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Τροπολογία 1
Maurice Ponga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. στηριζόμενη στην αναφορά σχετικά με 
την εδαφική συνοχή όπως παρουσιάζεται 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και με στόχο τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, εκτιμά ότι 
είναι απαραίτητο η κινητικότητα των 
πολιτών και των αγαθών να συνεχίσει να 
αποτελεί ενιαίο μέρος της πολιτικής για 
την εσωτερική αγορά, μέσω της 
προώθησης των θαλάσσιων μεταφορών 
μικρών αποστάσεων και των θαλάσσιων 
ενδομεταφορών μεταξύ γεωγραφικών 
περιοχών και ταυτόχρονα να 
διασφαλιστούν καλύτερες συνδέσεις 
μεταξύ θαλάσσιων περιφερειακών 
περιοχών, νησιών, ενδοχώρας και 
οικονομικών κέντρων· στο ίδιο πλαίσιο 
τονίζει ότι είναι ύψιστης σημασίας η 
ενασχόληση με τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές 
στην ΕΕ σε σχέση με τη μεταφορά των 
ατόμων, εξασφαλίζοντας το ίδιο κόστος 
ανά χιλιόμετρο για τη μεταφορά αγαθών 
και ανθρώπων, ανεξαρτήτως από το πού 
βρίσκονται·

1. στηριζόμενη στην αναφορά σχετικά με 
την εδαφική συνοχή όπως παρουσιάζεται 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και με στόχο τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, εκτιμά ότι 
είναι απαραίτητο η κινητικότητα των 
πολιτών και των αγαθών να συνεχίσει να 
αποτελεί ενιαίο μέρος της πολιτικής για 
την εσωτερική αγορά, μέσω της 
προώθησης των θαλάσσιων μεταφορών 
μικρών αποστάσεων και των θαλάσσιων 
ενδομεταφορών μεταξύ γεωγραφικών 
περιοχών και ταυτόχρονα να 
διασφαλιστούν καλύτερες συνδέσεις 
μεταξύ θαλάσσιων περιφερειακών 
περιοχών, εξόχως απόκεντρων περιοχών,
νησιών, ενδοχώρας και οικονομικών 
κέντρων· στο ίδιο πλαίσιο τονίζει ότι είναι 
ύψιστης σημασίας η ενασχόληση με τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
νησιωτικές περιοχές στην ΕΕ σε σχέση με 
τη μεταφορά των ατόμων, εξασφαλίζοντας 
το ίδιο κόστος ανά χιλιόμετρο για τη 
μεταφορά αγαθών και ανθρώπων, 
ανεξαρτήτως από το πού βρίσκονται· ζητεί 
την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων για 
τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που θα 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητές 
τους·

Or. fr

Τροπολογία 2
Μιχάλης Τρεμόπουλος, François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. στηριζόμενη στην αναφορά σχετικά με 
την εδαφική συνοχή όπως παρουσιάζεται 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και με στόχο τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, εκτιμά ότι 
είναι απαραίτητο η κινητικότητα των 
πολιτών και των αγαθών να συνεχίσει να 
αποτελεί ενιαίο μέρος της πολιτικής για 
την εσωτερική αγορά, μέσω της 
προώθησης των θαλάσσιων μεταφορών 
μικρών αποστάσεων και των θαλάσσιων 
ενδομεταφορών μεταξύ γεωγραφικών 
περιοχών και ταυτόχρονα να 
διασφαλιστούν καλύτερες συνδέσεις 
μεταξύ θαλάσσιων περιφερειακών 
περιοχών, νησιών, ενδοχώρας και 
οικονομικών κέντρων· στο ίδιο πλαίσιο 
τονίζει ότι είναι ύψιστης σημασίας η 
ενασχόληση με τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές 
στην ΕΕ σε σχέση με τη μεταφορά των 
ατόμων, εξασφαλίζοντας το ίδιο κόστος 
ανά χιλιόμετρο για τη μεταφορά αγαθών 
και ανθρώπων, ανεξαρτήτως από το πού 
βρίσκονται·

1. στηριζόμενη στην αναφορά σχετικά με 
την εδαφική συνοχή όπως παρουσιάζεται 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και με στόχο τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, εκτιμά ότι 
είναι απαραίτητο η κινητικότητα των 
πολιτών και των αγαθών να συνεχίσει να 
αποτελεί ενιαίο μέρος της πολιτικής για 
την εσωτερική αγορά, μέσω της 
προώθησης των θαλάσσιων μεταφορών 
μικρών αποστάσεων και των θαλάσσιων 
ενδομεταφορών μεταξύ γεωγραφικών 
περιοχών και ταυτόχρονα να 
διασφαλιστούν καλύτερες συνδέσεις 
μεταξύ θαλάσσιων περιφερειακών 
περιοχών, νησιών, ενδοχώρας και 
ευρωπαϊκών οικονομικών κέντρων, χωρίς 
περιορισμούς που σχετίζονται με τα 
κράτη στα οποία ανήκουν οι περιοχές που 
θα συνδέονται μεταξύ τους· στο ίδιο 
πλαίσιο τονίζει ότι είναι ύψιστης σημασίας
η ενασχόληση με τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές 
στην ΕΕ σε σχέση με τη μεταφορά των 
ατόμων, εξασφαλίζοντας το ίδιο κόστος 
ανά χιλιόμετρο στο πλαίσιο μιας 
αποτελεσματικής και τακτικής υπηρεσίας
για τη μεταφορά αγαθών και ανθρώπων, 
ανεξαρτήτως από το πού βρίσκονται·

