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Pakeitimas 1
Maurice Ponga

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atsižvelgdamas į Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo pateiktą teritorinės 
sanglaudos nuorodą ir turėdamas tikslą 
pagerinti prieigą, mano, kad itin svarbu 
keleivių ir prekių judėjimą ir toliau laikyti 
neatsiejama vidaus rinkos politikos dalimi 
ir skatinti trumpųjų nuotolių laivybą ir 
jūrinį kabotažą, tuo pat metu užtikrinant 
geresnį jūros regionų ir salų susisiekimą su 
pagrindinėmis valstybių teritorijomis ir 
ekonominiais centrais; siekdamas to paties 
tikslo pažymi, kad itin svarbu spręsti su 
asmenų transportu susijusias problemas, su 
kuriomis susiduria ES teritorijoje esančios 
salų vietovės, ir užtikrinti, kad asmenų ir 
prekių vežimo kaina už kilometrą būtų 
vienoda nepriklausomai nuo geografinės 
vietovės;

1. atsižvelgdamas į Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo pateiktą teritorinės 
sanglaudos nuorodą ir turėdamas tikslą 
pagerinti prieigą, mano, kad itin svarbu 
keleivių ir prekių judėjimą ir toliau laikyti 
neatsiejama vidaus rinkos politikos dalimi 
ir skatinti trumpųjų nuotolių laivybą ir 
jūrinį kabotažą, tuo pat metu užtikrinant
geresnį jūros regionų, atokiausių regionų 
ir salų susisiekimą su pagrindinėmis 
valstybių teritorijomis ir ekonominiais 
centrais; siekdamas to paties tikslo pažymi, 
kad itin svarbu spręsti su asmenų 
transportu susijusias problemas, su 
kuriomis susiduria ES teritorijoje esančios 
salų vietovės, ir užtikrinti, kad asmenų ir 
prekių vežimo kaina už kilometrą būtų 
vienoda nepriklausomai nuo geografinės 
vietovės; ragina imtis konkrečių veiksmų 
atokiausių regionų atžvilgiu, atsižvelgiant 
į jų skiriamąsias ypatybes;

Or. fr

Pakeitimas 2
Michail Tremopoulos, François Alfonsi

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atsižvelgdamas į Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo pateiktą teritorinės 
sanglaudos nuorodą ir turėdamas tikslą 
pagerinti prieigą, mano, kad itin svarbu 
keleivių ir prekių judėjimą ir toliau laikyti 

1. atsižvelgdamas į Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo pateiktą teritorinės 
sanglaudos nuorodą ir turėdamas tikslą 
pagerinti prieigą, mano, kad itin svarbu 
keleivių ir prekių judėjimą ir toliau laikyti 
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neatsiejama vidaus rinkos politikos dalimi 
ir skatinti trumpųjų nuotolių laivybą ir 
jūrinį kabotažą, tuo pat metu užtikrinant 
geresnį jūros regionų ir salų susisiekimą su 
pagrindinėmis valstybių teritorijomis ir 
ekonominiais centrais; siekdamas to paties 
tikslo pažymi, kad itin svarbu spręsti su 
asmenų transportu susijusias problemas, su 
kuriomis susiduria ES teritorijoje esančios 
salų vietovės, ir užtikrinti, kad asmenų ir 
prekių vežimo kaina už kilometrą būtų 
vienoda nepriklausomai nuo geografinės 
vietovės;

neatsiejama vidaus rinkos politikos dalimi 
ir skatinti trumpųjų nuotolių laivybą ir 
jūrinį kabotažą, tuo pat metu užtikrinant 
geresnį jūros regionų ir salų susisiekimą su 
pagrindinėmis valstybių teritorijomis ir 
Europos ekonominiais centrais, 
nesudarant apribojimų valstybėms, 
kurioms priklauso besijungiančios 
teritorijos; siekdamas to paties tikslo 
pažymi, kad itin svarbu spręsti su asmenų 
transportu susijusias problemas, su 
kuriomis susiduria ES teritorijoje esančios 
salų vietovės, ir užtikrinti, kad patikimo ir 
reguliaraus asmenų ir prekių vežimo kaina 
už kilometrą būtų vienoda nepriklausomai 
nuo geografinės vietovės;

