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Muudatusettepanek 1
Maurice Ponga

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. lähtudes Euroopa Liidu toimimise 
lepingus sisalduvast viitest territoriaalsele 
ühtekuuluvusele ja selleks, et suurendada 
juurdepääsetavust, peab ülimalt vajalikuks 
jätkata reisijate ja kaupade liikumise 
käsitlemist siseturupoliitika lahutamatu 
osana lähisõitude ja territooriumide 
vahelise merekabotaaži edendamise kaudu, 
tagades samaaegselt parema ühenduse 
mereliste äärealade, saarte, maismaa ja 
majanduskeskuste vahel; juhib selles 
kontekstis tähelepanu, et on vajalik 
tegeleda ELi saarte piirkondade 
probleemidega, mis on seotud inimeste 
transpordiga, nii et asukohast sõltumata 
oleks kaupade ja inimeste transpordiks 
tagatud sama kulu kilomeetri kohta;

1. lähtudes Euroopa Liidu toimimise 
lepingus sisalduvast viitest territoriaalsele 
ühtekuuluvusele ja selleks, et suurendada 
juurdepääsetavust, peab ülimalt vajalikuks 
jätkata reisijate ja kaupade liikumise 
käsitlemist siseturupoliitika lahutamatu 
osana lähisõitude ja territooriumide 
vahelise merekabotaaži edendamise kaudu, 
tagades samaaegselt parema ühenduse 
mereliste äärealade, äärepoolseimate 
piirkondade, saarte, maismaa ja 
majanduskeskuste vahel; juhib selles 
kontekstis tähelepanu, et on vajalik 
tegeleda ELi saarte piirkondade 
probleemidega, mis on seotud inimeste 
transpordiga, nii et asukohast sõltumata 
oleks kaupade ja inimeste transpordiks 
tagatud sama kulu kilomeetri kohta; nõuab 
konkreetseid meetmeid äärepoolseimate 
piirkondade jaoks, mis võtaksid arvesse 
nende eripära;

Or. fr

Muudatusettepanek 2
Michail Tremopoulos, François Alfonsi

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. lähtudes Euroopa Liidu toimimise 
lepingus sisalduvast viitest territoriaalsele 
ühtekuuluvusele ja selleks, et suurendada 
juurdepääsetavust, peab ülimalt vajalikuks 
jätkata reisijate ja kaupade liikumise 

1. lähtudes Euroopa Liidu toimimise 
lepingus sisalduvast viitest territoriaalsele 
ühtekuuluvusele ja selleks, et suurendada 
juurdepääsetavust, peab ülimalt vajalikuks 
jätkata reisijate ja kaupade liikumise 
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käsitlemist siseturupoliitika lahutamatu 
osana lähisõitude ja territooriumide 
vahelise merekabotaaži edendamise kaudu, 
tagades samaaegselt parema ühenduse 
mereliste äärealade, saarte, maismaa ja 
majanduskeskuste vahel; juhib selles 
kontekstis tähelepanu, et on vajalik 
tegeleda ELi saarte piirkondade 
probleemidega, mis on seotud inimeste 
transpordiga, nii et asukohast sõltumata 
oleks kaupade ja inimeste transpordiks 
tagatud sama kulu kilomeetri kohta;