Or. fr

Τροπολογία 3
Catherine Bearder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. στηριζόμενη στην αναφορά σχετικά με 
την εδαφική συνοχή όπως παρουσιάζεται 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 

1. στηριζόμενη στην αναφορά σχετικά με 
την εδαφική συνοχή όπως παρουσιάζεται 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης και με στόχο τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, εκτιμά ότι 
είναι απαραίτητο η κινητικότητα των 
πολιτών και των αγαθών να συνεχίσει να 
αποτελεί ενιαίο μέρος της πολιτικής για 
την εσωτερική αγορά, μέσω της 
προώθησης των θαλάσσιων μεταφορών 
μικρών αποστάσεων και των θαλάσσιων 
ενδομεταφορών μεταξύ γεωγραφικών 
περιοχών και ταυτόχρονα να 
διασφαλιστούν καλύτερες συνδέσεις 
μεταξύ θαλάσσιων περιφερειακών 
περιοχών, νησιών, ενδοχώρας και 
οικονομικών κέντρων· στο ίδιο πλαίσιο 
τονίζει ότι είναι ύψιστης σημασίας η 
ενασχόληση με τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές 
στην ΕΕ σε σχέση με τη μεταφορά των 
ατόμων, εξασφαλίζοντας το ίδιο κόστος 
ανά χιλιόμετρο για τη μεταφορά αγαθών 
και ανθρώπων, ανεξαρτήτως από το πού 
βρίσκονται·

Ευρωπαϊκής Ένωσης και με στόχο τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, εκτιμά ότι 
είναι απαραίτητο η κινητικότητα των 
πολιτών και των αγαθών να συνεχίσει να 
αποτελεί ενιαίο μέρος της πολιτικής για 
την εσωτερική αγορά, μέσω της 
προώθησης των θαλάσσιων μεταφορών 
μικρών αποστάσεων και των θαλάσσιων 
ενδομεταφορών μεταξύ γεωγραφικών 
περιοχών και ταυτόχρονα να 
διασφαλιστούν καλύτερες συνδέσεις 
μεταξύ θαλάσσιων περιφερειακών 
περιοχών, νησιών, ενδοχώρας και 
οικονομικών κέντρων· στο ίδιο πλαίσιο 
τονίζει ότι είναι ύψιστης σημασίας η 
ενασχόληση με τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές 
στην ΕΕ, ιδίως δε οι μικρές νησιωτικές 
κοινότητες, σε σχέση με τη μεταφορά των 
ατόμων·

Or. en

Τροπολογία 4
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. στηριζόμενη στην αναφορά σχετικά με 
την εδαφική συνοχή όπως παρουσιάζεται 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και με στόχο τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, εκτιμά ότι 
είναι απαραίτητο η κινητικότητα των 
πολιτών και των αγαθών να συνεχίσει να 
αποτελεί ενιαίο μέρος της πολιτικής για 
την εσωτερική αγορά, μέσω της 
προώθησης των θαλάσσιων μεταφορών 
μικρών αποστάσεων και των θαλάσσιων 
ενδομεταφορών μεταξύ γεωγραφικών 
περιοχών και ταυτόχρονα να 

1. στηριζόμενη στην αναφορά σχετικά με 
την εδαφική συνοχή όπως παρουσιάζεται 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και με στόχο τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, εκτιμά ότι 
είναι απαραίτητο η κινητικότητα των 
πολιτών και των αγαθών να συνεχίσει να 
αποτελεί ενιαίο μέρος της πολιτικής για 
την εσωτερική αγορά, μέσω της 
προώθησης των θαλάσσιων μεταφορών 
μικρών αποστάσεων και των θαλάσσιων 
ενδομεταφορών μεταξύ γεωγραφικών 
περιοχών και ταυτόχρονα να 
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διασφαλιστούν καλύτερες συνδέσεις 
μεταξύ θαλάσσιων περιφερειακών 
περιοχών, νησιών, ενδοχώρας και 
οικονομικών κέντρων· στο ίδιο πλαίσιο 
τονίζει ότι είναι ύψιστης σημασίας η 
ενασχόληση με τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές 
στην ΕΕ σε σχέση με τη μεταφορά των
ατόμων, εξασφαλίζοντας το ίδιο κόστος ανά 
χιλιόμετρο για τη μεταφορά αγαθών και 
ανθρώπων, ανεξαρτήτως από το πού 
βρίσκονται· 

