
AM\822075PL.doc PE443.147v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Rozwoju Regionalnego

2010/2040(INI)

29.7.2010

POPRAWKI
1 - 34

Projekt opinii
Georgios Stavrakakis
(PE442.787v01-00)

w sprawie zintegrowanej polityki morskiej (IMP) – ocena dokonanych 
postępów i nowe wyzwania
(COM(2009)0540 – 2010/2040(INI))



PE443.147v01-00 2/22 AM\822075PL.doc

PL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\822075PL.doc 3/22 PE443.147v01-00

PL

Poprawka 1
Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. upoważniony przez odniesienie do 
spójności terytorialnej zawarte w TFUE 
oraz mając na celu poprawę dostępności, 
uważa za niezbędne dalsze traktowanie 
mobilności pasażerów i towarów jako 
integralnej części polityki rynku 
wewnętrznego w drodze promowania 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i 
kabotażu morskiego między 
poszczególnymi terytoriami, jednocześnie 
zapewniając lepsze połączenia między 
peryferyjnymi regionami morskimi i 
wyspami a lądem stałym i centrami 
gospodarczymi; w tym samym kontekście 
wskazuje, jak ważne jest pokonanie 
trudności, jakie napotykają wyspiarskie 
obszary w UE w odniesieniu do transportu 
osób, gwarantując ten sam koszt za 
kilometr za transport dóbr i pasażerów, 
niezależnie od miejsca;

1. upoważniony przez odniesienie do 
spójności terytorialnej zawarte w TFUE 
oraz mając na celu poprawę dostępności, 
uważa za niezbędne dalsze traktowanie 
mobilności pasażerów i towarów jako 
integralnej części polityki rynku 
wewnętrznego w drodze promowania 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i 
kabotażu morskiego między 
poszczególnymi terytoriami, jednocześnie 
zapewniając lepsze połączenia między 
peryferyjnymi regionami morskimi, 
regionami peryferyjnymi i wyspami a 
lądem stałym i centrami gospodarczymi; w 
tym samym kontekście wskazuje, jak 
ważne jest pokonanie trudności, jakie 
napotykają wyspiarskie obszary w UE w 
odniesieniu do transportu osób, 
gwarantując ten sam koszt za kilometr za 
transport dóbr i pasażerów, niezależnie od 
miejsca; wzywa do podjęcia konkretnych 
działań na rzecz regionów peryferyjnych z 
uwzględnieniem ich specyfiki;

Or. fr

Poprawka 2
Michail Tremopoulos, François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. upoważniony przez odniesienie do 
spójności terytorialnej zawarte w TFUE 
oraz mając na celu poprawę dostępności, 

1. upoważniony przez odniesienie do 
spójności terytorialnej zawarte w TFUE 
oraz mając na celu poprawę dostępności, 
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uważa za niezbędne dalsze traktowanie 
mobilności pasażerów i towarów jako 
integralnej części polityki rynku 
wewnętrznego w drodze promowania 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i 
kabotażu morskiego między 
poszczególnymi terytoriami, jednocześnie 
zapewniając lepsze połączenia między 
peryferyjnymi regionami morskimi i 
wyspami a lądem stałym i centrami 
gospodarczymi; w tym samym kontekście 
wskazuje, jak ważne jest pokonanie 
trudności, jakie napotykają wyspiarskie 
obszary w UE w odniesieniu do transportu 
osób, gwarantując ten sam koszt za 
kilometr za transport dóbr i pasażerów, 
niezależnie od miejsca;

uważa za niezbędne dalsze traktowanie 
mobilności pasażerów i towarów jako 
integralnej części polityki rynku 
wewnętrznego w drodze promowania 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i 
kabotażu morskiego między 
poszczególnymi terytoriami, jednocześnie 
zapewniając lepsze połączenia między 
peryferyjnymi regionami morskimi i 
wyspami a lądem stałym i europejskimi
centrami gospodarczymi bez ograniczeń 
związanych z państwami, do których 
przynależą terytoria je łączące; w tym 
samym kontekście wskazuje, jak ważne 
jest pokonanie trudności, jakie napotykają 
wyspiarskie obszary w UE w odniesieniu 
do transportu osób, gwarantując w ramach 
świadczenia rzetelnych i regularnych 
usług ten sam koszt za kilometr za 
transport dóbr i pasażerów, niezależnie od 
miejsca;