käsitlemist siseturupoliitika lahutamatu 
osana lähisõitude ja territooriumide 
vahelise merekabotaaži edendamise kaudu, 
tagades samaaegselt parema ühenduse 
mereliste äärealade, saarte, maismaa ja 
Euroopa majanduskeskuste vahel, 
kehtestamata nende piirkondade 
omavahelisel ühendamisel riikliku 
kuuluvusega seotud piiranguid; juhib 
selles kontekstis tähelepanu, et on vajalik 
tegeleda ELi saarte piirkondade 
probleemidega, mis on seotud inimeste 
transpordiga, nii et asukohast sõltumata 
oleks usaldusväärse ja regulaarse teenuse 
raames kaupade ja inimeste transpordiks 
tagatud sama kulu kilomeetri kohta;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. lähtudes Euroopa Liidu toimimise 
lepingus sisalduvast viitest territoriaalsele 
ühtekuuluvusele ja selleks, et suurendada 
juurdepääsetavust, peab ülimalt vajalikuks 
jätkata reisijate ja kaupade liikumise 
käsitlemist siseturupoliitika lahutamatu 
osana lähisõitude ja territooriumide 
vahelise merekabotaaži edendamise kaudu, 
tagades samaaegselt parema ühenduse 
mereliste äärealade, saarte, maismaa ja 
majanduskeskuste vahel; juhib selles 
kontekstis tähelepanu, et on vajalik 
tegeleda ELi saarte piirkondade 
probleemidega, mis on seotud inimeste 
transpordiga, nii et asukohast sõltumata 
oleks kaupade ja inimeste transpordiks 
tagatud sama kulu kilomeetri kohta;

1. lähtudes Euroopa Liidu toimimise 
lepingus sisalduvast viitest territoriaalsele 
ühtekuuluvusele ja selleks, et suurendada 
juurdepääsetavust, peab ülimalt vajalikuks 
jätkata reisijate ja kaupade liikumise 
käsitlemist siseturupoliitika lahutamatu 
osana lähisõitude ja territooriumide 
vahelise merekabotaaži edendamise kaudu, 
tagades samaaegselt parema ühenduse 
mereliste äärealade, saarte, maismaa ja 
majanduskeskuste vahel; juhib selles 
kontekstis tähelepanu, et on vajalik 
tegeleda ELi saarte piirkondade, eriti 
väikesaarte kogukondade probleemidega, 
mis on seotud inimeste transpordiga;

Or. en
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Muudatusettepanek 4
Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. lähtudes Euroopa Liidu toimimise 
lepingus sisalduvast viitest territoriaalsele
ühtekuuluvusele ja selleks, et suurendada 
juurdepääsetavust, peab ülimalt vajalikuks 
jätkata reisijate ja kaupade liikumise 
käsitlemist siseturupoliitika lahutamatu 
osana lähisõitude ja territooriumide 
vahelise merekabotaaži edendamise kaudu, 
tagades samaaegselt parema ühenduse 
mereliste äärealade, saarte, maismaa ja 
majanduskeskuste vahel; juhib selles 
kontekstis tähelepanu, et on vajalik 
tegeleda ELi saarte piirkondade 
probleemidega, mis on seotud inimeste 
transpordiga, nii et asukohast sõltumata 
oleks kaupade ja inimeste transpordiks 
tagatud sama kulu kilomeetri kohta;

1. lähtudes Euroopa Liidu toimimise 
lepingus sisalduvast viitest territoriaalsele 
ühtekuuluvusele ja selleks, et suurendada 
juurdepääsetavust, peab ülimalt vajalikuks 
jätkata reisijate ja kaupade liikumise 
käsitlemist siseturupoliitika lahutamatu 
osana lähisõitude ja territooriumide 
vahelise merekabotaaži edendamise kaudu, 
tagades samaaegselt parema ühenduse 
mereliste äärealade, saarte, maismaa ja 
majanduskeskuste vahel; juhib selles 
kontekstis tähelepanu, et on vajalik 
tegeleda ELi saarte piirkondade 
probleemidega, mis on seotud inimeste ja 
kaupade transpordiga, nii et toetataks 
meresõiduühendusi, mida turg piisavalt ei 
rahulda, ja et asukohast sõltumata oleks 
inimeste transpordiks tagatud sama kulu 
kilomeetri kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. lähtudes Euroopa Liidu toimimise 
lepingus sisalduvast viitest territoriaalsele 
ühtekuuluvusele ja selleks, et suurendada 
juurdepääsetavust, peab ülimalt vajalikuks 
jätkata reisijate ja kaupade liikumise 
käsitlemist siseturupoliitika lahutamatu 
osana lähisõitude ja territooriumide 
vahelise merekabotaaži edendamise kaudu, 