διασφαλιστούν καλύτερες συνδέσεις 
μεταξύ θαλάσσιων περιφερειακών 
περιοχών, νησιών, ενδοχώρας και 
οικονομικών κέντρων· στο ίδιο πλαίσιο 
τονίζει ότι είναι ύψιστης σημασίας η 
ενασχόληση με τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές 
στην ΕΕ σε σχέση με τη μεταφορά ατόμων 
και αγαθών, με την υποστήριξη των
θαλάσσιων συνδέσεων που δεν 
εξυπηρετούνται επαρκώς από την αγορά 
και με την εξασφάλιση του ίδιου κόστους
ανά χιλιόμετρο για τη μεταφορά
ανθρώπων, ανεξαρτήτως από το πού 
βρίσκονται·

Or. en

Τροπολογία 5
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. στηριζόμενη στην αναφορά σχετικά με 
την εδαφική συνοχή όπως παρουσιάζεται 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και με στόχο τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, εκτιμά ότι 
είναι απαραίτητο η κινητικότητα των 
πολιτών και των αγαθών να συνεχίσει να 
αποτελεί ενιαίο μέρος της πολιτικής για 
την εσωτερική αγορά, μέσω της 
προώθησης των θαλάσσιων μεταφορών 
μικρών αποστάσεων και των θαλάσσιων 
ενδομεταφορών μεταξύ γεωγραφικών 
περιοχών και ταυτόχρονα να 
διασφαλιστούν καλύτερες συνδέσεις 
μεταξύ θαλάσσιων περιφερειακών 
περιοχών, νησιών, ενδοχώρας και 
οικονομικών κέντρων· στο ίδιο πλαίσιο 
τονίζει ότι είναι ύψιστης σημασίας η 
ενασχόληση με τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές 

1. στηριζόμενη στην αναφορά σχετικά με 
την εδαφική συνοχή όπως παρουσιάζεται 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και με στόχο τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, εκτιμά ότι 
είναι απαραίτητο η κινητικότητα των 
πολιτών και των αγαθών να συνεχίσει να 
αποτελεί ενιαίο μέρος της πολιτικής για 
την εσωτερική αγορά, μέσω της 
προώθησης των θαλάσσιων μεταφορών 
μικρών αποστάσεων και των θαλάσσιων 
ενδομεταφορών μεταξύ γεωγραφικών 
περιοχών και ταυτόχρονα να 
διασφαλιστούν καλύτερες συνδέσεις 
μεταξύ θαλάσσιων περιφερειακών 
περιοχών, νησιών, ενδοχώρας και 
οικονομικών κέντρων· στο ίδιο πλαίσιο 
τονίζει ότι είναι ύψιστης σημασίας η 
ενασχόληση με τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές 
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στην ΕΕ σε σχέση με τη μεταφορά των 
ατόμων, εξασφαλίζοντας το ίδιο κόστος 
ανά χιλιόμετρο για τη μεταφορά αγαθών 
και ανθρώπων, ανεξαρτήτως από το πού 
βρίσκονται·

στην ΕΕ σε σχέση με τη μεταφορά των 
ατόμων, με την εξασφάλιση της
ανταγωνιστικότητα των τιμών για τη 
μεταφορά αγαθών και ανθρώπων, 
ανεξαρτήτως από το πού βρίσκονται·

Or. pt

Τροπολογία 6
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. στηριζόμενη στην αναφορά σχετικά με 
την εδαφική συνοχή όπως παρουσιάζεται 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και με στόχο τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, εκτιμά ότι 
είναι απαραίτητο η κινητικότητα των 
πολιτών και των αγαθών να συνεχίσει να 
αποτελεί ενιαίο μέρος της πολιτικής για 
την εσωτερική αγορά, μέσω της 
προώθησης των θαλάσσιων μεταφορών 
μικρών αποστάσεων και των θαλάσσιων 
ενδομεταφορών μεταξύ γεωγραφικών 
περιοχών και ταυτόχρονα να 
διασφαλιστούν καλύτερες συνδέσεις 
μεταξύ θαλάσσιων περιφερειακών 
περιοχών, νησιών, ενδοχώρας και 
οικονομικών κέντρων· στο ίδιο πλαίσιο 
τονίζει ότι είναι ύψιστης σημασίας η 
ενασχόληση με τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές 
στην ΕΕ σε σχέση με τη μεταφορά των 
ατόμων, εξασφαλίζοντας το ίδιο κόστος 
ανά χιλιόμετρο για τη μεταφορά αγαθών 
και ανθρώπων, ανεξαρτήτως από το πού 
βρίσκονται·

1. στηριζόμενη στην αναφορά σχετικά με 
την εδαφική συνοχή όπως παρουσιάζεται 
στη Συνθήκη για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και με στόχο τη 
βελτίωση της προσβασιμότητας, εκτιμά ότι 
είναι απαραίτητο η κινητικότητα των 
πολιτών και των αγαθών να συνεχίσει να 
αποτελεί ενιαίο μέρος της πολιτικής για 
την εσωτερική αγορά, μέσω της 
προώθησης των θαλάσσιων μεταφορών 
μικρών αποστάσεων και των θαλάσσιων 
ενδομεταφορών μεταξύ γεωγραφικών 
περιοχών και ταυτόχρονα να 
διασφαλιστούν καλύτερες συνδέσεις 
μεταξύ θαλάσσιων περιφερειακών 
περιοχών, ζωνών ρηχίας που συνδέονται 
με τέτοιες περιοχές και νησιών, 
ενδοχώρας και οικονομικών κέντρων· στο 
ίδιο πλαίσιο τονίζει ότι είναι ύψιστης 
σημασίας η ενασχόληση με τις δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν οι νησιωτικές περιοχές 
στην ΕΕ σε σχέση με τη μεταφορά των 
ατόμων, εξασφαλίζοντας το ίδιο κόστος 
ανά χιλιόμετρο για τη μεταφορά αγαθών 
και ανθρώπων, ανεξαρτήτως από το πού 
βρίσκονται·