Or. fr

Pakeitimas 3
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atsižvelgdamas į Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo pateiktą teritorinės 
sanglaudos nuorodą ir turėdamas tikslą 
pagerinti prieigą, mano, kad itin svarbu 
keleivių ir prekių judėjimą ir toliau laikyti 
neatsiejama vidaus rinkos politikos dalimi 
ir skatinti trumpųjų nuotolių laivybą ir 
jūrinį kabotažą, tuo pat metu užtikrinant 
geresnį jūros regionų ir salų susisiekimą su 
pagrindinėmis valstybių teritorijomis ir 
ekonominiais centrais; siekdamas to paties 
tikslo pažymi, kad itin svarbu spręsti su 
asmenų transportu susijusias problemas, su 
kuriomis susiduria ES teritorijoje esančios 
salų vietovės, ir užtikrinti, kad asmenų ir 
prekių vežimo kaina už kilometrą būtų 
vienoda nepriklausomai nuo geografinės 
vietovės;

1. atsižvelgdamas į Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo pateiktą teritorinės 
sanglaudos nuorodą ir turėdamas tikslą 
pagerinti prieigą, mano, kad itin svarbu 
keleivių ir prekių judėjimą ir toliau laikyti 
neatsiejama vidaus rinkos politikos dalimi 
ir skatinti trumpųjų nuotolių laivybą ir 
jūrinį kabotažą, tuo pat metu užtikrinant 
geresnį jūros regionų ir salų susisiekimą su 
pagrindinėmis valstybių teritorijomis ir 
ekonominiais centrais; siekdamas to paties 
tikslo pažymi, kad itin svarbu spręsti su 
asmenų transportu susijusias problemas, su 
kuriomis susiduria ES teritorijoje esančios 
salų vietovės, visų pirma mažos salų 
bendruomenės;
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Or. en

Pakeitimas 4
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atsižvelgdamas į Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo pateiktą teritorinės 
sanglaudos nuorodą ir turėdamas tikslą 
pagerinti prieigą, mano, kad itin svarbu 
keleivių ir prekių judėjimą ir toliau laikyti 
neatsiejama vidaus rinkos politikos dalimi 
ir skatinti trumpųjų nuotolių laivybą ir 
jūrinį kabotažą, tuo pat metu užtikrinant 
geresnį jūros regionų ir salų susisiekimą su 
pagrindinėmis valstybių teritorijomis ir 
ekonominiais centrais; siekdamas to paties 
tikslo pažymi, kad itin svarbu spręsti su 
asmenų transportu susijusias problemas, su 
kuriomis susiduria ES teritorijoje esančios 
salų vietovės, ir užtikrinti, kad asmenų ir 
prekių vežimo kaina už kilometrą būtų 
vienoda nepriklausomai nuo geografinės 
vietovės;

1. atsižvelgdamas į Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo pateiktą teritorinės 
sanglaudos nuorodą ir turėdamas tikslą 
pagerinti prieigą, mano, kad itin svarbu 
keleivių ir prekių judėjimą ir toliau laikyti 
neatsiejama vidaus rinkos politikos dalimi 
ir skatinti trumpųjų nuotolių laivybą ir 
jūrinį kabotažą, tuo pat metu užtikrinant 
geresnį jūros regionų ir salų susisiekimą su 
pagrindinėmis valstybių teritorijomis ir 
ekonominiais centrais; siekdamas to paties 
tikslo pažymi, kad itin svarbu spręsti su 
asmenų transportu susijusias problemas, su 
kuriomis susiduria ES teritorijoje esančios 
salų vietovės, t. y. remti nepakankamai 
rinkos aptarnaujamas laivybos linijas ir 
užtikrinti, kad asmenų ir prekių vežimo 
kaina už kilometrą būtų vienoda 
nepriklausomai nuo geografinės vietovės; 

Or. en

Pakeitimas 5
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atsižvelgdamas į Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo pateiktą teritorinės 
sanglaudos nuorodą ir turėdamas tikslą 
pagerinti prieigą, mano, kad itin svarbu 
keleivių ir prekių judėjimą ir toliau laikyti 