1. lähtudes Euroopa Liidu toimimise 
lepingus sisalduvast viitest territoriaalsele 
ühtekuuluvusele ja selleks, et suurendada 
juurdepääsetavust, peab ülimalt vajalikuks 
jätkata reisijate ja kaupade liikumise 
käsitlemist siseturupoliitika lahutamatu 
osana lähisõitude ja territooriumide 
vahelise merekabotaaži edendamise kaudu, 



PE443.147v01-00 6/21 AM\822075ET.doc

ET

tagades samaaegselt parema ühenduse 
mereliste äärealade, saarte, maismaa ja 
majanduskeskuste vahel; juhib selles 
kontekstis tähelepanu, et on vajalik 
tegeleda ELi saarte piirkondade 
probleemidega, mis on seotud inimeste 
transpordiga, nii et asukohast sõltumata 
oleks kaupade ja inimeste transpordiks 
tagatud sama kulu kilomeetri kohta;

tagades samaaegselt parema ühenduse 
mereliste äärealade, saarte, maismaa ja 
majanduskeskuste vahel; juhib selles 
kontekstis tähelepanu, et on vajalik 
tegeleda ELi saarte piirkondade 
probleemidega, mis on seotud inimeste 
transpordiga, nii et asukohast sõltumata 
oleks inimeste ja kaupade veol tagatud 
konkurentsivõimeline transpordikulu;

Or. pt

Muudatusettepanek 6
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. lähtudes Euroopa Liidu toimimise 
lepingus sisalduvast viitest territoriaalsele 
ühtekuuluvusele ja selleks, et suurendada 
juurdepääsetavust, peab ülimalt vajalikuks 
jätkata reisijate ja kaupade liikumise 
käsitlemist siseturupoliitika lahutamatu 
osana lähisõitude ja territooriumide 
vahelise merekabotaaži edendamise kaudu, 
tagades samaaegselt parema ühenduse 
mereliste äärealade, saarte, maismaa ja 
majanduskeskuste vahel; juhib selles 
kontekstis tähelepanu, et on vajalik 
tegeleda ELi saarte piirkondade 
probleemidega, mis on seotud inimeste 
transpordiga, nii et asukohast sõltumata 
oleks kaupade ja inimeste transpordiks 
tagatud sama kulu kilomeetri kohta;

1. lähtudes Euroopa Liidu toimimise 
lepingus sisalduvast viitest territoriaalsele 
ühtekuuluvusele ja selleks, et suurendada 
juurdepääsetavust, peab ülimalt vajalikuks 
jätkata reisijate ja kaupade liikumise 
käsitlemist siseturupoliitika lahutamatu 
osana lähisõitude ja territooriumide 
vahelise merekabotaaži edendamise kaudu, 
tagades samaaegselt parema ühenduse 
mereliste äärealade, selliste piirkondadega 
ühendatud mõõnaalade ning saarte, 
maismaa ja majanduskeskuste vahel; juhib 
selles kontekstis tähelepanu, et on vajalik 
tegeleda ELi saarte piirkondade 
probleemidega, mis on seotud inimeste 
transpordiga, nii et asukohast sõltumata 
oleks kaupade ja inimeste transpordiks 
tagatud sama kulu kilomeetri kohta;

Or. fi
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Muudatusettepanek 7
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. palub liikmesriikidel paremini 
kasutada struktuuri- ja 
ühtekuuluvusfonde sadamate 
intermodaalsete transporditeenuste 
edasiarendamiseks, et parandada 
maismaatranspordilt veetranspordile 
üleminekut, suurendada energiatõhusust 
ja vähendada CO2 heidet Euroopa 
transpordisüsteemis;