Or. fi
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Τροπολογία 7
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί τα κράτη μέλη να 
χρησιμοποιήσουν καλύτερα τα 
διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία 
συνοχής για την περαιτέρω ανάπτυξη των 
λιμενικών υπηρεσιών διατροπικών 
μεταφορών, με στόχο την ενίσχυση της 
μετάβασης από τις χερσαίες στις 
θαλάσσιες μεταφορές καθώς και την 
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη 
μείωση των εκπομπών CO2 του 
ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών·

Or. en

Τροπολογία 8
Χαράλαμπος Αγγουράκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a. η συνολική πολιτική, η στρατηγική 
κατεύθυνση και η εφαρμογή της 
Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής 
(ΟΘΠ) και της Κοινής Ναυτιλιακής 
Πολιτικής της ΕΕ, στηρίζουν, υπηρετούν 
και έχουν αποκλειστικό κριτήριό τους, 
την ανταγωνιστικότητα, δηλαδή την 
κερδοφορία των επιχειρηματικών 
μονοπωλιακών ομίλων που 
δραστηριοποιούνται σε όλο το δίκτυο των 
οικονομικών καπιταλιστικών 
δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη 
θάλασσα, τις παράκτιες περιφέρειες και 
περιοχές και τις συναφείς οικονομικές 
δραστηριότητες· αποτέλεσμα ακριβώς 
αυτής της πολιτικής της Ε.Ε. και των 
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αστικών κυβερνήσεων των κρατών μελών 
της, υπήρξε η τεράστια αύξηση των 
επιχειρηματικών κερδών, η οποία 
φυσιολογικά προκάλεσε τη σοβαρή 
όξυνση των προβλημάτων της εργατικής 
τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, τη 
δραματική επιδείνωση της κατάστασης 
των νησιωτικών περιοχών και των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ε.Ε·

Or. el

Τροπολογία 9
Χαράλαμπος Αγγουράκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. τονίζει ότι ο κανονισμός αριθ. 
3577/1992 σχετικά με «την εφαρμογή της 
αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές στο 
εσωτερικό των κρατών μελών 
(ακτοπλοΐα)», που κατάργησε το 
«Cabotage», στη λογική της πλήρους 
απελευθέρωσης των αγορών: εκτόξευσε 
στα ύψη τους ναύλους μεταφοράς 
εμπορευμάτων και τις τιμές των 
εισιτηρίων, οδήγησε στην απομόνωση 
των νησιών – ιδιαίτερα τους χειμερινούς 
μήνες που οι εφοπλιστές δεν 
πραγματοποιούν τα υπερκέρδη που 
θέλουν-  ενώ δεκαπλασιάστηκαν μέσα σε 
επτά χρόνια (2003 - 2010) οι κρατικές 
επιδοτήσεις στους εφοπλιστές· οδήγησε 
σε χιλιάδες απολύσεις ναυτεργατών· 
επιβάρυνε δραματικά το περιβάλλον, με 
τις εξαιρέσεις των ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων από την υποχρέωση 
τήρησης των  κανόνων προστασίας του 
περιβάλλοντος· δημιουργεί εκρηκτικά 
κοινωνικά προβλήματα, τόσο για τους 
ναυτεργάτες, οι οποίοι βιώνουν το 
δραματικό πρόβλημα της ανεργίας και 
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τους κατοίκους των νησιωτικών 
περιοχών, όπως της Ελλάδας, των 
οποίων το κόστος ζωής, επιβαρύνεται 
ακόμη περισσότερο σε σχέση με αυτό των 
κατοίκων των ηπειρωτικών περιοχών· 
υποβαθμίστηκαν συνολικά οι 
ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες· η αποτυχία 
του κανονισμού 3577/1992 αναδεικνύει 
την αναγκαιότητα της κατάργησής του 
και την απόρριψη κάθε περαιτέρω άρσης 
του «Cabotage» για τα πλοία –
επιχειρήσεις  κρουαζιέρας·

Or. el

Τροπολογία 10
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπενθυμίζει την ιδιαίτερη ευπάθεια 
των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών 
στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής· 
τονίζει ότι ο σχεδιασμός όλων των 
εξελίξεων κατά μήκος της μεγάλης 
ακτογραμμής της Κοινότητας 
συμπεριλαμβανομένης της ενδοχώρας 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής· προτείνει να 
συνεκτιμηθεί η ευπάθεια στην κλιματική 
αλλαγή κατά τη χάραξη της μελλοντικής 
περιφερειακής πολιτικής προκειμένου να 
μην τεθεί σε κίνδυνο η εφαρμογή της 
ΟΘΠ·

