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Amendement 1
Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. acht het, gesterkt door de verwijzing in 
het VWEU naar territoriale samenhang, 
van essentieel belang voor de verbetering 
van de toegankelijkheid dat de mobiliteit 
van passagiers en goederen een integrerend 
bestanddeel van het internemarktbeleid 
blijft en daartoe de kustvaart en maritieme 
cabotage tussen gebiedsdelen worden 
bevorderd, en dat er tegelijkertijd wordt 
gezorgd voor betere verbindingen tussen 
perifere maritieme regio's en eilanden en 
het vasteland en economische centra; wijst 
er in hetzelfde verband op dat het van 
cruciaal belang is de moeilijkheden 
waarmee eilandgebieden in de EU op het 
gebied van het personenvervoer te kampen 
hebben, aan te pakken door voor het 
vervoer van goederen en personen, 
ongeacht hun locatie, dezelfde kosten per 
kilometer te garanderen;

1. acht het, gesterkt door de verwijzing in 
het VWEU naar territoriale samenhang, 
van essentieel belang voor de verbetering 
van de toegankelijkheid dat de mobiliteit 
van passagiers en goederen een integrerend 
bestanddeel van het internemarktbeleid 
blijft en daartoe de kustvaart en maritieme 
cabotage tussen gebiedsdelen worden 
bevorderd, en dat er tegelijkertijd wordt 
gezorgd voor betere verbindingen tussen 
perifere maritieme regio's, de ultraperifere 
regio's en eilanden en het vasteland en 
economische centra; wijst er in hetzelfde 
verband op dat het van cruciaal belang is 
de moeilijkheden waarmee eilandgebieden 
in de EU op het gebied van het 
personenvervoer te kampen hebben, aan te 
pakken door voor het vervoer van goederen 
en personen, ongeacht hun locatie, dezelfde 
kosten per kilometer te garanderen; 
verlangt concrete maatregelen voor de 
ultraperifere regio's waarin rekening 
wordt gehouden met hun specifieke 
kenmerken;

Or. fr

Amendement 2
Michail Tremopoulos, François Alfonsi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. acht het, gesterkt door de verwijzing in 
het VWEU naar territoriale samenhang, 

1. acht het, gesterkt door de verwijzing in 
het VWEU naar territoriale samenhang, 
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van essentieel belang voor de verbetering 
van de toegankelijkheid dat de mobiliteit 
van passagiers en goederen een integrerend 
bestanddeel van het internemarktbeleid 
blijft en daartoe de kustvaart en maritieme 
cabotage tussen gebiedsdelen worden 
bevorderd, en dat er tegelijkertijd wordt 
gezorgd voor betere verbindingen tussen 
perifere maritieme regio's en eilanden en 
het vasteland en economische centra; wijst 
er in hetzelfde verband op dat het van 
cruciaal belang is de moeilijkheden 
waarmee eilandgebieden in de EU op het 
gebied van het personenvervoer te kampen 
hebben, aan te pakken door voor het 
vervoer van goederen en personen, 
ongeacht hun locatie, dezelfde kosten per 
kilometer te garanderen;

van essentieel belang voor de verbetering 
van de toegankelijkheid dat de mobiliteit 
van passagiers en goederen een integrerend 
bestanddeel van het internemarktbeleid 
blijft en daartoe de kustvaart en maritieme 
cabotage tussen gebiedsdelen worden 
bevorderd, en dat er tegelijkertijd wordt 
gezorgd voor betere verbindingen tussen 
perifere maritieme regio's en eilanden en 
het Europese vasteland en economische 
centra, zonder  restricties op de 
betrekkingen tussen die gebieden op 
grond van de staat waarvan zij deel 
uitmaken; wijst er in hetzelfde verband op 
dat het van cruciaal belang is de 
moeilijkheden waarmee eilandgebieden in 
de EU op het gebied van het 
personenvervoer te kampen hebben, aan te 
pakken door voor een betrouwbare en 
regelmatige dienst voor het vervoer van 
goederen en personen, ongeacht hun 
locatie, dezelfde kosten per kilometer te 
garanderen;