Or. fr

Poprawka 3
Catherine Bearder

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. upoważniony przez odniesienie do 
spójności terytorialnej zawarte w TFUE 
oraz mając na celu poprawę dostępności, 
uważa za niezbędne dalsze traktowanie 
mobilności pasażerów i towarów jako 
integralnej części polityki rynku 
wewnętrznego w drodze promowania 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i 
kabotażu morskiego między 
poszczególnymi terytoriami, jednocześnie 
zapewniając lepsze połączenia między 
peryferyjnymi regionami morskimi i 
wyspami a lądem stałym i centrami 
gospodarczymi; w tym samym kontekście 

1. upoważniony przez odniesienie do 
spójności terytorialnej zawarte w TFUE 
oraz mając na celu poprawę dostępności, 
uważa za niezbędne dalsze traktowanie 
mobilności pasażerów i towarów jako 
integralnej części polityki rynku 
wewnętrznego w drodze promowania 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i 
kabotażu morskiego między 
poszczególnymi terytoriami, jednocześnie 
zapewniając lepsze połączenia między 
peryferyjnymi regionami morskimi i 
wyspami a lądem stałym i centrami 
gospodarczymi; w tym samym kontekście 
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wskazuje, jak ważne jest pokonanie 
trudności, jakie napotykają wyspiarskie 
obszary w UE w odniesieniu do transportu 
osób, gwarantując ten sam koszt za 
kilometr za transport dóbr i pasażerów, 
niezależnie od miejsca;

wskazuje, jak ważne jest pokonanie 
trudności, jakie napotykają wyspiarskie 
obszary, szczególnie małe społeczności 
wyspiarskie, w UE w odniesieniu do 
transportu osób;

Or. en

Poprawka 4
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. upoważniony przez odniesienie do 
spójności terytorialnej zawarte w TFUE 
oraz mając na celu poprawę dostępności, 
uważa za niezbędne dalsze traktowanie 
mobilności pasażerów i towarów jako 
integralnej części polityki rynku 
wewnętrznego w drodze promowania 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i 
kabotażu morskiego między 
poszczególnymi terytoriami, jednocześnie 
zapewniając lepsze połączenia między 
peryferyjnymi regionami morskimi i 
wyspami a lądem stałym i centrami 
gospodarczymi; w tym samym kontekście 
wskazuje, jak ważne jest pokonanie 
trudności, jakie napotykają wyspiarskie 
obszary w UE w odniesieniu do transportu 
osób, gwarantując ten sam koszt za 
kilometr za transport dóbr i pasażerów, 
niezależnie od miejsca; 

1. upoważniony przez odniesienie do 
spójności terytorialnej zawarte w TFUE 
oraz mając na celu poprawę dostępności, 
uważa za niezbędne dalsze traktowanie 
mobilności pasażerów i towarów jako 
integralnej części polityki rynku 
wewnętrznego w drodze promowania 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i 
kabotażu morskiego między 
poszczególnymi terytoriami, jednocześnie 
zapewniając lepsze połączenia między 
peryferyjnymi regionami morskimi i 
wyspami a lądem stałym i centrami 
gospodarczymi; w tym samym kontekście 
wskazuje, jak ważne jest pokonanie 
trudności, jakie napotykają wyspiarskie 
obszary w UE w odniesieniu do transportu 
osób i towarów, poprzez wspieranie 
połączeń morskich niewykorzystywanych 
przez rynek w odpowiednim stopniu, 
gwarantując ten sam koszt za kilometr za 
transport dóbr i pasażerów, niezależnie od 
miejsca;