Or. en
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Τροπολογία 11
Χαράλαμπος Αγγουράκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1γ. η ανάπτυξη των ακτοπλοϊκών 
συγκοινωνιών με σύγχρονα και ασφαλή 
πλοία με φτηνές τιμές για τα εισιτήρια 
των επιβατών και τα ναύλα των 
εμπορευμάτων, που θα εξασφαλίζουν 
καθημερινά και σε ετήσια βάση τις 
ανάγκες των εργαζομένων, των κατοίκων 
των νησιών και των απομακρυσμένων 
περιοχών, σε συνδυασμό με την αύξηση 
των οργανικών συνθέσεων των πλοίων, 
τη μείωση των ωρών εργασίας και 
ικανοποίηση των αιτημάτων των 
ναυτεργατών, αποτελεί βασική 
προτεραιότητα για τις λαϊκές ανάγκες·

Or. el

Τροπολογία 12
Catherine Bearder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να 
αυξηθεί η θαλάσσια περιφερειακή 
συνεργασία σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
με στόχο την ενίσχυση των θαλάσσιων 
τομέων, να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις της απομόνωσης, να 
ενθαρρυνθούν οι ανταλλαγές και οι 
μεταφορές βέλτιστων πρακτικών·

2. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να 
αυξηθεί η θαλάσσια περιφερειακή 
συνεργασία σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
με στόχο την ενίσχυση των θαλάσσιων 
τομέων, να δημιουργηθεί αειφόρος 
οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας 
στις θαλάσσιες περιοχές, να 
αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις 
της απομόνωσης, να ενθαρρυνθούν οι 
ανταλλαγές και οι μεταφορές βέλτιστων 
πρακτικών· τονίζει, ταυτόχρονα, τη 
σημασία της περαιτέρω συνεχούς 
διερεύνησης των επιπτώσεων της 



PE443.147v01-00 12/23 AM\822075EL.doc

EL

κλιματικής αλλαγής με στόχο την 
προστασία των θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων στις εν λόγω περιοχές·
ζητεί ένα ολοκληρωμένο και κατανοητό 
σύστημα περιβαλλοντικής προστασίας 
των παράκτιων περιοχών και των 
θαλασσών για την υποστήριξη του
περιφερειακού σχεδιασμού·

Or. en

Τροπολογία 13
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να 
αυξηθεί η θαλάσσια περιφερειακή 
συνεργασία σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
με στόχο την ενίσχυση των θαλάσσιων 
τομέων, να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις της απομόνωσης, να 
ενθαρρυνθούν οι ανταλλαγές και οι 
μεταφορές βέλτιστων πρακτικών·

2. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να 
αυξηθεί η θαλάσσια περιφερειακή 
συνεργασία σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
με στόχο την ενίσχυση των θαλάσσιων 
τομέων, να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις της απομόνωσης, να 
ενθαρρυνθούν οι ανταλλαγές και οι 
μεταφορές βέλτιστων πρακτικών, ιδίως 
όσον αφορά την έρευνα και τη θαλάσσια 
επιτήρηση·

Or. pt

Τροπολογία 14
Maurice Ponga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να 
αυξηθεί η θαλάσσια περιφερειακή 
συνεργασία σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
με στόχο την ενίσχυση των θαλάσσιων 

2. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να 
αυξηθεί η θαλάσσια περιφερειακή 
συνεργασία σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
με στόχο την ενίσχυση των θαλάσσιων 
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τομέων, να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις της απομόνωσης, να 
ενθαρρυνθούν οι ανταλλαγές και οι 
μεταφορές βέλτιστων πρακτικών·

τομέων, να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις της απομόνωσης, να 
ενθαρρυνθούν οι ανταλλαγές και οι
μεταφορές βέλτιστων πρακτικών· τονίζει,
στον τομέα αυτό, τη συμβολή της 
περιφερειακής πολιτικής μέσω του 
στόχου της εδαφικής συνεργασίας·

Or. fr

Τροπολογία 15
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να 
αυξηθεί η θαλάσσια περιφερειακή 
συνεργασία σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
με στόχο την ενίσχυση των θαλάσσιων 
τομέων, να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές 
επιπτώσεις της απομόνωσης, να 
ενθαρρυνθούν οι ανταλλαγές και οι 
μεταφορές βέλτιστων πρακτικών·

2. εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να 
αυξηθεί η θαλάσσια περιφερειακή 
συνεργασία σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο 
με στόχο την ενίσχυση των θαλάσσιων 
τομέων, να προστατευθούν τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα, να αντιμετωπιστούν οι 
αρνητικές επιπτώσεις της απομόνωσης, να 
ενθαρρυνθούν οι ανταλλαγές και οι 
μεταφορές βέλτιστων πρακτικών·