Or. fr

Amendement 3
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. acht het, gesterkt door de verwijzing in 
het VWEU naar territoriale samenhang, 
van essentieel belang voor de verbetering 
van de toegankelijkheid dat de mobiliteit 
van passagiers en goederen een integrerend
bestanddeel van het internemarktbeleid 
blijft en daartoe de kustvaart en maritieme 
cabotage tussen gebiedsdelen worden 
bevorderd, en dat er tegelijkertijd wordt 
gezorgd voor betere verbindingen tussen 
perifere maritieme regio's en eilanden en 
het vasteland en economische centra; wijst 

1. acht het, gesterkt door de verwijzing in 
het VWEU naar territoriale samenhang, 
van essentieel belang voor de verbetering 
van de toegankelijkheid dat de mobiliteit 
van passagiers en goederen een integrerend 
bestanddeel van het internemarktbeleid 
blijft en daartoe de kustvaart en maritieme 
cabotage tussen gebiedsdelen worden 
bevorderd, en dat er tegelijkertijd wordt 
gezorgd voor betere verbindingen tussen 
perifere maritieme regio's en eilanden en 
het vasteland en economische centra; wijst 
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er in hetzelfde verband op dat het van 
cruciaal belang is de moeilijkheden 
waarmee eilandgebieden in de EU op het 
gebied van het personenvervoer te kampen 
hebben, aan te pakken door voor het 
vervoer van goederen en personen, 
ongeacht hun locatie, dezelfde kosten per 
kilometer te garanderen;

er in hetzelfde verband op dat het van 
cruciaal belang is de moeilijkheden 
waarmee eilandgebieden, met name kleine 
eilandgemeenschappen, in de EU op het 
gebied van het personenvervoer te kampen 
hebben, aan te pakken 

Or. en

Amendement 4
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. acht het, gesterkt door de verwijzing in 
het VWEU naar territoriale samenhang, 
van essentieel belang voor de verbetering 
van de toegankelijkheid dat de mobiliteit 
van passagiers en goederen een integrerend 
bestanddeel van het internemarktbeleid 
blijft en daartoe de kustvaart en maritieme 
cabotage tussen gebiedsdelen worden 
bevorderd, en dat er tegelijkertijd wordt 
gezorgd voor betere verbindingen tussen 
perifere maritieme regio's en eilanden en 
het vasteland en economische centra; wijst 
er in hetzelfde verband op dat het van 
cruciaal belang is de moeilijkheden 
waarmee eilandgebieden in de EU op het 
gebied van het personenvervoer te kampen 
hebben, aan te pakken door voor het 
vervoer van goederen en personen, 
ongeacht hun locatie, dezelfde kosten per 
kilometer te garanderen; 

1. acht het, gesterkt door de verwijzing in 
het VWEU naar territoriale samenhang, 
van essentieel belang voor de verbetering 
van de toegankelijkheid dat de mobiliteit 
van passagiers en goederen een integrerend 
bestanddeel van het internemarktbeleid 
blijft en daartoe de kustvaart en maritieme 
cabotage tussen gebiedsdelen worden 
bevorderd, en dat er tegelijkertijd wordt 
gezorgd voor betere verbindingen tussen 
perifere maritieme regio's en eilanden en 
het vasteland en economische centra; wijst 
er in hetzelfde verband op dat het van 
cruciaal belang is de moeilijkheden 
waarmee eilandgebieden in de EU op het 
gebied van het personen- en 
goederenvervoer te kampen hebben, aan te 
pakken door de scheepvaartverbindingen 
die door de markt niet voldoende worden 
bediend, te steunen en door voor het 
vervoer van personen, ongeacht hun 
locatie, dezelfde kosten per kilometer te 
garanderen; 