Or. en

Muudatusettepanek 8
Charalampos Angourakis

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. üldine poliitika väljatöötamine, 
strateegiline planeerimine ja ELi 
integreeritud merenduspoliitika ning 
üldise merenduspoliitika elluviimine 
edendavad ja teenivad nende ainsat 
kriteeriumi, s.t mere, merepiirkondade -ja 
territooriumide ning sarnase 
majandustegevusega aladega seotud 
tervesse kapitalistlike majandusettevõtete 
võrgustikku kaasatud monopolistlike 
konsortsiumide konkurentsivõimet ehk 
kasumlikkust; sellise poliitika järgimise 
tulemuseks ELi ja liikmesriikide 
väikekodanlike valitsuste poolt on olnud 
ettevõtete kasumi hüppeline kasv, mis on 
vältimatult suurendanud tõsisel määral 
töölisklassi probleeme kohalikul tasandil 
ning märgatavalt halvendanud ELi saare-



PE443.147v01-00 8/21 AM\822075ET.doc

ET

ning äärepoolsete piirkondade olukorda;

Or. el

Muudatusettepanek 9
Charalampos Angourakis

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab, et nõukogu määrus (EMÜ) 
nr 3577/1992 teenuste osutamise 
vabaduse põhimõtte kohaldamise kohta 
merevedudel liikmesriikides 
(merekabotaaž), mis tühistas kabotaaži 
turgude täieliku liberaliseerimise huvides, 
on põhjustanud veotariifide ja hindade 
tõusu, muutnud saared äralõigatuks, eriti 
talvekuudel, mille tõttu ei ole 
laevaomanikud saanud oodatud suurt 
kasumit, samal ajal kui riiklikud toetused 
laevaomanikele on seitsme aasta jooksul 
(2003–2010) kümnekordistunud, on 
viinud tuhandete dokitöötajate 
koondamiseni, seadnud märkimisväärse 
koormuse keskkonnale, kuna 
laevandusettevõtted on vabastatud 
kohustusest täita keskkonnakaitse 
eeskirju, tekitab ootamatuid sotsiaalseid 
probleeme nii dokitöötajatele, kes 
kannatavad tõsise tööpuuduse all, kui ka 
saarepiirkondade, näiteks Kreeka
elanikele, kelle elamiskulud on kasvanud 
veelgi rohkem kui maismaapiirkondade 
elanike kulud, ning on põhjustanud 
rannikulähedase transpordi üldise 
halvenemise; nõukogu määruse (EMÜ) 
nr 3577/92 rakendamise ebaõnnestumine 
tõestab selle tühistamise vajadust ning 
vajadust loobuda mis tahes edasistest 
sammudest, mis kaotaksid kabotaaži 
käsitleva korra kruiisilaevaliinidele;

Or. el
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Muudatusettepanek 10
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. juhib tähelepanu rannikualade ja 
saarte suurele tundlikkusele 
kliimamuutuste mõju suhtes; rõhutab 
vajadust võtta kliimamuutusi arvesse 
ühenduse ulatuslike rannapiirkondade, 
kaasa arvatud rannikust eemal asuva 
sisemaa arengu planeerimisel; soovitab 
arvestada tundlikkust kliimamuutuste 
suhtes regionaalpoliitika kujundamisel 
tulevikus, et mitte ohustada integreeritud 
merenduspoliitika elluviimist;

Or. en

Muudatusettepanek 11
Charalampos Angourakis

Arvamuse projekt
Lõige 1 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 c. töötajate jaoks on esmane prioriteet 
rannikulähedase transpordi areng, mille 
raames kasutatakse kaasaegseid, turvalisi 
laevu, millel on madalad piletihinnad ja 
veotariifid, mis vastaks iga päev ja aasta 
töötajate ning saarte ja äärepoolsete 
piirkondade elanike vajadustele, lisaks 
peaks sellega kaasnema 
laevameeskondade suurenemine, 
töötundide vähenemine ja meremeeste 
nõuete rahuldamine;