Or. en

Τροπολογία 16
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. προτείνει τη δημιουργία και την 
ανάπτυξη στρατηγικών για τις θαλάσσιες 
μακροπεριφέρειες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με στόχο την προώθηση μιας
ολοκληρωμένης προσέγγισης για όλες τις 
δραστηριότητες που σχετίζονται με το 
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ναυτιλιακό τομέα· τονίζει για το σκοπό 
αυτό, την ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι 
ιδιαιτερότητες των θαλάσσιων λεκανών 
και οι προτεραιότητες των παράκτιων 
οικονομιών των εξόχως απόκεντρων 
περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. pt

Τροπολογία 17
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. τονίζει την ανάγκη να υπάρχει συνοχή 
μεταξύ θαλάσσιου και χερσαίου 
χωροταξικού σχεδιασμού, στο πλαίσιο 
της προσέγγισης με βάση το 
οικοσύστημα· σημειώνει ότι η εδαφική 
συνεργασία είναι ιδιαίτερα σημαντική για 
την προστασία των ευαίσθητων 
θαλάσσιων διασυνοριακών περιοχών·

Or. en

Τροπολογία 18
Catherine Bearder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε νησί έχει
τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα 
οποία απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις, 
τονίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης 
προσαρμοσμένων τοπικών στρατηγικών 
ανάπτυξης και αποδοκιμάζει τις 
προσεγγίσεις "ενιαίου τύπου"· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι είναι απαραίτητη μια 

3. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θαλάσσιες 
περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των 
παράκτιων περιοχών, τα νησιά και οι 
εξόχως απόκεντρες περιοχές έχουν τα 
δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα 
οποία απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις, 
τονίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης 
προσαρμοσμένων τοπικών στρατηγικών 
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ολοκληρωμένη θαλάσσια διακυβέρνηση με 
στόχο την αποφυγή επικαλύψεων 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών 
επιπέδων διοίκησης και την ενίσχυση της 
συνεργασίας και του διαλόγου με τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές·

ανάπτυξης καθοδηγούμενων από μια 
διαδικασία διαβούλευσης από τη βάση
προς τα πάνω και αποδοκιμάζει τις 
προσεγγίσεις "ενιαίου τύπου"· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι είναι απαραίτητη μια 
ολοκληρωμένη θαλάσσια διακυβέρνηση με 
στόχο την αποφυγή επικαλύψεων 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών 
επιπέδων διοίκησης και την ενίσχυση της 
συνεργασίας και του διαλόγου με τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές, τις 
παράκτιες κοινότητες και άλλους 
ενδιαφερομένους του τομέα της
θάλασσας·

Or. en

Τροπολογία 19
Maurice Ponga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε νησί έχει 
τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα 
οποία απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις, 
τονίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης 
προσαρμοσμένων τοπικών στρατηγικών 
ανάπτυξης και αποδοκιμάζει τις 
προσεγγίσεις "ενιαίου τύπου"· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι είναι απαραίτητη μια 
ολοκληρωμένη θαλάσσια διακυβέρνηση με 
στόχο την αποφυγή επικαλύψεων 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών 
επιπέδων διοίκησης και την ενίσχυση της 
συνεργασίας και του διαλόγου με τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές·

3. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε νησί έχει 
τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα 
οποία απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις, 
τονίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης 
προσαρμοσμένων τοπικών στρατηγικών 
ανάπτυξης και αποδοκιμάζει τις 
προσεγγίσεις "ενιαίου τύπου"· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι είναι απαραίτητη μια
ολοκληρωμένη θαλάσσια διακυβέρνηση με 
στόχο την αποφυγή επικαλύψεων 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών 
επιπέδων διοίκησης και την ενίσχυση της 
συνεργασίας και του διαλόγου με τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές· στηρίζει, 
για το σκοπό αυτό, τη διαμόρφωση μιας 
ειδικής στρατηγικής για τον Ατλαντικό 
στο πλαίσιο της κατάρτισης στρατηγικών 
προσεγγίσεων σχετικά με τις 
περιφερειακές θαλάσσιες λεκάνες·

Or. fr
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Τροπολογία 20
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε νησί έχει 
τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα 
οποία απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις, 
τονίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης 
προσαρμοσμένων τοπικών στρατηγικών 
ανάπτυξης και αποδοκιμάζει τις 
προσεγγίσεις "ενιαίου τύπου"· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι είναι απαραίτητη μια 
ολοκληρωμένη θαλάσσια διακυβέρνηση με 
στόχο την αποφυγή επικαλύψεων 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών 
επιπέδων διοίκησης και την ενίσχυση της 
συνεργασίας και του διαλόγου με τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές·

3. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε νησί έχει 
τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα 
οποία απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις, 
τονίζει την ανάγκη ενθάρρυνσης 
προσαρμοσμένων τοπικών στρατηγικών 
ανάπτυξης και αποδοκιμάζει τις 
προσεγγίσεις "ενιαίου τύπου"· θεωρεί, 
ωστόσο, ότι είναι απαραίτητη μια 
ολοκληρωμένη θαλάσσια διακυβέρνηση με 
στόχο την αποφυγή επικαλύψεων 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφορετικών 
επιπέδων διοίκησης, την ενίσχυση της 
συνεργασίας και του διαλόγου με τις 
τοπικές και περιφερειακές αρχές και τους 
παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών,
καθώς και τη διασφάλιση της 
βιωσιμότητας των δράσεων·