Or. en
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Amendement 5
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. acht het, gesterkt door de verwijzing in 
het VWEU naar territoriale samenhang, 
van essentieel belang voor de verbetering 
van de toegankelijkheid dat de mobiliteit 
van passagiers en goederen een integrerend 
bestanddeel van het internemarktbeleid 
blijft en daartoe de kustvaart en maritieme 
cabotage tussen gebiedsdelen worden 
bevorderd, en dat er tegelijkertijd wordt 
gezorgd voor betere verbindingen tussen 
perifere maritieme regio's en eilanden en 
het vasteland en economische centra; wijst 
er in hetzelfde verband op dat het van 
cruciaal belang is de moeilijkheden 
waarmee eilandgebieden in de EU op het 
gebied van het personenvervoer te kampen 
hebben, aan te pakken door voor het 
vervoer van goederen en personen, 
ongeacht hun locatie, dezelfde kosten per 
kilometer te garanderen; 

1. acht het, gesterkt door de verwijzing in 
het VWEU naar territoriale samenhang, 
van essentieel belang voor de verbetering 
van de toegankelijkheid dat de mobiliteit 
van passagiers en goederen een integrerend 
bestanddeel van het internemarktbeleid 
blijft en daartoe de kustvaart en maritieme 
cabotage tussen gebiedsdelen worden 
bevorderd, en dat er tegelijkertijd wordt 
gezorgd voor betere verbindingen tussen 
perifere maritieme regio's en eilanden en 
het vasteland en economische centra; wijst 
er in hetzelfde verband op dat het van 
cruciaal belang is de moeilijkheden 
waarmee eilandgebieden in de EU op het 
gebied van het personenvervoer te kampen 
hebben, aan te pakken door voor het 
vervoer van goederen en personen, 
ongeacht hun locatie, concurrerende
kosten te garanderen; 

Or. pt

Amendement 6
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. acht het, gesterkt door de verwijzing in 
het VWEU naar territoriale samenhang, 
van essentieel belang voor de verbetering 
van de toegankelijkheid dat de mobiliteit 
van passagiers en goederen een integrerend 
bestanddeel van het internemarktbeleid 
blijft en daartoe de kustvaart en maritieme 

1. acht het, gesterkt door de verwijzing in 
het VWEU naar territoriale samenhang, 
van essentieel belang voor de verbetering 
van de toegankelijkheid dat de mobiliteit 
van passagiers en goederen een integrerend 
bestanddeel van het internemarktbeleid 
blijft en daartoe de kustvaart en maritieme 
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cabotage tussen gebiedsdelen worden 
bevorderd, en dat er tegelijkertijd wordt 
gezorgd voor betere verbindingen tussen 
perifere maritieme regio's en eilanden en 
het vasteland en economische centra; wijst 
er in hetzelfde verband op dat het van 
cruciaal belang is de moeilijkheden 
waarmee eilandgebieden in de EU op het 
gebied van het personenvervoer te kampen 
hebben, aan te pakken door voor het 
vervoer van goederen en personen, 
ongeacht hun locatie, dezelfde kosten per 
kilometer te garanderen;

cabotage tussen gebiedsdelen worden 
bevorderd, en dat er tegelijkertijd wordt 
gezorgd voor betere verbindingen tussen 
perifere maritieme regio's, daarmee 
verbonden laagwaterzones  en eilanden en 
het vasteland en economische centra; wijst 
er in hetzelfde verband op dat het van 
cruciaal belang is de moeilijkheden 
waarmee eilandgebieden in de EU op het 
gebied van het personenvervoer te kampen 
hebben, aan te pakken door voor het 
vervoer van goederen en personen, 
ongeacht hun locatie, dezelfde kosten per 
kilometer te garanderen;

Or. fi

Amendement 7
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de lidstaten voor de verdere 
ontwikkeling van de intermodale 
vervoerdiensten van de havens beter 
gebruik te maken van het structur- en 
cohesiefonds, om de switch van het land-
naar het watervervoer te versterken, de 
energie-efficiëntie te verbeteren en de 
CO2-uitstoot van het Europese 
vervoersstelsel terug te dringen;

