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Pozměňovací návrh 1
Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Na základě zplnomocnění v oblasti 
územní soudržnosti uvedeného v SFEU a 
s cílem zlepšit dostupnost považuje za 
zásadní, aby pokračovaly snahy o to, aby 
se prostřednictvím podpory námořní 
dopravy na krátké vzdálenosti a námořní 
kabotáže stala mobilita cestujících a zboží 
nedílnou součástí politiky vnitřního trhu 
a aby se zároveň zajistilo lepší propojení 
okrajových pobřežních regionů a ostrovů 
s pevninou a jejími hospodářskými centry;
ve stejné souvislosti připomíná, že je 
zásadní řešit obtíže s dopravou osob, se 
kterými se potýkají ostrovní regiony EU 
pokud jde o dopravu osob, tak aby byly 
zaručeny stejné náklady na kilometr pro 
dopravu osob i zboží, bez ohledu na to, kde 
se nacházejí;

1. Na základě zplnomocnění v oblasti 
územní soudržnosti uvedeného v SFEU a 
s cílem zlepšit dostupnost považuje za 
zásadní, aby pokračovaly snahy o to, aby 
se prostřednictvím podpory námořní 
dopravy na krátké vzdálenosti a námořní 
kabotáže stala mobilita cestujících a zboží 
nedílnou součástí politiky vnitřního trhu 
a aby se zároveň zajistilo lepší propojení 
okrajových pobřežních regionů, 
nejvzdálenějších regionů a ostrovů 
s pevninou a jejími hospodářskými centry;
ve stejné souvislosti připomíná, že je 
zásadní řešit obtíže, se kterými se potýkají 
ostrovní regiony EU, pokud jde o dopravu 
osob, tak aby byly zaručeny stejné náklady 
na kilometr pro dopravu osob i zboží, bez 
ohledu na to, kde se nacházejí; požaduje 
konkrétní opatření pro nejodlehlejší 
regiony, které budou zohledňovat jejich 
charakteristické rysy; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Michail Tremopoulos, François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Na základě zplnomocnění v oblasti 
územní soudržnosti uvedeného v SFEU a 
s cílem zlepšit dostupnost považuje za 
zásadní, aby pokračovaly snahy o to, aby 
se prostřednictvím podpory námořní 

1. Na základě zplnomocnění v oblasti 
územní soudržnosti uvedeného v SFEU a 
s cílem zlepšit dostupnost považuje za 
zásadní, aby pokračovaly snahy o to, aby 
se prostřednictvím podpory námořní 
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dopravy na krátké vzdálenosti a námořní 
kabotáže stala mobilita cestujících a zboží 
nedílnou součástí politiky vnitřního trhu 
a aby se zároveň zajistilo lepší propojení 
okrajových pobřežních regionů a ostrovů
s pevninou a jejími hospodářskými centry;
ve stejné souvislosti připomíná, že je 
zásadní řešit obtíže s dopravou osob, se 
kterými se potýkají ostrovní regiony EU 
pokud jde o dopravu osob, tak aby byly 
zaručeny stejné náklady na kilometr pro 
dopravu osob i zboží, bez ohledu na to, kde 
se nacházejí;

dopravy na krátké vzdálenosti a námořní 
kabotáže stala mobilita cestujících a zboží 
nedílnou součástí politiky vnitřního trhu 
a aby se zároveň zajistilo lepší propojení 
okrajových pobřežních regionů a ostrovů
s evropskou pevninou a jejími 
hospodářskými centry, a to bez jakýchkoli 
omezení propojení těchto území na 
základě toho, ke kterému státu patří; ve 
stejné souvislosti připomíná, že je zásadní 
řešit obtíže, se kterými se potýkají ostrovní 
regiony EU, pokud jde o dopravu osob, tak 
aby byly zaručeny stejné náklady na 
kilometr pro spolehlivou a pravidelnou 
službu zajišťující dopravu osob i zboží, 
bez ohledu na to, kde se nacházejí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Na základě zplnomocnění v oblasti 
územní soudržnosti uvedeného v SFEU a 
s cílem zlepšit dostupnost považuje za 
zásadní, aby pokračovaly snahy o to, aby 
se prostřednictvím podpory námořní 
dopravy na krátké vzdálenosti a námořní 
kabotáže stala mobilita cestujících a zboží 
nedílnou součástí politiky vnitřního trhu 
a aby se zároveň zajistilo lepší propojení 
okrajových pobřežních regionů a ostrovů 
s pevninou a jejími hospodářskými centry;
ve stejné souvislosti připomíná, že je 
zásadní řešit obtíže s dopravou osob, se 
kterými se potýkají ostrovní regiony EU 
pokud jde o dopravu osob, tak aby byly 
zaručeny stejné náklady na kilometr pro 
dopravu osob i zboží, bez ohledu na to, kde 
se nacházejí;