Or. en
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Poprawka 5
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. upoważniony przez odniesienie do 
spójności terytorialnej zawarte w TFUE 
oraz mając na celu poprawę dostępności, 
uważa za niezbędne dalsze traktowanie 
mobilności pasażerów i towarów jako 
integralnej części polityki rynku 
wewnętrznego w drodze promowania 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i 
kabotażu morskiego między 
poszczególnymi terytoriami, jednocześnie 
zapewniając lepsze połączenia między 
peryferyjnymi regionami morskimi i 
wyspami a lądem stałym i centrami 
gospodarczymi; w tym samym kontekście 
wskazuje, jak ważne jest pokonanie 
trudności, jakie napotykają wyspiarskie 
obszary w UE w odniesieniu do transportu 
osób, gwarantując ten sam koszt za 
kilometr za transport dóbr i pasażerów, 
niezależnie od miejsca;

1. upoważniony przez odniesienie do 
spójności terytorialnej zawarte w TFUE 
oraz mając na celu poprawę dostępności, 
uważa za niezbędne dalsze traktowanie 
mobilności pasażerów i towarów jako 
integralnej części polityki rynku 
wewnętrznego w drodze promowania 
żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i 
kabotażu morskiego między 
poszczególnymi terytoriami, jednocześnie 
zapewniając lepsze połączenia między 
peryferyjnymi regionami morskimi i 
wyspami a lądem stałym i centrami
gospodarczymi; w tym samym kontekście 
wskazuje, jak ważne jest pokonanie 
trudności, jakie napotykają wyspiarskie 
obszary w UE w odniesieniu do transportu 
osób, gwarantując konkurencyjność 
kosztów transportu dóbr i pasażerów, 
niezależnie od miejsca;

Or. pt

Poprawka 6
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. upoważniony przez odniesienie do 
spójności terytorialnej zawarte w TFUE 
oraz mając na celu poprawę dostępności, 
uważa za niezbędne dalsze traktowanie 
mobilności pasażerów i towarów jako 
integralnej części polityki rynku 
wewnętrznego w drodze promowania 

1. upoważniony przez odniesienie do 
spójności terytorialnej zawarte w TFUE 
oraz mając na celu poprawę dostępności, 
uważa za niezbędne dalsze traktowanie 
mobilności pasażerów i towarów jako 
integralnej części polityki rynku 
wewnętrznego w drodze promowania 
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żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i 
kabotażu morskiego między 
poszczególnymi terytoriami, jednocześnie 
zapewniając lepsze połączenia między 
peryferyjnymi regionami morskimi i 
wyspami a lądem stałym i centrami 
gospodarczymi; w tym samym kontekście 
wskazuje, jak ważne jest pokonanie 
trudności, jakie napotykają wyspiarskie 
obszary w UE w odniesieniu do transportu 
osób, gwarantując ten sam koszt za 
kilometr za transport dóbr i pasażerów, 
niezależnie od miejsca;

żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i 
kabotażu morskiego między 
poszczególnymi terytoriami, jednocześnie 
zapewniając lepsze połączenia między 
peryferyjnymi regionami morskimi, 
strefami odpływowymi połączonymi z tymi 
regionami i wyspami a lądem stałym i 
centrami gospodarczymi; w tym samym 
kontekście wskazuje, jak ważne jest 
pokonanie trudności, jakie napotykają 
wyspiarskie obszary w UE w odniesieniu 
do transportu osób, gwarantując ten sam 
koszt za kilometr za transport dóbr i 
pasażerów, niezależnie od miejsca;

Or. fi

Poprawka 7
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. apeluje do państw członkowskich o 
lepsze wykorzystywanie funduszy 
strukturalnych i funduszy spójności w 
celach dalszego rozwoju intermodalnych 
usług transportowych portów, tak aby 
przyspieszyć przejście od transportu 
lądowego do transportu morskiego, 
zwiększyć wydajność energetyczną i 
zmniejszyć poziom emisji CO2 
europejskiego systemu transportowego; 