Or. en

Amendement 8
Charalampos Angourakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat het  algemene 
beleidsconcept, de strategische planning 
en de tenuitvoerlegging van het 
geïntegreerd maritiem beleid van de EU 
en het gemeeschappelijk maritiem beleid 
bevorderen en steunen het 
concurrentievermogen, d.w.z. de 
winstgevendheid van de monopolistische 
consortia, die in het gehele spectrum van 
de kapitalistische activiteiten op het 
gebied van de zeevaart, de kustregio's en -
gebieden en de daarmee samenhangende 
economische activiteiten actief zijn en 
zich uitsluitend hierop richten; wijst erop 
dat het resultaat van dit beleid van de EU 
en de burgerlijke regeringen van de 
lidstaten een enorme stijging van de 
ondernemingswinsten was die 
onvermijdelijk leidden tot een verergering 
van de problemen van de arbeidersklasse 
en het volk en tot een dramatische 
verslechtering van de situatie van de 
eilandregio's en de ultraperifere regio's 
van de EU; 

Or. el

Amendement 9
Charalampos Angourakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept dat door de toepassing 
van Verordening (EEG) nr. 3577/92 
houdende toepassing van het beginsel van 
het vrij verrichten van diensten op het 
zeevervoer binnen de lidstaten (cabotage 
in het zeevervoer), krachtens welke 
cabotage ten gunste van de volledige 
liberalisering van de markt werd 
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afgeschaft, de vervoerskosten voor 
goederen en de tarieven voor personen 
extreem zijn gestegen, de eilanden 
geïsoleerd werden - vooral in de 
wintermaanden waarin de reders niet de 
extreem hoge winsten konden behalen 
waarnaar zij streefden -, terwijl de 
overheidssubsidies voor reders binnen 
zeven jaar (2003-2010) zijn 
vertienvoudigd, dat dit geleid heeft tot het 
ontslag van duizenden havenarbeiders en 
tot een aanzienlijke milieuvervuiling, 
omdat rederijen zijn uitgezonderd van de 
verplichting om zich te houden aan 
milieuvoorschriften, dat dit acute sociale 
problemen veroorzaakt, vooral voor de 
havenarbeiders die met een ernstige mate 
van werkloosheid worden geconfronteerd, 
maar ook voor de inwoners van 
eilandregio's, zoals Griekenland, die te 
maken kregen met een nog grotere 
stijging van de kosten voor 
levensonderhoud als de bewoners van het 
vasteland, en dat dit geleid heeft tot een 
algemene verslechtering van het vervoer 
in de kustregio's; wijst erop dat het falen 
van Verordening (EEG )nr.3577/92 
aantoont dat deze verordening moet 
worden ingetrokken en dat elke verdere 
versoepeling van de 
cabotagevoorschriften voor cruiseschepen 
moet worden afgewezen;

Or. el

Amendement 10
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst erop dat kustregio's en 
eilanden bijzonder gevoelig zijn voor de 
gevolgen van klimaatverandering; 



PE443.147v01-00 10/22 AM\822075NL.doc

NL

onderstreept dat bij de planning van alle 
ontwikkelingsprojecten aan de vele kusten 
van de Gemeenschap en het achterland 
daarvan rekening moet worden gehouden 
met de gevolgen van de 
klimaatverandering; stelt voor dat bij de 
opzet van het toekomstig regionaal beleid 
rekening wordt gehouden met 
klimaatveranderingsrisico's, om de 
tenuitvoerlegging van het GMB niet in 
gevaar te brengen; 

Or. en

Amendement 11
Charalampos Angourakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. is van oordeel dat de uitbreiding 
van de verbindingen van de 
kustscheepvaart met moderne en veilige 
schepen tegen betaalbare prijzen voor 
passagiers en goederen, waarmee zowel 
op dagelijkse als jaarlijkse basis de 
behoeften van de werknemers en 
inwoners van eilanden en afgelegen 
gebieden worden bevredigd, in combinatie 
met een verhoging van het aantal 
arbeidsplaatsen op de schepen, een 
vermindering van de arbeidstijd en het 
vervullen van de eisen van de zeelieden, 
een belangrijke prioriteit is voor de 
arbeidersklasse; 