1. atsižvelgdamas į Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo pateiktą teritorinės 
sanglaudos nuorodą ir turėdamas tikslą 
pagerinti prieigą, mano, kad itin svarbu 
keleivių ir prekių judėjimą ir toliau laikyti 
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neatsiejama vidaus rinkos politikos dalimi 
ir skatinti trumpųjų nuotolių laivybą ir 
jūrinį kabotažą, tuo pat metu užtikrinant 
geresnį jūros regionų ir salų susisiekimą su 
pagrindinėmis valstybių teritorijomis ir 
ekonominiais centrais; siekdamas to paties 
tikslo pažymi, kad itin svarbu spręsti su 
asmenų transportu susijusias problemas, su 
kuriomis susiduria ES teritorijoje esančios 
salų vietovės, ir užtikrinti, kad asmenų ir 
prekių vežimo kaina už kilometrą būtų 
vienoda nepriklausomai nuo geografinės 
vietovės;

neatsiejama vidaus rinkos politikos dalimi 
ir skatinti trumpųjų nuotolių laivybą ir 
jūrinį kabotažą, tuo pat metu užtikrinant 
geresnį jūros regionų ir salų susisiekimą su 
pagrindinėmis valstybių teritorijomis ir 
ekonominiais centrais; siekdamas to paties 
tikslo pažymi, kad itin svarbu spręsti su 
asmenų transportu susijusias problemas, su 
kuriomis susiduria ES teritorijoje esančios 
salų vietovės, ir užtikrinti, kad asmenų ir 
prekių vežimo kaina būtų konkurencinga
nepriklausomai nuo geografinės vietovės;

Or. pt

Pakeitimas 6
Riikka Manner

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. atsižvelgdamas į Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo pateiktą teritorinės 
sanglaudos nuorodą ir turėdamas tikslą 
pagerinti prieigą, mano, kad itin svarbu 
keleivių ir prekių judėjimą ir toliau laikyti 
neatsiejama vidaus rinkos politikos dalimi 
ir skatinti trumpųjų nuotolių laivybą ir 
jūrinį kabotažą, tuo pat metu užtikrinant 
geresnį jūros regionų ir salų susisiekimą su 
pagrindinėmis valstybių teritorijomis ir 
ekonominiais centrais; siekdamas to paties 
tikslo pažymi, kad itin svarbu spręsti su 
asmenų transportu susijusias problemas, su 
kuriomis susiduria ES teritorijoje esančios 
salų vietovės, ir užtikrinti, kad asmenų ir 
prekių vežimo kaina už kilometrą būtų 
vienoda nepriklausomai nuo geografinės 
vietovės;

1. atsižvelgdamas į Sutartyje dėl Europos 
Sąjungos veikimo pateiktą teritorinės 
sanglaudos nuorodą ir turėdamas tikslą 
pagerinti prieigą, mano, kad itin svarbu 
keleivių ir prekių judėjimą ir toliau laikyti 
neatsiejama vidaus rinkos politikos dalimi 
ir skatinti trumpųjų nuotolių laivybą ir 
jūrinį kabotažą, tuo pat metu užtikrinant 
geresnį jūros regionų, atoslūgių zonų, 
susijusių su šiais regionais, ir salų 
susisiekimą su pagrindinėmis valstybių 
teritorijomis ir ekonominiais centrais; 
siekdamas to paties tikslo pažymi, kad itin 
svarbu spręsti su asmenų transportu 
susijusias problemas, su kuriomis susiduria 
ES teritorijoje esančios salų vietovės, ir 
užtikrinti, kad asmenų ir prekių vežimo 
kaina už kilometrą būtų vienoda 
nepriklausomai nuo geografinės vietovės; 

Or. fi
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Pakeitimas 7
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina valstybes nares geriau naudoti 
struktūrinius fondus ir Sanglaudos fondą
toliau plėtoti uostų įvairiarūšio transporto 
paslaugas, siekiant labiau skatinti 
perėjimą nuo sausumos prie vandens 
transporto ir pagerinti energijos vartojimo 
efektyvumą bei sumažinti Europos 
transporto sistemos išmetamo CO2 kiekį;