1. Na základě zplnomocnění v oblasti 
územní soudržnosti uvedeného v SFEU a 
s cílem zlepšit dostupnost považuje za 
zásadní, aby pokračovaly snahy o to, aby 
se prostřednictvím podpory námořní 
dopravy na krátké vzdálenosti a námořní 
kabotáže stala mobilita cestujících a zboží 
nedílnou součástí politiky vnitřního trhu 
a aby se zároveň zajistilo lepší propojení 
okrajových pobřežních regionů a ostrovů 
s pevninou a jejími hospodářskými centry;
ve stejné souvislosti připomíná, že je 
zásadní řešit obtíže, se kterými se potýkají 
ostrovní regiony EU, zejména malé 
ostrovní komunity, pokud jde o dopravu 
osob, tak aby byly zaručeny stejné náklady 
na kilometr pro dopravu osob i zboží, bez 
ohledu na to, kde se nacházejí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 4
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Na základě zplnomocnění v oblasti 
územní soudržnosti uvedeného v SFEU a 
s cílem zlepšit dostupnost považuje za 
zásadní, aby pokračovaly snahy o to, aby 
se prostřednictvím podpory námořní 
dopravy na krátké vzdálenosti a námořní 
kabotáže stala mobilita cestujících a zboží 
nedílnou součástí politiky vnitřního trhu 
a aby se zároveň zajistilo lepší propojení 
okrajových pobřežních regionů a ostrovů 
s pevninou a jejími hospodářskými centry;
ve stejné souvislosti připomíná, že je 
zásadní řešit obtíže s dopravou osob, se 
kterými se potýkají ostrovní regiony EU 
pokud jde o dopravu osob, tak aby byly 
zaručeny stejné náklady na kilometr pro 
dopravu osob i zboží, bez ohledu na to, kde 
se nacházejí;

1. Na základě zplnomocnění v oblasti 
územní soudržnosti uvedeného v SFEU a 
s cílem zlepšit dostupnost považuje za 
zásadní, aby pokračovaly snahy o to, aby 
se prostřednictvím podpory námořní 
dopravy na krátké vzdálenosti a námořní 
kabotáže stala mobilita cestujících a zboží 
nedílnou součástí politiky vnitřního trhu 
a aby se zároveň zajistilo lepší propojení 
okrajových pobřežních regionů a ostrovů 
s pevninou a jejími hospodářskými centry;
ve stejné souvislosti připomíná, že je 
zásadní řešit obtíže, se kterými se potýkají 
ostrovní regiony EU, pokud jde o dopravu 
osob a zboží, a to tak, že budou 
podporována námořní spojení, která 
nejsou dostatečně zajišťována trhem, 
a tak, že se zaručí stejné náklady na 
kilometr pro dopravu osob, bez ohledu na 
to, kde se nacházejí;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Na základě zplnomocnění v oblasti 
územní soudržnosti uvedeného v SFEU a 
s cílem zlepšit dostupnost považuje za 
zásadní, aby pokračovaly snahy o to, aby 