Or. en

Poprawka 8
Charalampos Angourakis

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. ogólne kształtowanie polityki, 
planowanie strategiczne oraz wdrażanie 
zintegrowanej polityki morskiej UE i 
wspólnej polityki morskiej wspiera 
konkurencyjność, tzn. rentowność, 
monopolistycznych konsorcjów 
wchodzących w skład całej sieci 
kapitalistycznych przedsiębiorstw 
związanych z morzem, regionami i 
terytoriami morskimi i pokrewnymi 
dziedzinami działalności gospodarczej 
oraz sprzyja tej konkurencyjności, która 
stanowi jedyne kryterium tych działań;  
skutkiem tej szczególnej polityki, 
realizowanej przez UE i burżuazyjne rządy 
państw członkowskich, jest znaczny wzrost 
zysków przedsiębiorstw, co spowodowało 
w sposób nieunikniony, że problemy klasy 
pracującej i klas najniższych pogłębiły się 
i osiągnęły poważny poziom, a sytuacja 
regionów wyspiarskich i peryferyjnych 
UE dramatycznie się pogorszyła;   

Or. el

Poprawka 9
Charalampos Angourakis

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla, że rozporządzenie Rady 
(EWG) nr 3577/1992 dotyczące 
stosowania zasady swobody świadczenia 
usług w transporcie morskim w obrębie 
państw członkowskich (kabotaż morski), 
na mocy którego zniesiono kabotaż w 
interesie całkowitej liberalizacji rynków, 
doprowadziło do wzrostu opłat za przewóz 
towarów i cen biletów, spowodowało 
odcięcie wysp, zwłaszcza w miesiącach 
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zimowych, którym nie udaje się osiągać 
ogromnych zysków, do jakich dążą 
armatorzy, podczas gdy dopłaty 
państwowe dla armatorów wzrosły 
dziesięciokrotnie w okresie siedmiu lat 
(2003-2010), spowodowało zwolnienia 
tysięcy osób zatrudnionych w dokach, 
doprowadziło do poważnego obciążenia 
środowiska poprzez zwolnienie firm 
przewozowych z obowiązku stosowania się 
do zasad ochrony środowiska, jest źródłem 
ogromnych problemów społecznych 
zarówno pracowników doków, wśród 
których panuje znaczne bezrobocie, jak i 
osób mieszkających w regionach 
wyspiarskich, np. w Grecji, których koszt 
życia wzrósł jeszcze bardziej niż w 
przypadku mieszkańców regionów 
lądowych, a także spowodowało ogólne 
pogorszenie stanu transportu 
przybrzeżnego;   nieskuteczność 
rozporządzenia (EWG) Rady nr 3577/92 
potwierdza konieczność jego uchylenia 
oraz zaprzestania dalszych kroków 
zmierzających do zniesienia ustaleń 
dotyczących kabotażu żeglugowych linii 
wycieczkowych;

Or. el

Poprawka 10
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. zwraca uwagę, że regiony przybrzeżne 
i wyspy są szczególnie podatne na skutki 
zmian klimatu; podkreśla, że przy 
planowaniu wszelkich przedsięwzięć 
budowlanych wzdłuż długiego wybrzeża 
Wspólnoty, oraz na terenach do niego 
przylegających, należy uwzględnić 
konsekwencje zmian klimatu;   proponuje, 
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aby przy opracowywaniu przyszłej polityki 
regionalnej brać pod uwagę podatność na 
zmiany klimatu, tak aby wdrażanie 
zintegrowanej polityki morskiej było 
niezagrożone; 

Or. en

Poprawka 11
Charalampos Angourakis

Projekt opinii
Ustęp 1 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1c. rozwój transportu przybrzeżnego 
wykorzystującego nowoczesne, bezpieczne 
statki, oferującego niskie opłaty za 
przewóz pasażerów i towarów, 
zaspokajającego, w wymiarze codziennym 
i rocznym, potrzeby osób mieszkających 
na wyspach i w odległych regionach, w 
połączeniu ze wzrostem liczebności załóg, 
skróceniem czasu pracy i realizacją żądań 
marynarzy stanowi podstawowy priorytet 
klasy pracującej; 