Or. en

Pakeitimas 8
Charalampos Angourakis

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. bendros politikos formavimo, 
strateginio planavimo ir ES integruotos 
jūrų politikos ir bendros jūrų politikos 
įgyvendinimo priemonėmis siekiama 
skatinti, diegti ir vadovautis vieninteliu 
konkurencingumo kriterijumi, t. y. siekti 
didesnio pelningumo monopoliniams 
konsorciumams, veikiantiems visame 
kapitalistinės ekonomikos, susijusios su 
jūra, jūrų regionais ir teritorijomis bei 
panašiomis ūkinės veiklos sritimis, tinkle; 
kaip tik dėl šios ES ir valstybių narių 
buržuazinių vyriausybių vykdomos 
politikos įvyko smarkus įmonių pelno 
šuolis, kuris neišvengiamai smarkiai 
pagilino paprastų darbininkų klasės 
žmonių problemas ir smarkiai pablogino 
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salų bei atokiausių ES regionų padėtį; 

Or. el

Pakeitimas 9
Charalampos Angourakis

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad įgyvendinant Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 3577/1992, taikantį 
laisvės teikti paslaugas principą jūrų 
transportui valstybėse narėse (jūrų 
kabotažas), pagal kurį panaikintas 
kabotažas ir visiškai liberalizuota rinka, 
staigiai padidėjo mokesčiai už krovinių 
vežimą ir važiavimą, išliko salų izoliacija, 
ypač žiemos mėnesiais, kai negaunama
didelio pelno, kurio siekia laivų 
savininkai, nors valstybės subsidijos laivų 
savininkams per septynerius metus (2003–
2010 m.) padidėjo dešimt kartų, buvo 
atleista tūkstančiai krovėjų, panaikinus 
laivybos bendrovių įpareigojimą laikytis 
tarptautinių aplinkos apsaugos taisyklių 
buvo užkrauta didžiulė našta aplinkai; 
krovėjai ir salų regionų, pvz., Graikijos, 
gyventojai susidūrė su didžiulėmis 
socialinėmis problemomis, nes ten 
pragyvenimo išlaidos padidėjo netgi 
labiau negu žemyniniuose regionuose; 
pagaliau apskritai suprastėjo pakrančių 
transporto paslaugos; Tarybos reglamento 
(EEB) Nr.  3577/92 įgyvendinimo 
nesėkmė įrodo, kad jį reikia panaikinti ir 
atmesti bet kokius papildomus mėginimus 
panaikinti kabotažo tvarką kruizinės 
laivybos linijoms;

Or. el
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Pakeitimas 10
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. primena, kad dėl klimato kaitos 
poveikio pakrančių regionai ir salos 
tampa ypač pažeidžiami; pabrėžia, kad 
planuojant bet kokius pokyčius visoje 
Bendrijos pakrantėje, įskaitant su ja 
susijusius nuo kranto nutolusius 
regionus, turi būti atsižvelgta į klimato 
kaitos padarinius; siūlo formuojant 
būsimą regioninę politiką atsižvelgti į 
pažeidžiamumą dėl klimato kaitos, kad 
būtų išvengta pavojaus IJP 
įgyvendinimui; 

Or. en

Pakeitimas 11
Charalampos Angourakis

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. siekiant pagerinti dirbančių žmonių 
padėtį didžiausias prioritetas turi būti 
teikiamas pakrančių transporto plėtrai 
naudojant šiuolaikiškus saugius laivus, 
nustatant nedidelius keleivių ir krovinių 
vežimo mokesčius, kad kasdien ir visus 
metus būtų užtikrintos darbininkų, salų ir 
atokių regionų gyventojų reikmės, taip pat 
padidinant įgulos sudėtį, sumažinant 
darbo valandų skaičių ir patenkinant 
jūrininkų reikalavimus;

Or. el
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Pakeitimas 12
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant 
stiprinti jūrininkystės sektorių reikia 
padidinti regioninį bendradarbiavimą 
jūrininkystės srityje taikant integruotas 
gaires, mažinti dėl nuošalumo atsirandantį 
neigiamą poveikį ir skatinti keistis 
geriausia praktika; 

2. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant 
stiprinti jūrininkystės sektorių, taip pat 
siekiant tvarios ekonomikos plėtros ir 
darbo vietų jūrų regionuose kūrimo,
reikia padidinti regioninį bendradarbiavimą 
jūrininkystės srityje taikant integruotas 
gaires, mažinti dėl nuošalumo atsirandantį 
neigiamą poveikį ir skatinti keistis 
geriausia praktika; tuo pat metu pabrėžia 
papildomų ir šiuo metu vykdomų klimato 
kaitos poveikio tyrimų svarbą ieškant 
galimybių apsaugoti šių regionų jūrų 
ekosistemas; ragina parengti išsamią ir 
suprantamą pakrantės rajonų ir jūrų 
aplinkos apsaugos sistemą, padedančią 
vykdyti regioninio planavimo užduotis;

Or. en

Pakeitimas 13
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant 
stiprinti jūrininkystės sektorių reikia 
padidinti regioninį bendradarbiavimą 
jūrininkystės srityje taikant integruotas 
gaires, mažinti dėl nuošalumo atsirandantį 
neigiamą poveikį ir skatinti keistis 
geriausia praktika;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant 
stiprinti jūrininkystės sektorių reikia 
padidinti regioninį bendradarbiavimą 
jūrininkystės srityje taikant integruotas 
gaires, mažinti dėl nuošalumo atsirandantį 
neigiamą poveikį ir skatinti keistis 
geriausia praktika, ypač jūrų mokslinių 
tyrimų ir priežiūros srityje;

Or. pt
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Pakeitimas 14
Maurice Ponga

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant 
stiprinti jūrininkystės sektorių reikia 
padidinti regioninį bendradarbiavimą 
jūrininkystės srityje taikant integruotas 
gaires, mažinti dėl nuošalumo atsirandantį 
neigiamą poveikį ir skatinti keistis 
geriausia praktika;

2. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant 
stiprinti jūrininkystės sektorių reikia 
padidinti regioninį bendradarbiavimą 
jūrininkystės srityje taikant integruotas 
gaires, mažinti dėl nuošalumo atsirandantį 
neigiamą poveikį ir skatinti keistis 
geriausia praktika; taip pat pabrėžia 
svarbų regioninės politikos vaidmenį 
siekiant teritorinio bendradarbiavimo;

Or. fr

Pakeitimas 15
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant 
stiprinti jūrininkystės sektorių reikia 
padidinti regioninį bendradarbiavimą 
jūrininkystės srityje taikant integruotas 
gaires, mažinti dėl nuošalumo atsirandantį 
neigiamą poveikį ir skatinti keistis 
geriausia praktika; 

2. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant 
stiprinti jūrininkystės sektorių, taip pat
apsaugoti jūrų ekosistemas, reikia 
padidinti regioninį bendradarbiavimą 
jūrininkystės srityje taikant integruotas 
gaires, mažinti dėl nuošalumo atsirandantį 
neigiamą poveikį ir skatinti keistis 
geriausia praktika;

Or. en
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Pakeitimas 16
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. siūlo sukurti ir išvystyti Europos 
Sąjungos jūrų makroregionams
strategines programas, kuriomis būtų 
siekiama integruotai skatinti visas su jūrų 
sektoriumi susijusias veiklos rūšis; 
pažymi, kad šiuo tikslu būtina atsižvelgti į 
jūrų baseinų ypatybes ir į labiausiai
nutolusių Europos Sąjungos regionų 
pakrančių ekonomiką;

Or. pt

Pakeitimas 17
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia turi būti užtikrinta jūros ir 
sausumos erdvės planavimo darna
remiantis ekosistema pagrįstu požiūriu;
pažymi, kad teritorinis bendradarbiavimas 
– ypač svarbus jautrių jūrų teritorijų
apsaugos tarptautiniu lygmeniu veiksnys;

Or. en

Pakeitimas 18
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
3 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atsižvelgdamas į tai, kad kiekviena sala 
pasižymi konkrečiomis ypatybėmis ir kad 
kiekvienu atveju reikia priimti konkrečius 
sprendimus, pabrėžia, kad būtina skatinti 
kurti specialiai pritaikytas vietines plėtros 
strategijas ir stengtis išgyvendinti požiūrį 
„vienas sprendimas tinka visiems“; todėl 
mano, kad būtinas integruotas jūrininkystės 
valdymas siekiant išvengti iš dalies 
sutampančių pareigų įvairiuose valdymo 
lygmenyse ir siekiant padidinti 
bendradarbiavimą ir paskatinti dialogą su 
vietos ir regionų valdžios institucijomis; 