1. Na základě zplnomocnění v oblasti 
územní soudržnosti uvedeného v SFEU a 
s cílem zlepšit dostupnost považuje za 
zásadní, aby pokračovaly snahy o to, aby 
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se prostřednictvím podpory námořní 
dopravy na krátké vzdálenosti a námořní 
kabotáže stala mobilita cestujících a zboží 
nedílnou součástí politiky vnitřního trhu 
a aby se zároveň zajistilo lepší propojení 
okrajových pobřežních regionů a ostrovů 
s pevninou a jejími hospodářskými centry;
ve stejné souvislosti připomíná, že je 
zásadní řešit obtíže s dopravou osob, se 
kterými se potýkají ostrovní regiony EU 
pokud jde o dopravu osob, tak aby byly 
zaručeny stejné náklady na kilometr pro
dopravu osob i zboží, bez ohledu na to, kde 
se nacházejí;

se prostřednictvím podpory námořní 
dopravy na krátké vzdálenosti a námořní 
kabotáže stala mobilita cestujících a zboží 
nedílnou součástí politiky vnitřního trhu 
a aby se zároveň zajistilo lepší propojení 
okrajových pobřežních regionů a ostrovů 
s pevninou a jejími hospodářskými centry;
ve stejné souvislosti připomíná, že je 
zásadní řešit obtíže, se kterými se potýkají 
ostrovní regiony EU, pokud jde o dopravu 
osob, tak aby byly zaručeny
konkurenceschopné náklady na dopravu 
osob i zboží, bez ohledu na to, kde se 
nacházejí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 6
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. Na základě zplnomocnění v oblasti 
územní soudržnosti uvedeného v SFEU a 
s cílem zlepšit dostupnost považuje za 
zásadní, aby pokračovaly snahy o to, aby 
se prostřednictvím podpory námořní 
dopravy na krátké vzdálenosti a námořní 
kabotáže stala mobilita cestujících a zboží 
nedílnou součástí politiky vnitřního trhu 
a aby se zároveň zajistilo lepší propojení 
okrajových pobřežních regionů a ostrovů 
s pevninou a jejími hospodářskými centry;
ve stejné souvislosti připomíná, že je 
zásadní řešit obtíže s dopravou osob, se 
kterými se potýkají ostrovní regiony EU 
pokud jde o dopravu osob, tak aby byly 
zaručeny stejné náklady na kilometr pro 
dopravu osob i zboží, bez ohledu na to, kde 
se nacházejí;

1. Na základě zplnomocnění v oblasti 
územní soudržnosti uvedeného v SFEU a 
s cílem zlepšit dostupnost považuje za 
zásadní, aby pokračovaly snahy o to, aby 
se prostřednictvím podpory námořní 
dopravy na krátké vzdálenosti a námořní 
kabotáže stala mobilita cestujících a zboží 
nedílnou součástí politiky vnitřního trhu 
a aby se zároveň zajistilo lepší propojení 
okrajových pobřežních regionů, odlivových 
oblastí spojených s těmito regiony 
a ostrovů s pevninou a jejími 
hospodářskými centry; ve stejné souvislosti 
připomíná, že je zásadní řešit obtíže, se 
kterými se potýkají ostrovní regiony EU,
pokud jde o dopravu osob, tak aby byly 
zaručeny stejné náklady na kilometr pro 
dopravu osob i zboží, bez ohledu na to, kde 
se nacházejí;

Or. fi
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Pozměňovací návrh 7
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. žádá členské státy, aby lépe využívaly 
strukturální fondy a Fond soudržnosti 
k dalšímu rozvoji intermodální dopravní 
služby v přístavech, a tak posílily přechod 
od pozemní k vodní dopravě, zvýšily 
energetickou účinnost a snížily emise CO2
produkované evropským dopravním 
systémem;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Charalampos Angourakis

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. celková tvorba politik, strategické 
plánování a provádění integrované 
námořní politiky a společné námořní 
politiky EU podporuje a má jako jediné 
kritérium konkurenceschopnost – tj. 
ziskovost – monopolních sdružení 
prorůstajících celou síť kapitalistického 
hospodářského podnikání spojeného 
s mořem, přímořskými regiony a územími 
a dalšími související oblasti hospodářské 
činnosti; výsledkem této konkrétní politiky 
prováděné EU a buržoazními vládami 
členských států byl masivní růst zisků 
společností, což nevyhnutelně vyhrotilo 
problémy značné části dělnické třídy na 
nejnižší úrovni a dramaticky zhoršilo 
situaci ostrovních a nejvzdálenějších 
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regionů EU; 