Or. el
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Muudatusettepanek 12
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu, et merendussektori 
tugevdamiseks, saarelise asendi negatiivse 
mõju vähendamiseks ning parimate tavade 
vahetamiseks ja levitamiseks tuleb 
piirkondlikku merendusalast koostööd 
edendada integreeritult;

2. juhib tähelepanu, et merendussektori 
tugevdamiseks, jätkusuutliku 
majanduskasvu arendamiseks ja 
töökohtade loomiseks 
merenduspiirkondades, saarelise asendi 
negatiivse mõju vähendamiseks ning 
parimate tavade vahetamiseks ja 
levitamiseks tuleb piirkondlikku 
merendusalast koostööd edendada 
integreeritult; rõhutab ühtlasi ka vajadust 
täiustada ja jätkata kliimamuutuste mõju 
uuringuid, et kaitsta neis piirkondades 
mere ökosüsteeme; nõuab ranniku- ja 
merealade jaoks ulatusliku ja arusaadava 
keskkonnakaitsesüsteemi väljatöötamist 
regionaalplaneerimise toetamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 13
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu, et merendussektori 
tugevdamiseks, saarelise asendi negatiivse 
mõju vähendamiseks ning parimate tavade 
vahetamiseks ja levitamiseks tuleb 
piirkondlikku merendusalast koostööd 
edendada integreeritult;

2. juhib tähelepanu, et merendussektori 
tugevdamiseks, saarelise asendi negatiivse 
mõju vähendamiseks ning parimate tavade 
vahetamiseks ja levitamiseks tuleb 
piirkondlikku merendusalast koostööd 
edendada integreeritult, eelkõige 
merendusuuringute ja mereseire 
valdkonnas;
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Or. pt

Muudatusettepanek 14
Maurice Ponga

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu, et merendussektori 
tugevdamiseks, saarelise asendi negatiivse 
mõju vähendamiseks ning parimate tavade 
vahetamiseks ja levitamiseks tuleb 
piirkondlikku merendusalast koostööd 
edendada integreeritult;

2. juhib tähelepanu, et merendussektori 
tugevdamiseks, saarelise asendi negatiivse 
mõju vähendamiseks ning parimate tavade 
vahetamiseks ja levitamiseks tuleb 
piirkondlikku merendusalast koostööd 
edendada integreeritult, ning rõhutab 
selles valdkonnas regionaalpoliitika 
panust territoriaalse koostöö eesmärgi 
kaudu;

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu, et merendussektori 
tugevdamiseks, saarelise asendi negatiivse 
mõju vähendamiseks ning parimate tavade 
vahetamiseks ja levitamiseks tuleb 
piirkondlikku merendusalast koostööd 
edendada integreeritult;

2. juhib tähelepanu, et merendussektori 
tugevdamiseks, mere ökosüsteemide 
kaitsmiseks, saarelise asendi negatiivse 
mõju vähendamiseks ning parimate tavade 
vahetamiseks ja levitamiseks tuleb 
piirkondlikku merendusalast koostööd 
edendada integreeritult;

Or. en
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Muudatusettepanek 16
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. teeb ettepaneku luua ja välja 
arendada Euroopa Liidu mere 
makropiirkondade strateegiad, mille 
eesmärk oleks edendada integreeritud 
lähenemisviisi kõikidel merendusega
seotud tegevusaladel; juhib sellega seoses 
tähelepanu vajadusele võtta arvesse 
merepiirkondade eripära ja Euroopa 
Liidu territooriumi äärepoolseimate 
piirkondade rannikuala majanduste 
prioriteete;

Or. pt

Muudatusettepanek 17
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. rõhutab vajadust merealade ja 
maismaa ruumilise planeerimise vahelise 
ühtsuse järele, pidades silmas 
ökosüsteemil põhinevat lähenemisviisi; 
märgib territoriaalse koostöö olulisust 
piiriüleste tundlike merealade kaitsmisel;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 3