3. atsižvelgdamas į tai, kad jūrų regionai, 
įskaitant pakrančių regionus, salas ir 
atokiausius regionus, pasižymi
konkrečiomis ypatybėmis ir kad kiekvienu 
atveju reikia priimti konkrečius 
sprendimus, pabrėžia, kad būtina skatinti 
kurti specialiai pritaikytas vietines plėtros 
strategijas, kurių varomoji jėga būtų
principu „iš apačios į viršų“ grindžiamos
konsultacijos, ir stengtis išgyvendinti 
požiūrį „vienas sprendimas tinka visiems“; 
todėl mano, kad būtinas integruotas 
jūrininkystės valdymas siekiant išvengti iš 
dalies sutampančių pareigų įvairiuose 
valdymo lygmenyse ir siekiant padidinti 
bendradarbiavimą ir paskatinti dialogą su 
vietos ir regionų valdžios institucijomis,
pakrančių bendruomenėmis ir kitais su 
jūromis susijusiais suinteresuotaisiais 
subjektais; 

Or. en

Pakeitimas 19
Maurice Ponga

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atsižvelgdamas į tai, kad kiekviena sala 
pasižymi konkrečiomis ypatybėmis ir kad 
kiekvienu atveju reikia priimti konkrečius 
sprendimus, pabrėžia, kad būtina skatinti 
kurti specialiai pritaikytas vietines plėtros 
strategijas ir stengtis išgyvendinti požiūrį 
„vienas sprendimas tinka visiems“; todėl 
mano, kad būtinas integruotas jūrininkystės 
valdymas siekiant išvengti iš dalies 
sutampančių pareigų įvairiuose valdymo 
lygmenyse ir siekiant padidinti 
bendradarbiavimą ir paskatinti dialogą su 

3. atsižvelgdamas į tai, kad kiekviena sala 
pasižymi konkrečiomis ypatybėmis ir kad 
kiekvienu atveju reikia priimti konkrečius 
sprendimus, pabrėžia, kad būtina skatinti 
kurti specialiai pritaikytas vietines plėtros 
strategijas ir stengtis išgyvendinti požiūrį 
„vienas sprendimas tinka visiems“; todėl 
mano, kad būtinas integruotas jūrininkystės 
valdymas siekiant išvengti iš dalies 
sutampančių pareigų įvairiuose valdymo 
lygmenyse ir siekiant padidinti 
bendradarbiavimą ir paskatinti dialogą su 
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vietos ir regionų valdžios institucijomis; vietos ir regionų valdžios institucijomis; 
remia pasiūlymą sukurti konkrečią 
strategiją Atlanto vandenynui parengiant 
strateginius metodus, skirtus 
regioniniams jūrų baseinams;

Or. fr

Pakeitimas 20
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atsižvelgdamas į tai, kad kiekviena sala 
pasižymi konkrečiomis ypatybėmis ir kad 
kiekvienu atveju reikia priimti konkrečius 
sprendimus, pabrėžia, kad būtina skatinti 
kurti specialiai pritaikytas vietines plėtros 
strategijas ir stengtis išgyvendinti požiūrį 
„vienas sprendimas tinka visiems“; todėl 
mano, kad būtinas integruotas jūrininkystės 
valdymas siekiant išvengti iš dalies 
sutampančių pareigų įvairiuose valdymo 
lygmenyse ir siekiant padidinti 
bendradarbiavimą ir paskatinti dialogą su 
vietos ir regionų valdžios institucijomis; 