Or. el

Pozměňovací návrh 9
Charalampos Angourakis

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že nařízení Rady (EHS) 
č. 3577/1992 o uplatňování zásady 
volného pohybu služeb v námořní dopravě 
v členských státech (námořní kabotáž), 
které zrušilo kabotáž v zájmu úplné 
liberalizace trhu, způsobilo prudký růst 
poplatků za přepravu zboží a cen jízdenek,
odřízlo ostrovy od zbytku světa, zejména 
v zimních měsících, neboť v jejich 
průběhu nejsou rejdaři schopni 
dosáhnout požadovaných zisků, přičemž 
dotace rejdařům se během sedmi let 
(2003–2010) zdesateronásobily, vedlo 
k propuštění tisíců pracovníků v docích, 
zatížilo velkým břemenem životní 
prostředí tím, že společnosti liniové 
dopravy vyňalo z povinnosti splňovat 
pravidla ochrany životního prostředí, 
vytváří výbušné sociální problémy pro 
pracovníky v docích, kteří jsou vážně 
stiženi nezaměstnaností, i pro obyvatele 
ostrovních regionů, např. v Řecku, jejichž 
životní náklady stouply ještě více než 
náklady obyvatel pevninských regionů, 
a způsobilo celkové zhoršení pobřežní 
dopravy; neúspěch nařízení Rady (EHS) 
č. 3577/1992 dokazuje, že toto nařízení je 
nutné zrušit a odmítnout jakékoli další 
pokusy o odstranění režimů kabotáže 
týkajících se linek výletních lodí;

Or. el
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Pozměňovací návrh 10
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. připomíná, že přímořské regiony 
a ostrovy jsou zvláště zranitelné, pokud 
jde o dopady změny klimatu; zdůrazňuje, 
že plánování veškerého rozvoje dlouhého 
pobřeží Společenství, včetně přilehlých 
nerozvinutých oblastí, musí brát následky 
změny klimatu v potaz; navrhuje, aby se 
ke zranitelnosti související se změnou 
klimatu přihlíželo při formování budoucí 
regionální politiky, neboť je třeba 
neohrozit provádění integrované námořní 
politiky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Charalampos Angourakis

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. základní prioritou pro dělnickou třídu 
je rozvoj takové pobřežní dopravy, která 
bude využívat moderní, bezpečné lodě, 
bude nabízet nízké ceny jízdenek pro 
cestující a poplatky za přepravu zboží a na 
denním i ročním základě bude 
zabezpečovat potřeby pracovníků a osob 
žijících na ostrovech a ve vzdálených 
regionech, a to současně se zvýšením 
počtu pracovníků na lodích, snížením 
počtu pracovních hodin a splněním 
požadavků námořníků; 

Or. el
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Pozměňovací návrh 12
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na nutnost rozšířit 
v integrovaném rámci regionální 
spolupráci v námořní oblasti tak, aby byla 
posílena námořní odvětví, aby byly řešeny 
negativní důsledky ostrovní povahy 
regionů a byla podpořena výměna 
a předávání osvědčených postupů;

2. poukazuje na nutnost rozšířit 
v integrovaném rámci regionální 
spolupráci v námořní oblasti tak, aby byla 
posílena námořní odvětví, v pobřežních 
regionech bylo dosaženo hospodářského 
růstu a vytvořen dostatek pracovních míst,
aby byly řešeny negativní důsledky 
ostrovní povahy regionů a byla podpořena 
výměna a předávání osvědčených postupů;
zároveň zdůrazňuje, že v zájmu ochrany 
mořských ekosystémů v těchto regionech 
je důležité, aby se i nadále rozvíjel výzkum 
dopadů změny klimatu; žádá, aby byl 
vytvořen komplexní a srozumitelný systém 
ochrany životního prostředí pobřežních 
oblastí a moří, který by byl nápomocen při 
regionálním plánování;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na nutnost rozšířit 
v integrovaném rámci regionální 
spolupráci v námořní oblasti tak, aby byla 
posílena námořní odvětví, aby byly řešeny 
negativní důsledky ostrovní povahy 
regionů a byla podpořena výměna 
a předávání osvědčených postupů;