AM\822075ET.doc 13/21 PE443.147v01-00

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. arvestades tõsiasjaga, et igal saarel on 
oma eripära, millele tuleb leida vastav 
lahendus, rõhutab vajadust välja töötada 
kohalikele vajadustele kohandatud 
arengustrateegiaid ja loobuda kõigi suhtes 
sama lähenemise rakendamisest; on 
seepärast arvamusel, et eri valitsustasandite 
pädevuste kattumise ärahoidmiseks ning 
kohalike ja piirkondlike ametivõimude 
vahelise koostöö ja dialoogi edendamiseks 
tuleb merendust juhtida integreeritult;

3. arvestades tõsiasjaga, et 
merepiirkondadel, sealhulgas 
rannikualadel, saartel ja äärepoolseimatel 
piirkondadel on oma eripära, millele tuleb 
leida vastav lahendus, rõhutab vajadust 
välja töötada kohalikele vajadustele 
kohandatud, altpoolt üles suunatud 
aruteludel põhinevaid arengustrateegiaid 
ja loobuda kõigi suhtes sama lähenemise 
rakendamisest; on seepärast arvamusel, et 
eri valitsustasandite pädevuste kattumise 
ärahoidmiseks ning kohalike ja 
piirkondlike ametivõimude, 
rannikukogukondade ja teiste 
merendusvaldkonna sidusrühmade
vahelise koostöö ja dialoogi edendamiseks 
tuleb merendust juhtida integreeritult;

Or. en

Muudatusettepanek 19
Maurice Ponga

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. arvestades tõsiasjaga, et igal saarel on 
oma eripära, millele tuleb leida vastav 
lahendus, rõhutab vajadust välja töötada 
kohalikele vajadustele kohandatud 
arengustrateegiaid ja loobuda kõigi suhtes 
sama lähenemise rakendamisest; on 
seepärast arvamusel, et eri valitsustasandite 
pädevuste kattumise ärahoidmiseks ning 
kohalike ja piirkondlike ametivõimude 
vahelise koostöö ja dialoogi edendamiseks 
tuleb merendust juhtida integreeritult;

3. arvestades tõsiasjaga, et igal saarel on 
oma eripära, millele tuleb leida vastav 
lahendus, rõhutab vajadust välja töötada 
kohalikele vajadustele kohandatud 
arengustrateegiaid ja loobuda kõigi suhtes 
sama lähenemise rakendamisest; on 
seepärast arvamusel, et eri valitsustasandite 
pädevuste kattumise ärahoidmiseks ning 
kohalike ja piirkondlike ametivõimude 
vahelise koostöö ja dialoogi edendamiseks 
tuleb merendust juhtida integreeritult; 
toetab sellega seoses eraldi Atlandi 
strateegia loomist merepiirkondade üldise 
strateegia väljatöötamise raames;
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Or. fr

Muudatusettepanek 20
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. arvestades tõsiasjaga, et igal saarel on 
oma eripära, millele tuleb leida vastav 
lahendus, rõhutab vajadust välja töötada 
kohalikele vajadustele kohandatud 
arengustrateegiaid ja loobuda kõigi suhtes 
sama lähenemise rakendamisest; on 
seepärast arvamusel, et eri valitsustasandite 
pädevuste kattumise ärahoidmiseks ning
kohalike ja piirkondlike ametivõimude 
vahelise koostöö ja dialoogi edendamiseks 
tuleb merendust juhtida integreeritult;

3. arvestades tõsiasjaga, et igal saarel on 
oma eripära, millele tuleb leida vastav 
lahendus, rõhutab vajadust välja töötada 
kohalikele vajadustele kohandatud 
arengustrateegiaid ja loobuda kõigi suhtes 
sama lähenemise rakendamisest; on 
seepärast arvamusel, et eri valitsustasandite 
pädevuste kattumise ärahoidmiseks, 
kohalike ja piirkondlike ametivõimude 
ning kodanikuühiskonna esindajate
vahelise koostöö ja dialoogi edendamiseks 
ning meetmete jätkusuutlikkuse 
tagamiseks tuleb merendust juhtida 
integreeritult;