Or. en

Τροπολογία 21
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α.συνιστά, ωστόσο, στην Επιτροπή, για 
την αντιμετώπιση των κοινών 
προβλημάτων, προτεραιοτήτων και 
προκλήσεων σε μια ευρύτερη γεωγραφική 
περιοχή που περιλαμβάνει διάφορα κράτη 
μέλη, υπό το πρίσμα της στρατηγικής 
«ΕΕ 2020», να αναλύσει την ευκαιρία 
προώθησης μιας μακροπεριφερειακής 
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προσέγγισης, βασισμένης στο στόχο 3 του 
κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία 
που ορίζει ότι οιαδήποτε 
μακροπεριφερειακή στρατηγική πρέπει 
να ενσωματώνεται στην περιφερειακή 
πολιτική της ΕΕ, που αποτελεί μια 
συντονισμένη πολιτική για ολόκληρη την 
ΕΕ και όπου επισημαίνεται η ανάγκη 
ανάλυσης της προστιθέμενης αξίας της εν 
λόγω στρατηγικής για την υλοποίηση του 
στόχου εδαφικής συνοχής στην Ένωση· 
αυτό θα πρέπει να γίνει επίσης και για τη 
θαλάσσια πολιτική, με στόχο την 
ενθάρρυνση της ανάπτυξης και της 
καλύτερης εφαρμογής της θαλάσσιας 
πολιτικής της ΕΕ στις παράκτιες και στις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές στο πλαίσιο 
μιας συνεπούς και ολοκληρωμένης 
στρατηγικής·

Or. en

Τροπολογία 22
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. εφιστά ιδίως την προσοχή στη 
σημασία της θαλάσσιας οικονομίας, για 
τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες με 
ευρεία Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 
και στην ανάγκη προώθησης της
ανάπτυξης των ναυτιλιακών οικονομικών 
ομίλων και ενθάρρυνσης της συμβολής 
τους στην ανάπτυξη και την απασχόληση, 
δυνάμει της στρατηγικής για το 2020·

Or. pt
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Τροπολογία 23
Riikka Manner

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει τη δημιουργία, στους 
κόλπους της Επιτροπής, ενός τμήματος 
οριζόντιου χαρακτήρα που θα είναι 
αρμόδιο μόνο για θέματα που άπτονται 
των νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, 
θα εξασφαλίζει και θα ενθαρρύνει μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση στις θαλάσσιες 
πολιτικές και εκτιμήσεις με στόχο την 
προώθηση των χαρακτηριστικών και των 
προτεραιοτήτων των περιοχών αυτών στο 
πλαίσιο της ολοκληρωμένης θαλάσσιας
πολιτικής·

4. προτείνει να ενισχυθεί η συνεργασία για
θέματα που άπτονται των νησιωτικών και
παράκτιων περιοχών και να καταβληθούν 
προσπάθειες για τη διαμόρφωση μιας 
ολοκληρωμένης προσέγγισης στις 
θαλάσσιες πολιτικές και εκτιμήσεις με 
στόχο την προώθηση των 
χαρακτηριστικών και των προτεραιοτήτων 
των περιοχών αυτών στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής·

Or. fi

Τροπολογία 24
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτείνει τη δημιουργία, στους κόλπους 
της Επιτροπής, ενός τμήματος οριζόντιου 
χαρακτήρα που θα είναι αρμόδιο μόνο για 
θέματα που άπτονται των νησιωτικών και 
παράκτιων περιοχών, θα εξασφαλίζει και 
θα ενθαρρύνει μια ολοκληρωμένη 
προσέγγιση στις θαλάσσιες πολιτικές και 
εκτιμήσεις  με στόχο την προώθηση των 
χαρακτηριστικών και των προτεραιοτήτων 
των περιοχών αυτών στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής·

4. προτείνει τη δημιουργία, στους κόλπους 
της Επιτροπής, ενός διυπηρεσιακού 
συστήματος συστηματικής ανταλλαγής
μόνο για θέματα που άπτονται των 
νησιωτικών και παράκτιων περιοχών το 
οποίο θα εξασφαλίζει και θα ενθαρρύνει 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στις 
θαλάσσιες πολιτικές και εκτιμήσεις με 
στόχο την προώθηση των 
χαρακτηριστικών και των προτεραιοτήτων 
των περιοχών αυτών στο πλαίσιο της 
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής·

Or. en
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Τροπολογία 25
Luís Paulo Alves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. θα πρέπει να προωθηθεί η ένταξη των 
απόκεντρων θαλάσσιων περιφερειών και 
των νησιών στις θαλάσσιες αρτηρίες, 
προκειμένου να προωθηθεί η 
αποτελεσματική σύνδεση με την 
ευρωπαϊκή ήπειρο διά θαλάσσης που θα 
συμβάλει στην ενίσχυση της βιώσιμης 
κινητικότητας, της διατροπικότητας, 
καθώς και της εμβάθυνσης της 
εσωτερικής αγοράς·