2. poukazuje na nutnost rozšířit 
v integrovaném rámci regionální 
spolupráci v námořní oblasti tak, aby byla 
posílena námořní odvětví, aby byly řešeny 
negativní důsledky ostrovní povahy 
regionů a byla podpořena výměna 
a předávání osvědčených postupů, zejména 
pokud jde o výzkum a námořní dozor;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 14
Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na nutnost rozšířit 
v integrovaném rámci regionální 
spolupráci v námořní oblasti tak, aby byla 
posílena námořní odvětví, aby byly řešeny 
negativní důsledky ostrovní povahy 
regionů a byla podpořena výměna 
a předávání osvědčených postupů;

2. poukazuje na nutnost rozšířit 
v integrovaném rámci regionální 
spolupráci v námořní oblasti tak, aby byla 
posílena námořní odvětví, aby byly řešeny 
negativní důsledky ostrovní povahy 
regionů a byla podpořena výměna 
a předávání osvědčených postupů; v této 
souvislosti upozorňuje na příspěvek, 
kterým prostřednictvím svého cíle územní 
spolupráce přispívá regionální politika;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na nutnost rozšířit 
v integrovaném rámci regionální 
spolupráci v námořní oblasti tak, aby byla 
posílena námořní odvětví, aby byly řešeny 
negativní důsledky ostrovní povahy 
regionů a byla podpořena výměna 
a předávání osvědčených postupů;

2. poukazuje na nutnost rozšířit 
v integrovaném rámci regionální 
spolupráci v námořní oblasti tak, aby byla 
posílena námořní odvětví, chráněny 
mořské ekosystémy, aby byly řešeny 
negativní důsledky ostrovní povahy 
regionů a byla podpořena výměna 
a předávání osvědčených postupů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. upřednostňuje vytvoření a rozvoj 
strategií pro přímořské makroregiony EU, 
které budou mít za cíl podporovat 
integrovaný přístup ke všem činnostem 
spojeným s námořním odvětvím; v této
souvislosti zdůrazňuje, že je třeba 
zohledňovat zvláštní povahu přímořských 
oblastí a priority pobřežního hospodářství 
nejvzdálenějších regionů Unie;

Or. pt

Pozměňovací návrh 17
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je zapotřebí dosáhnout 
koherence mezi přímořským 
a pevninským územním plánováním 
a sledovat přitom přístup založený na 
ekosystémech; konstatuje, že územní 
spolupráce je zvláště důležitá při ochraně 
přeshraničně citlivých mořských územní;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. s ohledem na jedinečný ráz každého 
ostrova, který vyžaduje přesně cílená 
řešení, zdůrazňuje potřebu podporovat 
strategie místního rozvoje uzpůsobené 
konkrétním podmínkám a odrazovat od 
univerzálních přístupů; domnívá se proto, 
že integrovaná námořní správa hraje 
zásadní úlohu při snaze vyvarovat se 
překrývání působnosti jednotlivých úrovní 
státní správy a při posilování spolupráce 
a dialogu s místními a regionálními 
orgány;

3. s ohledem na skutečnost, že přímořské 
regiony, včetně pobřežních regionů, 
ostrovů a nejvzdálenějších regionů, mají 
jedinečný ráz, který vyžaduje přesně cílená 
řešení, zdůrazňuje potřebu podporovat 
strategie místního rozvoje uzpůsobené
konkrétním podmínkám založené na 
konzultačním procesu vedeném zdola 
nahoru a odrazovat od univerzálních 
přístupů; domnívá se proto, že integrovaná 
námořní správa hraje zásadní úlohu při 
snaze vyvarovat se překrývání působnosti 
jednotlivých úrovní státní správy a při 
posilování spolupráce a dialogu s místními 
a regionálními orgány, pobřežními 
komunitami a dalšími zúčastněnými 
stranami v námořním odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Maurice Ponga

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. s ohledem na jedinečný ráz každého 
ostrova, který vyžaduje přesně cílená 
řešení, zdůrazňuje potřebu podporovat 
strategie místního rozvoje uzpůsobené 
konkrétním podmínkám a odrazovat od 
univerzálních přístupů; domnívá se proto, 
že integrovaná námořní správa hraje 
zásadní úlohu při snaze vyvarovat se 
překrývání působnosti jednotlivých úrovní 
státní správy a při posilování spolupráce 
a dialogu s místními a regionálními 
orgány;