Or. en

Muudatusettepanek 21
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. selleks et ühiste probleemide, 
prioriteetide ja ülesannetega toime tulla 
ka suuremates geograafilistes 
piirkondades, sealhulgas erinevates 
liikmesriikides, soovitab komisjonil ELi 
2020. aasta strateegiast lähtudes siiski 
analüüsida võimalust soodustada 
makropiirkondlikku lähenemisviisi, mis 
tugineb struktuurifondide eesmärgile 3, 
milles nenditakse, et mis tahes 
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makroregionaalne strateegia peaks olema 
kaasatud ELi regionaalpoliitikasse kogu 
ELi territooriumit hõlmava 
koordineeritud poliitikana; soovitab 
vajaduse esiletõstmisel analüüsida 
strateegia lisandväärtust territoriaalse 
ühtsuse eesmärgi elluviimiseks ELi 
territooriumil; sama tuleks teha ka 
merenduspoliitika valdkonnas, et 
soodustada ELi merenduspoliitika 
väljatöötamist ja paremat elluviimist 
ranniku- ja äärepoolseimates 
piirkondades ühtse, ulatusliku strateegia 
raames;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. juhib tähelepanu sellele, kui tähtis on 
meremajandus, eriti ulatusliku 
majandusvööndiga liikmesriikide ja 
piirkondade jaoks, ja et on vaja edendada 
meremajanduse klastrite arendamist, 
mille panust majanduskasvu ja 
tööhõivesse tuleb stimuleerida kooskõlas 
2020. aasta strateegiaga;

Or. pt

Muudatusettepanek 23
Riikka Manner

Arvamuse projekt
Lõige 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. teeb ettepaneku luua komisjonis ainult
saarte/rannikualade probleemide eest 
vastutav horisontaaltasandi üksus, mis 
töötaks välja ja propageeriks integreeritud 
lähenemist merenduspoliitikale ja -
meetmetele selleks, et edendada nende 
eripära ja prioriteete integreeritud 
merenduspoliitika raames;

4. teeb ettepaneku kiirendada 
saarte/rannikualade probleeme käsitlevat 
koostööd ja teha jõupingutusi selle nimel, 
et visandada võimalik integreeritud 
lähenemisviis merenduspoliitikale ja -
meetmetele selleks, et edendada nende 
eripära ja prioriteete integreeritud 
merenduspoliitika raames;

Or. fi

Muudatusettepanek 24
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. teeb ettepaneku luua komisjonis ainult 
saarte/rannikualade probleemide eest 
vastutav horisontaaltasandi üksus, mis 
töötaks välja ja propageeriks integreeritud 
lähenemist merenduspoliitikale ja -
meetmetele selleks, et edendada nende 
eripära ja prioriteete integreeritud 
merenduspoliitika raames;

4. teeb ettepaneku luua komisjonis ainult 
saarte/rannikualade probleeme käsitleva 
teabe süstemaatiline vahetamine talituste 
vahel, millega töötatakse välja ja 
propageeritakse integreeritud lähenemist 
merenduspoliitikale ja -meetmetele selleks, 
et edendada nende eripära ja prioriteete 
integreeritud merenduspoliitika raames;

Or. en

Muudatusettepanek 25
Luís Paulo Alves

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. teeb ettepaneku edendada 
äärepoolsete mere- ja saartepiirkondade 
integreerimist mere kiirteede võrku, et 
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edendada nende tõhusat ühendust 
Euroopa mandriga meritsi, mis aitab 
kindlustada säästvat liikuvust, 
transpordiliikide ühitamist ja siseturu 
väljakujundamist;