Or. el



AM\822075NL.doc 11/22 PE443.147v01-00

NL

Amendement 12
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de noodzaak van verbetering 
van de regionale maritieme samenwerking 
binnen een geïntegreerd kader, teneinde de 
maritieme sectoren te versterken, de 
negatieve gevolgen van het eilandbestaan 
op te vangen en de uitwisseling en 
overdracht van goede praktijken te 
bevorderen;

2. wijst op de noodzaak van verbetering 
van de regionale maritieme samenwerking 
binnen een geïntegreerd kader, teneinde de 
maritieme sectoren te versterken, 
duurzame economische groei en 
arbeidsplaatsen in kustregio's te creëren, 
de negatieve gevolgen van het 
eilandbestaan op te vangen en de 
uitwisseling en overdracht van goede 
praktijken te bevorderen; wijst er eveneens 
op hoe belangrijk een verder permanent 
onderzoek naar de gevolgen van de 
klimaatverandering is om de mariene 
ecosystemen in deze regio's te 
beschermen; dringt aan op een uitgebreid 
en begrijpelijk systeem van 
milieubescherming voor de kustgebieden 
en de zeeën ter ondersteuning van de 
regionale planning;

Or. en

Amendement 13
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de noodzaak van verbetering 
van de regionale maritieme samenwerking 
binnen een geïntegreerd kader, teneinde de 
maritieme sectoren te versterken, de 
negatieve gevolgen van het eilandbestaan 
op te vangen en de uitwisseling en 
overdracht van goede praktijken te 
bevorderen;

2. wijst op de noodzaak van verbetering 
van de regionale maritieme samenwerking 
binnen een geïntegreerd kader, teneinde de 
maritieme sectoren te versterken, de 
negatieve gevolgen van het eilandbestaan 
op te vangen en de uitwisseling en 
overdracht van goede praktijken te 
bevorderen, met name met betrekking tot 
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het onderzoek en het maritieme toezicht ;

Or. pt

Amendement 14
Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de noodzaak van verbetering 
van de regionale maritieme samenwerking 
binnen een geïntegreerd kader, teneinde de 
maritieme sectoren te versterken, de 
negatieve gevolgen van het eilandbestaan 
op te vangen en de uitwisseling en 
overdracht van goede praktijken te 
bevorderen;

2. wijst op de noodzaak van verbetering 
van de regionale maritieme samenwerking 
binnen een geïntegreerd kader, teneinde de 
maritieme sectoren te versterken, de 
negatieve gevolgen van het eilandbestaan 
op te vangen en de uitwisseling en 
overdracht van goede praktijken te 
bevorderen; wijst in dit verband op de 
bijdrage van het regionaal beleid via zijn 
doelstelling betreffende territoriale 
samenwerking;

Or. fr

Amendement 15
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wijst op de noodzaak van verbetering 
van de regionale maritieme samenwerking 
binnen een geïntegreerd kader, teneinde de 
maritieme sectoren te versterken, de 
negatieve gevolgen van het eilandbestaan 
op te vangen en de uitwisseling en 
overdracht van goede praktijken te 
bevorderen;

2. wijst op de noodzaak van verbetering 
van de regionale maritieme samenwerking 
binnen een geïntegreerd kader, teneinde de 
maritieme sectoren te versterken, de 
maritieme ecosystemen te beschermen, de 
negatieve gevolgen van het eilandbestaan 
op te vangen en de uitwisseling en 
overdracht van goede praktijken te 
bevorderen;
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Or. en

Amendement 16
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt voor strategieën voor de
maritieme macroregio's van de EU in te 
voeren en te ontwikkelen ter bevordering 
van een geïntegreerde benadering van alle 
activiteiten die verband houden met de 
maritieme sector; wijst er in dit verband 
op dat rekening moet worden gehouden 
met de specifieke kenmerken van de 
maritieme bekkens en de prioriteiten van 
de kusteconomieën in de ultraperifere 
regio's van de Europese Unie;

