонтален отдел в Комисията, 
който да бъде отговорен единствено 
за въпроси, свързани с островите и 
крайбрежията, и който да работи и 
насърчава интегриран подход за морски 
политики и мерки с оглед 
популяризиране на характерните им 
особености и приоритети в рамките на 
интегрираната морска политика;

4. предлага да бъде засилено 
сътрудничеството по въпроси, 
свързани с островите и крайбрежията, и
да бъдат положени усилия за 
планиране на възможен интегриран 
подход за морски политики и мерки с 
оглед популяризиране на характерните 
им особености и приоритети в рамките 
на интегрираната морска политика

Or. fi
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Изменение 24
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. предлага създаването на 
хоризонтален отдел в Комисията, 
който да бъде отговорен единствено за 
въпроси, свързани с островите и 
крайбрежията, и който да работи и 
насърчава интегриран подход за морски 
политики и мерки с оглед 
популяризиране на характерните им 
особености и приоритети в рамките на 
интегрираната морска политика;

4. предлага създаването на системен 
обмен между службите в Комисията, 
единствено за въпроси, свързани с 
островите и крайбрежията, и който да 
работи и насърчава интегриран подход 
за морски политики и мерки с оглед 
популяризиране на характерните им 
особености и приоритети в рамките на 
интегрираната морска политика;

Or. en

Изменение 25
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подкрепя насърчаването на 
интегрирането на отдалечените 
морски райони и островите в 
"морските магистрали", така че да 
се насърчи една ефикасна морска 
връзка с европейската 
континентална част и по този начин 
да се укрепи устойчивата мобилност, 
интермодалността и вътрешният 
пазар;  

Or. pt
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Изменение 26
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава Комисията да постави 
най-отдалечените райони в центъра 
на международното измерение на 
морската политика, като предни 
постове на Съюза  в съответните 
морски басейни, както е предвидено в 
съобщението й от 2004 г. 
(COM(2004)343); следователно счита, 
че тези територии следва да бъдат 
привилегировани места за 
създаването на общностни 
структури, обхващащи 
международното измерение на ИМП 
във всеки подходящ момент;

Or. fr

Изменение 27
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. припомня на Комисията поетия 
от нея ангажимент в съобщението 
от 2004 г. (COM(2004)343) - да изготвя 
морски регионални стратегии за най-
отдалечените райони;

Or. fr
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Изменение 28
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. призовава Комисията да 
интегрира морското измерение в 
международните си споразумения с 
регионални подобразувания като 
СИП-CARIFORUM, по-специално 
когато съответните региони 
притежават морски басейн, 
включващ европейски територии; 

Or. fr

Изменение 29
Patrice Tirolien

Проектостановище
Параграф 4 г (нов)

Проектостановище Изменение

4г. призовава Комисията да започне 
проучване на въздействието върху 
възможностите и условията за 
установяването на морска 
магистрала от Карибско море по 
продължение на карибската островна 
дъга;

Or. fr

Изменение 30
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. предвид рисковете, на които са 
изложени най-вече крайбрежните 
региони, подчертава значението на 
мерки за морска безопасност, което 
налага съвместни усилия, 
придружаващи морската политика, 
както и мерки и сътрудничество в други 
области на политиката на равнището на 
ЕС.

5. предвид рисковете, свързани с 
безопасността, сигурността и 
защитата, на които са изложени най-
вече крайбрежните региони, подчертава 
значението на мерки за морска 
безопасност, което налага съвместни 
усилия, придружаващи морската 
политика, както и мерки и 
сътрудничество в други области на 
политиката на равнището на ЕС; 
обръща внимание на необходимостта 
морските региони, а също така и 
службите, да работят в тясно 
сътрудничество, за да се справят с 
тези проблеми;  

Or. en

Изменение 31
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. предлага да се разработят 
регионални инициативи в рамките на 
морски магистрали в европейските 
морски области от съществено 
значение с цел насърчаване на 
въвеждането на нови интермодални 
логистични вериги по море и 
повишаване на развитието на 
морската търговия.  

Or. en
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Изменение 32
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита, че интегрираната морска 
политика следва да отдава особено 
внимание на дейностите, свързани с 
риболов, които имат своето място в 
морската икономика на 
крайбрежните райони; изразява 
желание да бъдат въведени 
механизми за съгласуване при 
изготвянето на решения, попадащи в 
обхвата на интегрираната морска 
политика и на общата политика в 
областта на рибарството.

Or. fr

Изменение 33
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. признава, че едно увеличаване при 
развитието на производството на 
морска енергия ще доведе до натиск 
върху индустрията на отдиха, 
туризма, рибарството и транспорта 
и призовава за сътрудничество между 
регионите, за да се защитят тези 
интереси.

Or. en
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Изменение 34
Catherine Bearder

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. поддържа становището, че 
интегрираната морска политика 
следва да има свое собствено 
финансиране, като се отчитат 
настоящите специфични характерни 
особености на различните 
заинтересовани региони.

Or. en