Or. el

Poprawka 12
Catherine Bearder

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na potrzebę zacieśnienia 
regionalnej współpracy morskiej 
prowadzonej w oparciu o zintegrowane 
ramy w celu wzmocnienia sektorów 
morskich, przeciwdziałania negatywnym 
skutkom wyspiarskiego charakteru terenów 

2. zwraca uwagę na potrzebę zacieśnienia 
regionalnej współpracy morskiej 
prowadzonej w oparciu o zintegrowane 
ramy w celu wzmocnienia sektorów 
morskich, osiągnięcia trwałego wzrostu 
gospodarczego i stworzenia trwałych 
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oraz wspierania wymiany i przekazywania 
najlepszych praktyk;

miejsc pracy w regionach morskich, 
przeciwdziałania negatywnym skutkom 
wyspiarskiego charakteru terenów oraz 
wspierania wymiany i przekazywania 
najlepszych praktyk; jednocześnie 
podkreśla znaczenie dalszego i 
nieprzerwanego prowadzenia badań nad 
skutkami zmian klimatu w celu ochrony 
ekosystemów morskich w tych regionach; 
apeluje, aby planowaniu regionalnemu 
towarzyszyło stworzenie kompleksowego i 
zrozumiałego systemu ochrony 
środowiska obszarów przybrzeżnych i 
mórz;

Or. en

Poprawka 13
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na potrzebę zacieśnienia 
regionalnej współpracy morskiej 
prowadzonej w oparciu o zintegrowane 
ramy w celu wzmocnienia sektorów 
morskich, przeciwdziałania negatywnym 
skutkom wyspiarskiego charakteru terenów 
oraz wspierania wymiany i przekazywania 
najlepszych praktyk;

2. zwraca uwagę na potrzebę zacieśnienia 
regionalnej współpracy morskiej 
prowadzonej w oparciu o zintegrowane 
ramy w celu wzmocnienia sektorów 
morskich, przeciwdziałania negatywnym 
skutkom wyspiarskiego charakteru terenów 
oraz wspierania wymiany i przekazywania 
najlepszych praktyk, w szczególności w 
zakresie działań badawczych i nadzoru 
nad ruchem morskim;

Or. pt

Poprawka 14
Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na potrzebę zacieśnienia 
regionalnej współpracy morskiej 
prowadzonej w oparciu o zintegrowane 
ramy w celu wzmocnienia sektorów 
morskich, przeciwdziałania negatywnym 
skutkom wyspiarskiego charakteru terenów 
oraz wspierania wymiany i przekazywania 
najlepszych praktyk;

2. zwraca uwagę na potrzebę zacieśnienia 
regionalnej współpracy morskiej 
prowadzonej w oparciu o zintegrowane 
ramy w celu wzmocnienia sektorów 
morskich, przeciwdziałania negatywnym 
skutkom wyspiarskiego charakteru terenów 
oraz wspierania wymiany i przekazywania 
najlepszych praktyk; i podkreśla w tym 
zakresie wkład polityki regionalnej 
poprzez jej cel, jakim jest współpraca 
terytorialna;

Or. fr

Poprawka 15
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na potrzebę zacieśnienia 
regionalnej współpracy morskiej 
prowadzonej w oparciu o zintegrowane 
ramy w celu wzmocnienia sektorów 
morskich, przeciwdziałania negatywnym 
skutkom wyspiarskiego charakteru terenów 
oraz wspierania wymiany i przekazywania 
najlepszych praktyk;

2. zwraca uwagę na potrzebę zacieśnienia 
regionalnej współpracy morskiej 
prowadzonej w oparciu o zintegrowane 
ramy w celu wzmocnienia sektorów 
morskich, ochrony ekosystemów 
morskich, przeciwdziałania negatywnym 
skutkom wyspiarskiego charakteru terenów 
oraz wspierania wymiany i przekazywania 
najlepszych praktyk;