3. s ohledem na jedinečný ráz každého 
ostrova, který vyžaduje přesně cílená 
řešení, zdůrazňuje potřebu podporovat 
strategie místního rozvoje uzpůsobené 
konkrétním podmínkám a odrazovat od 
univerzálních přístupů; domnívá se proto, 
že integrovaná námořní správa hraje 
zásadní úlohu při snaze vyvarovat se 
překrývání působnosti jednotlivých úrovní 
státní správy a při posilování spolupráce 
a dialogu s místními a regionálními 
orgány; s tímto na paměti podporuje 
myšlenku vytvořit v kontextu 
strategických přístupů k regionálním 
přímořským oblastem specifickou strategii 
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pro Atlantik; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. s ohledem na jedinečný ráz každého 
ostrova, který vyžaduje přesně cílená 
řešení, zdůrazňuje potřebu podporovat 
strategie místního rozvoje uzpůsobené 
konkrétním podmínkám a odrazovat od 
univerzálních přístupů; domnívá se proto, 
že integrovaná námořní správa hraje 
zásadní úlohu při snaze vyvarovat se 
překrývání působnosti jednotlivých úrovní 
státní správy a při posilování spolupráce 
a dialogu s místními a regionálními 
orgány;

3. s ohledem na jedinečný ráz každého 
ostrova, který vyžaduje přesně cílená 
řešení, zdůrazňuje potřebu podporovat 
strategie místního rozvoje uzpůsobené 
konkrétním podmínkám a odrazovat od 
univerzálních přístupů; domnívá se proto, 
že integrovaná námořní správa hraje 
zásadní úlohu při snaze vyvarovat se 
překrývání působnosti jednotlivých úrovní 
státní správy, při posilování spolupráce 
a dialogu s místními a regionálními orgány
a aktéry občanské společnosti a při 
zajišťování udržitelnosti prováděných 
akcí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. nicméně doporučuje Komisi, aby při 
řešení společných problémů, priorit 
a výzev v širší zeměpisné oblasti, jež se 
týkají různých členských států, 
analyzovala s ohledem na strategii EU 
2020 možnost podpory makroregionálního 
přístupu na základě třetího cíle nařízení 
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o strukturálních fondech, v němž stojí, že 
každou makroregionální strategii je třeba 
začlenit do regionální politiky EU, neboť 
jde o koordinovanou politiku pro celé 
území EU, a kde je to zvláště třeba, aby 
analyzovala přínos této strategie 
z hlediska realizace cíle územní 
soudržnosti na území Unie; v zájmu 
podpory rozvoje a lepšího provádění 
námořní politiky EU v pobřežních 
a nejvzdálenějších regionech v rámci 
koherentní komplexní strategie je totéž 
třeba udělat i u námořní politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. upozorňuje na význam námořního 
hospodářství zejména pro členské státy 
s rozsáhlými výlučnými ekonomickými 
zónami a na to, že je třeba podporovat 
rozvoj námořních hospodářských 
uskupení a v rámci strategie 2020 zvýšit 
podíl, jakým přispívají k růstu 
a zaměstnanosti; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 23
Riikka Manner

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. navrhuje zřízení horizontálního 4. navrhuje posílit spolupráci v otázce
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oddělení v rámci Komise, které by 
zodpovídalo výhradně za otázky ostrovních 
a přímořských regionů, přispívalo
k námořním politikám a opatřením
a podněcovalo je tak, aby byly v rámci 
integrované námořní politiky posilovány
charakteristiky a zájmy těchto regionů;

ostrovních a přímořských regionů 
a vynaložit úsilí na vypracování 
případného integrovaného přístupu
k námořním politikám a opatřením, jehož 
cílem bude podporovat v rámci 
integrované námořní politiky 
charakteristiky a zájmy těchto regionů;