Or. pt

Τροπολογία 26
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. καλεί την Επιτροπή να θέσει τις 
εξόχως απόκεντρες περιοχές στο 
επίκεντρο της διεθνούς διάστασης της 
θαλάσσιας πολιτικής ως προπύργιο της 
Ένωσης στις αντίστοιχες θαλάσσιες 
λεκάνες τους, όπως προβλέπεται στην 
ανακοίνωση της Επιτροπής του 2004 
(COM(2004)343)· εκτιμά συνεπώς ότι οι 
εν λόγω περιοχές θα πρέπει να αποτελούν 
προνομιούχες τοποθεσίες για την 
ανάπτυξη κοινοτικών δομών που θα 
πλαισιώνουν τη διεθνή πτυχή της ΟΘΠ 
όποτε αυτό είναι σκόπιμο·

Or. fr
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Τροπολογία 27
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη 
δέσμευσή της που περιλαμβάνεται στην 
ανακοίνωση του 2004 (COM(2004)343) 
να διαμορφώσει στρατηγικές για τις 
λεκάνες των εξόχως απόκεντρων
περιοχών·

Or. fr

Τροπολογία 28
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4γ. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει 
μια θαλάσσια διάσταση στις διεθνείς 
συμφωνίες που συνάπτει με 
περιφερειακές υποομάδες, όπως η ΣΟΕΣ 
Cariforum, κυρίως όταν οι εν λόγω 
περιοχές διαθέτουν θαλάσσια λεκάνη που 
περιλαμβάνει ευρωπαϊκά εδάφη·

Or. fr

Τροπολογία 29
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4δ. καλεί την Επιτροπή να 
πραγματοποιήσει μελέτη επιπτώσεων 
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όσον αφορά τις δυνατότητες και τους 
όρους καθιέρωσης μιας θαλάσσιας 
αρτηρίας στην Καραϊβική που θα 
ακολουθεί το νησιωτικό άξονα της 
Καραϊβικής·

Or. fr

Τροπολογία 30
Catherine Bearder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. δεδομένων των κινδύνων στους οποίους 
εκτίθενται κυρίως οι παράκτιες περιοχές, 
τονίζει τη σημασία λήψης μέτρων 
θαλάσσιας ασφαλείας, τα οποία απαιτούν 
κοινές προσπάθειες που θα συνοδεύουν τη 
θαλάσσια πολιτική αλλά και τη λήψη 
μέτρων και τη συνεργασία σε άλλους 
τομείς πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ.

5. δεδομένων των κινδύνων ασφάλειας και 
άμυνας στους οποίους εκτίθενται κυρίως 
οι παράκτιες περιοχές, τονίζει τη σημασία 
λήψης μέτρων θαλάσσιας ασφαλείας, τα 
οποία απαιτούν κοινές προσπάθειες που θα 
συνοδεύουν τη θαλάσσια πολιτική αλλά 
και τη λήψη μέτρων και τη συνεργασία σε 
άλλους τομείς πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ· 
εφιστά την προσοχή στην ανάγκη στενής 
συνεργασίας μεταξύ των θαλάσσιων 
περιοχών καθώς και των αρμόδιων 
υπηρεσιών για την αντιμετώπιση αυτών 
των προβλημάτων·

Or. en

Τροπολογία 31
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. προτείνει την ανάπτυξη 
περιφερειακών πρωτοβουλιών στο 
πλαίσιο των θαλάσσιων αρτηριών στις 
ευρωπαϊκές θαλάσσιες περιοχές ύψιστης 
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σημασίας με σκοπό την ενθάρρυνση της 
εισαγωγής νέων διατροπικών θαλάσσιων 
αλυσίδων εφοδιαστικής στην Ευρώπη και 
την ενίσχυση της ανάπτυξης του 
θαλάσσιου εμπορίου·

Or. en

Τροπολογία 32
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. εκτιμά ότι η ολοκληρωμένη θαλάσσια 
πολιτική θα έπρεπε να αποδίδει ιδιαίτερη 
προσοχή στις αλιευτικές δραστηριότητες, 
οι οποίες διαδραματίζουν ενεργό ρόλο 
στη θαλάσσια οικονομία των παράκτιων 
περιοχών· επιθυμεί συνεπώς τη θέσπιση 
μηχανισμών διαβούλευσης για την 
προετοιμασία αποφάσεων σχετικά με την 
ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και 
την κοινή αλιευτική πολιτική·

Or. fr

Τροπολογία 33
Catherine Bearder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. αναγνωρίζει ότι τυχόν ώθηση στην 
ανάπτυξη της θαλάσσιας παραγωγής 
ενέργειας θα επιβαρύνει τους κλάδους της 
αναψυχής, του τουρισμού, της αλιείας και 
των εμπορευματικών μεταφορών και 
ζητεί συνεργασία μεταξύ των περιοχών 
για την προστασία των εν λόγω 
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συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 34
Catherine Bearder

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. υποστηρίζει ότι η ολοκληρωμένη 
θαλάσσια πολιτική θα πρέπει να έχει δική 
της χρηματοδότηση, όπου θα 
λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των διαφόρων 
εμπλεκόμενων περιοχών·

Or. en