Or. pt

Amendement 17
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept dat de ruimtelijke 
ordening van de zee- en landgebieden op 
elkaar moeten worden afgestemd waarbij 
uitgegaan moet worden van een 
ecosysteem-benadering; stelt vast dat 
territoriale samenwerking voor de 
bescherming van kwetsbare 
grensoverschrijdende zeegebieden van 
buitengewoon groot belang is;

Or. en



PE443.147v01-00 14/22 AM\822075NL.doc

NL

Amendement 18
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept, uitgaande van het feit dat 
elk eiland zijn eigen specifieke kenmerken 
heeft die om specifieke oplossingen 
vragen, dat op maat gesneden strategieën 
voor de lokale ontwikkeling moeten 
worden aangemoedigd en dat een uniforme 
aanpak voor iedereen (“one size fits all”-
benadering) moet worden ontmoedigd; is 
daarom van mening dat een geïntegreerd 
maritiem bestuur essentieel is om te 
voorkomen dat de bevoegdheden op 
verschillende bestuursniveaus elkaar 
overlappen, en om de dialoog met lokale 
en regionale overheden te versterken;

3. onderstreept, uitgaande van het feit dat 
maritieme regio's, met inbegrip van 
kustgebieden, eilanden en ultraperifiere 
regio's hun eigen specifieke kenmerken 
hebben die om specifieke oplossingen 
vragen, dat op maat gesneden strategieën 
voor de lokale ontwikkeling moeten 
worden aangemoedigd, waarbij een 
bottom-up raadplegingsproces moet 
worden toegepast en dat een uniforme 
aanpak voor iedereen (“one size fits all”-
benadering) moet worden ontmoedigd; is 
daarom van mening dat een geïntegreerd 
maritiem bestuur essentieel is om te 
voorkomen dat de bevoegdheden op 
verschillende bestuursniveaus elkaar 
overlappen, en om de dialoog met lokale 
en regionale overheden, 
kustgemeenschappen en andere 
maritieme betrokkenen te versterken;

Or. en

Amendement 19
Maurice Ponga

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept, uitgaande van het feit dat 
elk eiland zijn eigen specifieke kenmerken 
heeft die om specifieke oplossingen 
vragen, dat op maat gesneden strategieën 
voor de lokale ontwikkeling moeten 

3. onderstreept, uitgaande van het feit dat 
elk eiland zijn eigen specifieke kenmerken 
heeft die om specifieke oplossingen 
vragen, dat op maat gesneden strategieën 
voor de lokale ontwikkeling moeten 
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worden aangemoedigd en dat een uniforme 
aanpak voor iedereen (“one size fits all”-
benadering) moet worden ontmoedigd; is 
daarom van mening dat een geïntegreerd 
maritiem bestuur essentieel is om te 
voorkomen dat de bevoegdheden op 
verschillende bestuursniveaus elkaar 
overlappen, en om de dialoog met lokale 
en regionale overheden te versterken;

worden aangemoedigd en dat een uniforme 
aanpak voor iedereen (“one size fits all”-
benadering) moet worden ontmoedigd; is 
daarom van mening dat een geïntegreerd 
maritiem bestuur essentieel is om te 
voorkomen dat de bevoegdheden op 
verschillende bestuursniveaus elkaar 
overlappen, en om de dialoog met lokale 
en regionale overheden te versterken; 
steunt derhalve de invoering van een 
specifieke strategie voor de Atlantische 
oceaan in het kader van strategische 
benaderingen van de regionale maritieme 
gebieden; 

Or. fr

Amendement 20
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. onderstreept, uitgaande van het feit dat 
elk eiland zijn eigen specifieke kenmerken 
heeft die om specifieke oplossingen 
vragen, dat op maat gesneden strategieën 
voor de lokale ontwikkeling moeten 
worden aangemoedigd en dat een uniforme 
aanpak voor iedereen (“one size fits all”-
benadering) moet worden ontmoedigd; is 
daarom van mening dat een geïntegreerd 
maritiem bestuur essentieel is om te 
voorkomen dat de bevoegdheden op 
verschillende bestuursniveaus elkaar 
overlappen, en om de dialoog met lokale 
en regionale overheden te versterken;