Or. fi

Pozměňovací návrh 24
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. navrhuje zřízení horizontálního 
oddělení v rámci Komise, které by 
zodpovídalo výhradně za otázky ostrovních 
a přímořských regionů, přispívalo 
k námořním politikám a opatřením 
a podněcovalo je tak, aby byly v rámci 
integrované námořní politiky posilovány 
charakteristiky a zájmy těchto regionů;

4. navrhuje zřízení systémové 
meziútvarové výměny v rámci Komise pro
otázky ostrovních a přímořských regionů, 
která by přispívala k námořním politikám 
a opatřením a podporovala je tak, aby byly 
v rámci integrované námořní politiky 
posilovány charakteristiky a zájmy těchto 
regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Luís Paulo Alves

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. v zájmu rozšíření účinného 
námořního spojení s evropským 
kontinentem upřednostňuje podporu 
začlenění vzdálených přímořských 
regionů a ostrovů do projektů 
„námořních dálnic“, které by v důsledku 
podpořily udržitelnou mobilitu, 
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intermodálnost a vnitřní trh;

Or. pt

Pozměňovací návrh 26
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. žádá Komisi, aby nejvzdálenější 
regiony umístila do samého středu 
mezinárodního rozměru námořní politiky 
jakožto předsunutá stanoviště Unie 
v příslušných přímořských oblastech, jak 
to stanoví ve svém sdělení z roku 2004 
(KOM(2004)0343); domnívá se, že kdykoli 
je to vhodné, měla by se tato území stát 
prioritními body pro zřizování struktur 
Společenství představujících mezinárodní 
rozměr integrované námořní politiky; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. připomíná Komisi závazek z jejího 
sdělení z roku 2004 (KOM(2004)0343), že 
předloží námořní regionální strategie 
určené pro nejvzdálenější regiony;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 28
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. žádá Komisi, aby námořní rozměr 
začleňovala do svých mezinárodních 
smluv s regionálními podskupinami, jako 
je dohoda EPA se zeměmi CARIFORUM, 
zejména když je součástí těchto regionů 
námořní oblast s evropskými územími;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. žádá Komisi, aby zahájila posouzení 
dopadu v souvislosti s otázkou vhodnosti 
a podmínek vytvoření karibské „námořní 
dálnice“ podél oblouku karibských 
ostrovů; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vzhledem k rizikům, kterým jsou 
vystaveny především přímořské regiony, 
připomíná důležitost opatření pro námořní 
bezpečnost, která vyžadují společné úsilí 

5. vzhledem k bezpečnostním a obranným
rizikům, kterým jsou vystaveny především 
přímořské regiony, připomíná důležitost 
opatření pro námořní bezpečnost, která 
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zahrnující námořní politiku a opatření 
i spolupráci v dalších oblastech politiky na 
úrovni EU.

vyžadují společné úsilí zahrnující námořní 
politiku a opatření i spolupráci v dalších 
oblastech politiky na úrovni EU; 
upozorňuje, že pro řešení těchto problémů 
je třeba úzce spolupracovat mezi 
přímořskými regiony a mezi příslušnými 
službami; 

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. navrhuje v důležitých evropských 
přímořských oblastech rozvinout v rámci 
„námořních dálnic“ regionální iniciativy 
s cílem podnítit vytvoření nových 
intermodálních logistických řetězců 
s těžištěm v námořní dopravě a posílit 
rozvoj námořního obchodu.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že integrovaná námořní 
politika by měla věnovat zvláštní 
pozornost rybolovu, který má v námořním 
hospodářství pobřežních regionů speciální 
postavení; v tomto ohledu doufá, že při 
přípravě rozhodnutí o integrované 
námořní politice a společné rybářské 
politice budou vytvořeny konzultační 
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mechanismy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. uznává, že další rozvoj námořní 
výroby energie vytvoří tlak na průmyslová 
odvětví volného času, cestovního ruchu, 
rybolovu a nákladní dopravy, a žádá 
regiony, aby při ochraně těchto zájmů 
vzájemně spolupracovaly.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Catherine Bearder

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že integrovaná námořní 
politika by měla mít vlastní finanční 
zdroje, u nichž se budou zohledňovat 
skutečné specifické rysy jednotlivých 
regionů, kterých se týká. 

Or. en