3. atsižvelgdamas į tai, kad kiekviena sala 
pasižymi konkrečiomis ypatybėmis ir kad 
kiekvienu atveju reikia priimti konkrečius 
sprendimus, pabrėžia, kad būtina skatinti 
kurti specialiai pritaikytas vietines plėtros 
strategijas ir stengtis išgyvendinti požiūrį 
„vienas sprendimas tinka visiems“; todėl 
mano, kad būtinas integruotas jūrininkystės 
valdymas siekiant išvengti iš dalies 
sutampančių pareigų įvairiuose valdymo 
lygmenyse ir siekiant padidinti 
bendradarbiavimą ir paskatinti dialogą su 
vietos ir regionų valdžios institucijomis bei 
pilietinės visuomenės atstovais ir 
užtikrinti veiksmų tvarumą; 

Or. en

Pakeitimas 21
Lambert van Nistelrooij

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. nepaisant to, siekiant spręsti bendras 
problemas, nustatyti prioritetus ir spręsti 
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uždavinius didesnėje geografinėje srityje, 
įskaitant skirtingas valstybes nares, 
rekomenduoja Komisijai, atsižvelgiant į 
strategiją „ES 2020“., apsvarstyti 
galimybę skatinti makroregioninį požiūrį, 
grindžiamą struktūrinių fondų 
reglamento 3 tikslu, kuriame pabrėžiama, 
kad būtina, jog visos makroregioninės 
strategijos būtų įtrauktos į ES regioninę 
politiką, kuri yra suderinta politika, skirta 
visai ES teritorijai; be to, pabrėžiama, kad 
reikia geriau išnagrinėti šios strategijos 
teikiamą papildomą naudą įgyvendinant 
teritorinės sanglaudos tikslą ES 
teritorijoje; tai taip pat turėtų būti 
padaryta formuojant jūrų politiką, kad 
būtų skatinama plėtra bei geriau 
įgyvendinama pakrančių ir atokiausiems 
regionams skirta ES jūrų politika vykdant 
nuoseklią ir visapusišką strategiją;

Or. en

Pakeitimas 22
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. atkreipia dėmesį į jūrų ekonomikos 
svarbą, ypač valstybėms narėms ir 
regionams su didelėmis išskirtinėmis 
ekonomikos zonomis, ir į būtinybę skatinti 
jūros ekonomines grupes, kurių indėlis į 
vystymąsi ir darbo vietų kūrimą turi būti 
skatinamas pagal strategiją „ES 2020“;

Or. pt
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Pakeitimas 23
Riikka Manner

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. siūlo prie Komisijos įsteigti 
horizontalųjį skyrių, kuris būtų 
atsakingas tik už klausimus, susijusius su 
salomis ir pakrantėmis, ir kuris palaikytų 
integruotą požiūrį į jūrininkystės politiką ir 
priemones, kurio laikantis būtų siekiama 
ypatingas šių vietovių charakteristikas ir 
prioritetus įtraukti į integruotos 
jūrininkystės politikos gaires; 

4. siūlo paspartinti bendradarbiavimą
klausimais, susijusiais su salomis ir 
pakrantėmis, ir stengtis apibrėžti galimą
integruotą požiūrį į jūrininkystės politiką ir 
priemones, kurio laikantis būtų siekiama 
ypatingas šių vietovių charakteristikas ir 
prioritetus įtraukti į integruotos 
jūrininkystės politikos gaires; 

Or. fi

Pakeitimas 24
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. siūlo prie Komisijos įsteigti
horizontalųjį skyrių, kuris būtų 
atsakingas tik už klausimus, susijusius su 
salomis ir pakrantėmis, ir kuris palaikytų 
integruotą požiūrį į jūrininkystės politiką ir 
priemones, kurio laikantis būtų siekiama 
ypatingas šių vietovių charakteristikas ir 
prioritetus įtraukti į integruotos 
jūrininkystės politikos gaires; 

4. siūlo prie Komisijos įsteigti tarpžinybinį 
skyrių, skirtą sistemingai keistis
informacija tik su salomis ir pakrantėmis
susijusiais klausimais, kuris palaikytų 
integruotą požiūrį į jūrininkystės politiką ir 
priemones, kurio laikantis būtų siekiama 
ypatingas šių vietovių charakteristikas ir 
prioritetus įtraukti į integruotos 
jūrininkystės politikos gaires; 

Or. en
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Pakeitimas 25
Luís Paulo Alves