3. onderstreept, uitgaande van het feit dat 
elk eiland zijn eigen specifieke kenmerken 
heeft die om specifieke oplossingen 
vragen, dat op maat gesneden strategieën 
voor de lokale ontwikkeling moeten 
worden aangemoedigd en dat een uniforme 
aanpak voor iedereen (“one size fits all”-
benadering) moet worden ontmoedigd; is 
daarom van mening dat een geïntegreerd 
maritiem bestuur essentieel is om te 
voorkomen dat de bevoegdheden op 
verschillende bestuursniveaus elkaar 
overlappen, om de dialoog met lokale en 
regionale overheden en de 
vertegenwoordigers van het 
maatschappelijk middenveld te versterken 
en om te zorgen voor duurzaamheid van 
de getroffen maatregelen; 

Or. en
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Amendement 21
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beveelt de Commissie aan om voor 
de oplossing van gezamenlijke problemen, 
prioriteiten en uitdagingen in een groter 
geografisch gebied, met inbegrip van 
verschillende lidstaten, met het oog op de 
strategie EU-2020 de eventuele 
bevordering van een macroregionale 
benadering te onderzoeken, gebaseerd op 
doelstelling 3 van de 
structuurfondsverordening, waarin wordt 
gesteld dat elke macroregionale strategie 
beslist moet worden geïntegreerd in het 
regionaal beleid van de EU, omdat dit een 
gecoördineerd beleid is voor het gehele 
grondgebied van de EU, en waarin erop 
wordt gewezen dat geanalyseerd moet 
worden welke meerwaarde deze strategie 
heeft voor het realiseren van de 
doelstelling van territoriale samenhang op 
het grondgebied van de Unie; is van 
oordeel dat dit ook voor het maritieme 
beleid moet worden gedaan om de 
ontwikkeling en een betere omzetting van 
het maritieme beleid van de EU in 
kustgebieden en ultraperifere regio's door 
een coherente en alomvattende strategie te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 22
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. vestigt de aandacht op het belang 
van de maritieme sector, met name voor 
de lidstaten met grote exclusieve 
economische zones, en op de noodzaak 
om de ontwikkeling van maritieme 
economische clusters te bevorderen en 
hun bijdrage aan de groei en de 
werkgelegenheid, conform de 2020-
strategie, te vergroten; 

Or. pt

Amendement 23
Riikka Manner

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt voor binnen de Commissie een 
horizontale eenheid op te zetten die alleen 
verantwoordelijk wordt voor eiland- en 
kustvraagstukken  en een geïntegreerde 
benadering van beleid en maatregelen op 
maritiem gebied ontwikkelt en stimuleert,
teneinde hun belangen en prioriteiten in het 
kader van het geïntegreerde maritieme 
beleid te behartigen;

4. stelt voor de samenwerking op het 
gebied van eiland- en kustvraagstukken te 
versterken en te proberen een eventuele  
geïntegreerde benadering van beleid en 
maatregelen op maritiem gebied te 
formuleren, teneinde hun belangen en 
prioriteiten in het kader van het 
geïntegreerde maritieme beleid te 
behartigen;

Or. fi

Amendement 24
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. stelt voor binnen de Commissie een 4. stelt voor binnen de Commissie een 
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horizontale eenheid op te zetten die alleen 
verantwoordelijk wordt voor eiland- en 
kustvraagstukken en een geïntegreerde 
benadering van beleid en maatregelen op 
maritiem gebied ontwikkelt en stimuleert, 
teneinde hun belangen en prioriteiten in het 
kader van het geïntegreerde maritieme 
beleid te behartigen;

systemathische uitwisseling van gegevens 
tussen diensten alleen voor eiland- en 
kustvraagstukken op te zetten, die een 
geïntegreerde benadering van beleid en 
maatregelen op maritiem gebied ontwikkelt 
en stimuleert, teneinde hun belangen en 
prioriteiten in het kader van het 
geïntegreerde maritieme beleid te 
behartigen;