Or. pt

Muudatusettepanek 26
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. kutsub komisjoni üles asetama 
äärepoolseimad piirkonnad 
merenduspoliitika rahvusvahelise mõõtme 
keskmesse sellisel määral, nagu see on 
ette nähtud komisjoni 2004. aasta teatises
(KOM(2004)343); leiab seega, et need 
piirkonnad peaksid olema parimad kohad 
ühenduse struktuuride loomiseks, millega 
reguleeritakse integreeritud 
merenduspoliitika rahvusvahelist mõõdet 
vastavalt asjakohasusele;

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. tuletab komisjonile meelde 2004. 
aasta teatisega (KOM(2004)343) võetud 
kohustust töötada äärepoolseimate 
piirkondade jaoks välja vastavad 
merepiirkonna strateegiad;



PE443.147v01-00 18/21 AM\822075ET.doc

ET

Or. fr

Muudatusettepanek 28
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 4 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 c. kutsub komisjoni üles võtma merelist 
mõõdet arvesse rahvusvaheliste lepingute
puhul piirkondlike riikide rühmadega, 
nagu nt Cariforumi riikidega 
majanduspartnerluslepingute sõlmimisel, 
eriti kui asjaomase piirkonna merealadel 
asub ka ELi kuuluvaid piirkondi;

Or. fr

Muudatusettepanek 29
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Lõige 4 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 d. kutsub komisjoni üles teostama 
mõjuhinnangu Kariibi meremagistraali 
loomise võimaluste ja tingimuste kohta 
piki Kariibi mere saari;

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 5
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. arvestades eelkõige rannikualasid 
ähvardavate ohtudega, juhib tähelepanu 
sellele, kui olulised on meresõidu 
ohutusmeetmed, mille kehtestamiseks on 
vajalikud merenduspoliitikat ja -meetmeid 
ning muude poliitikavaldkondade vahelist 
koostööd hõlmavad ühised pingutused ELi 
tasandil.

5. arvestades eelkõige rannikualade 
ohutust, turvalisust ja kaitset ähvardavate 
ohtudega, juhib tähelepanu sellele, kui 
olulised on meresõidu ohutusmeetmed, 
mille kehtestamiseks on vajalikud 
merenduspoliitikat ja -meetmeid ning 
muude poliitikavaldkondade vahelist 
koostööd hõlmavad ühised pingutused ELi 
tasandil; juhib tähelepanu nii 
merepiirkondade kui ka talituste vahelise 
koostöö vajalikkusele nimetatud 
probleemide lahendamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. soovitab Euroopa olulistes 
merepiirkondades meremagistraalide 
alusel välja töötada piirkondlikke algatusi 
selleks, et soodustada mereveol 
põhinevate uute intermodaalsete 
transpordilogistiliste ahelate 
kasutuselevõtmist Euroopas ja 
merekaubanduse arendamist.

Or. en

Muudatusettepanek 32
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. leiab, et integreeritud 
merenduspoliitika puhul tuleks erilist 
tähelepanu pöörata kalandusega seotud 
tegevusele, millel on oma kindel koht 
rannikualade meremajanduses; soovib 
seega, et integreeritud merenduspoliitika 
ja ühise kalanduspoliitikaga seotud 
otsuste vastuvõtmise raames käivitatakse 
vastavad konsultatsioonimehhanismid.

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. möönab, et merel toodetava energia 
laiaulatuslikum arendamine avaldab 
survet puhke-, turismi-, kala- ja 
transporditööstusele, ning nõuab 
piirkondadelt koostööd, et kaitsta 
nimetatud valdkondade huve.

Or. en

Muudatusettepanek 34
Catherine Bearder

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. on arvamusel, et integreeritud 
merenduspoliitikal peaks olema eraldi 
rahalised vahendid, mis võtaksid arvesse 
erinevate piirkondade tegelikku eripära. 
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Or. en