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. palankiai vertina atokių jūrų regionų 
ir salų sujungimo į jūrų greitkelius 
skatinimą, kad šie regionai jūrų keliais 
būtų veiksmingai susieti su Europos 
kontinentine dalimi, taip sustiprinant jų 
tvarų judumą, įvairiarūšiškumą ir vidaus 
rinkos išplėtojimą;

Or. pt

Pakeitimas 26
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją atokiausiems 
regionams, kurių jūrų baseinai taip pat 
yra Europos Sąjungos dalis, skirti didelį 
dėmesį tarptautinėje jūrų politikoje, kaip 
numatyta 2004 m. komunikate 
(COM(2004 )343); taigi mano, kad esant 
galimybei kuriant Bendrijos struktūrą, 
apimančią tarptautinį IJP lygmenį, šioms 
teritorijoms turėtų būti skiriamas 
išskirtinis dėmesys;

Or. fr

Pakeitimas 27
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. primena, kad Komisija 2004 m. 
komunikatu (COM(2004) 343) yra 
įsipareigojusi kurti atokiausių regionų 
baseinų strategijas;

Or. fr

Pakeitimas 28
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. ragina Komisiją jūrų zonas ir jų 
regionus, kuriems priklausantys jūrų 
baseinai yra ir Europos Sąjungos dalis, 
įtraukti į tarptautinius susitarimus, 
pavyzdžiui į CARIFORUM valstybių 
ekonominio bendradarbiavimo susitarimą 
(EBS);

Or. fr

Pakeitimas 29
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
4 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4d. ragina Komisiją pradėti Karibų jūros 
salyne planuojamo jūrų greitkelio
galimybių ir sąlygų poveikio tyrimą;

Or. fr
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Pakeitimas 30
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. turėdamas mintyje tai, kad pakrančių 
regionai susiduria su didele rizika, pažymi, 
kokios svarbios jūrininkystės saugumo 
priemonės. Jų taikymas reikalauja bendrų 
pastangų jūrininkystės politikos srityje ir 
imantis su jūrininkystės klausimais 
susijusių priemonių, taip pat 
bendradarbiaujant su kitomis politikos 
sritimis ES lygmeniu.

5. turėdamas mintyje tai, kad pakrančių 
regionai susiduria su didele rizika saugos, 
saugumo ir gynybos srityse, pažymi, 
kokios svarbios jūrininkystės saugumo 
priemonės. Jų taikymas reikalauja bendrų 
pastangų jūrininkystės politikos srityje ir 
imantis su jūrininkystės klausimais 
susijusių priemonių, taip pat 
bendradarbiaujant su kitomis politikos 
sritimis ES lygmeniu; atkreipia dėmesį, 
kad sprendžiant šias problemas turi 
glaudžiai bendradarbiauti ir jūrų 
regionai, ir atitinkamos tarnybos;

Or. en

Pakeitimas 31
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. siūlo plėtoti regionines iniciatyvas, 
susijusias su Europos jūros greitkelių
svarbiuose jūrų rajonuose programa, 
siekiant paskatinti naujų įvairiarūšių
jūros transportu grindžiamų logistikos 
grandinių diegimą Europoje ir didinti
jūrų komercijos plėtrą;

Or. en
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Pakeitimas 32
Alain Cadec

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. mano, kad kuriant integruotą jūrų 
politiką daug dėmesio turėtų būti skiriama 
žvejybos veiklai, kuri atlieka svarbų 
vaidmenį pakrančių regionų jūrų 
ekonomikai; taip pat tikisi, kad priimant 
sprendimus, susijusius su integruota jūrų 
politika ir bendra žuvininkystės politika, 
bus įgyvendinami susitarimo 
mechanizmai.

Or. fr

Pakeitimas 33
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. pripažįsta, kad padidėjus energijos
gamybos jūroje apimčiai atsiras
spaudimas laisvalaikio, turizmo, žvejybos 
ir transporto krovinių vežimo šakoms, ir 
ragina bendradarbiauti regionams 
siekiant, kad būtų apsaugoti šie interesai;

Or. en

Pakeitimas 34
Catherine Bearder

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. pabrėžia, kad integruotai jūrų politikai
turėtų būti numatytas finansavimas, 
atsižvelgiant į faktinius įvairių susijusių 
regionų ypatumus.

Or. en