Or. en

Amendement 25
Luís Paulo Alves

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. pleit voor bevordering van de 
integratie van perifere maritieme regio's 
en eilanden in de "snelwegen op zee", om 
efficiënte scheepvaartverbindingen met 
het Europese continent te bevorderen en 
op deze wijze een duurzame mobiliteit, 
intermodaliteit en de interne markt te 
versterken;

Or. pt

Amendement 26
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie de 
ultraperifere regio's als voorposten van de 
Unie in hun respectieve maritieme 
gebieden een centrale betekenis in het 
kader van de internationale dimensie van 
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het maritieme beleid te geven, zoals 
bepaald in haar Mededeling 
(COM(2004)343) van 2004; is derhalve 
van mening dat in deze gebieden prioritair 
communautaire structuren voor de 
internationale dimensie van het GMB 
moeten worden vastgesteld, wanneer dit 
nodig mocht blijken; 

Or. fr

Amendement 27
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst de Commissie op de 
toezeggingen in haar Mededeling 
(COM(2004)343) om maritieme regionale 
strategieën voor de ultraperifere regio's te 
ontwikkelen;

Or. fr

Amendement 28
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt de Commissie in haar 
internationale overeenkomsten met 
regionale statengroepen, zoals de 
economische 
partnerschapsovereenkomsten met de 
Cariforum-staten, rekening te houden met 
maritieme belangen, met name als in de 
maritieme gebieden van de betrokken 
regio's ook Europese gebieden liggen;
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Or. fr

Amendement 29
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. verzoekt de Commissie een 
effectbeoordeling van de kansen en 
voorwaarden voor de invoering van een 
"snelweg op zee" in het Caribisch gebied 
langs de Caribische eilandketen te 
verrichten; 

Or. fr

Amendement 30
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst, gezien de gevaren waaraan met 
name kustgebieden blootstaan, op het 
belang van maritieme 
veiligheidsmaatregelen, die gezamenlijke 
inspanningen vereisen waarin het 
maritieme beleid en maatregelen en 
samenwerking op andere beleidsterreinen 
op EU-niveau een rol spelen.

5. wijst, gezien de gevaren op de gebieden 
veiligheid, zekerheid en defensie waaraan 
met name kustgebieden blootstaan, op het 
belang van maritieme 
veiligheidsmaatregelen, die gezamenlijke 
inspanningen vereisen waarin het 
maritieme beleid en maatregelen en 
samenwerking op andere beleidsterreinen 
op EU-niveau een rol spelen; wijst erop dat 
nauwe samenwerking tussen de 
kustregio's en tussen de ter zake bevoegde 
diensten noodzakelijk is om deze 
problemen aan te pakken; 

Or. en
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Amendement 31
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5  bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. stelt voor regionale initiatieven in 
het kader van de snelwegen op zee in zeer 
belangrijke Europese maritieme gebieden 
te ontwikkelen, om de invoering van 
nieuwe intermodale, op de scheepvaart 
gebaseerde logistiekketens in Europa te 
bevorderen en de ontwikkeling van handel 
over zee te stimuleren.

Or. en

Amendement 32
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 5  bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is van oordeel dat in het maritieme 
beleid bijzondere aandacht moet worden 
geschonken aan de visserij-activiteiten, 
die alle een vaste plaats innemen in de 
maritieme economie van de kustregio's; 
wenst derhalve dat overlegmechanismen 
worden opgezet ter voorbereiding van 
besluiten in verband met het 
geïntegreerde maritieme beleid en het 
gemeenschappelijk visserijbeleid.

Or. fr
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Amendement 33
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 5  bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. erkent dat een sterkere ontwikkeling 
van de maritieme energiewinning zal 
leiden tot een grotere druk op de 
vrijetijdsector, het toerisme, de visserij en 
het goederenvervoer en verlangt dat de 
regio's ter bescherming van deze belangen 
gaan samenwerken.

Or. en

Amendement 34
Catherine Bearder

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. blijft van oordeel dat het 
geïntegreerde maritieme beleid over eigen 
middelen moet beschikken, rekening 
houdend met de huidige specifieke 
kenmerken van de verschillende regio's in 
kwestie. 

Or. en