Or. en

Poprawka 16
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. proponuje stworzyć i rozwinąć 
strategie dla makroregionów morskich 
Unii Europejskiej, które umożliwią 
wspieranie zintegrowanego podejścia do 
wszystkich działań związanych z sektorem 
morskim; w tym celu podkreśla 
konieczność uwzględnienia specyfiki 
basenów morskich i priorytetów 
gospodarek przybrzeżnych regionów
najbardziej oddalonych terytorium Unii 
Europejskiej;

Or. pt

Poprawka 17
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. podkreśla potrzebę spójności 
planowania przestrzennego obszarów 
morskich i lądowych przy uwzględnieniu 
podejścia opartego na ekosystemie; 
zauważa, że współpraca terytorialna jest 
szczególnie ważna z punktu widzenia 
ochrony transgranicznych wrażliwych 
obszarów morskich;

Or. en

Poprawka 18
Catherine Bearder

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. biorąc pod uwagę, że każda wyspa ma
specyficzną charakterystykę wymagającą 
specyficznych rozwiązań, podkreśla 
konieczność wspierania dostosowanych do 
potrzeb strategii rozwoju lokalnego i 
zniechęcania do podejścia polegającego na 
stosowaniu jednej miary dla wszystkich;
dlatego uważa, że zintegrowane 
zarządzanie morskie ma istotne znaczenie, 
gdyż pozwala uniknąć nakładania się na 
siebie kompetencji pomiędzy 
poszczególnymi szczeblami władzy i 
zacieśnić współpracę i dialog z władzami 
lokalnymi i regionalnymi;

3. biorąc pod uwagę, że regiony morskie, 
w tym regiony przybrzeżne, wyspy i 
regiony peryferyjne, mają specyficzną 
charakterystykę wymagającą 
specyficznych rozwiązań, podkreśla 
konieczność wspierania dostosowanych do 
potrzeb strategii rozwoju lokalnego
opracowywanych w ramach oddolnego 
procesu konsultacji i zniechęcania do 
podejścia polegającego na stosowaniu 
jednej miary dla wszystkich; dlatego 
uważa, że zintegrowane zarządzanie 
morskie ma istotne znaczenie, gdyż 
pozwala uniknąć nakładania się na siebie 
kompetencji pomiędzy poszczególnymi 
szczeblami władzy i zacieśnić współpracę i 
dialog z władzami lokalnymi i 
regionalnymi, wspólnotami przybrzeżnymi 
oraz innymi zainteresowanymi stronami z 
sektorów morskich;

Or. en

Poprawka 19
Maurice Ponga

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. biorąc pod uwagę, że każda wyspa ma 
specyficzną charakterystykę wymagającą 
specyficznych rozwiązań, podkreśla 
konieczność wspierania dostosowanych do 
potrzeb strategii rozwoju lokalnego i 
zniechęcania do podejścia polegającego na 
stosowaniu jednej miary dla wszystkich;
dlatego uważa, że zintegrowane 
zarządzanie morskie ma istotne znaczenie, 
gdyż pozwala uniknąć nakładania się na 
siebie kompetencji pomiędzy 
poszczególnymi szczeblami władzy i 

3. biorąc pod uwagę, że każda wyspa ma 
specyficzną charakterystykę wymagającą 
specyficznych rozwiązań, podkreśla 
konieczność wspierania dostosowanych do 
potrzeb strategii rozwoju lokalnego i 
zniechęcania do podejścia polegającego na 
stosowaniu jednej miary dla wszystkich; 
dlatego uważa, że zintegrowane 
zarządzanie morskie ma istotne znaczenie, 
gdyż pozwala uniknąć nakładania się na 
siebie kompetencji pomiędzy 
poszczególnymi szczeblami władzy i 
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zacieśnić współpracę i dialog z władzami 
lokalnymi i regionalnymi;

zacieśnić współpracę i dialog z władzami 
lokalnymi i regionalnymi; popiera w tym 
celu stworzenie specjalnej strategii dla 
Atlantyku w ramach opracowywania 
strategii politycznych dotyczących 
regionalnych mórz; 

Or. fr

Poprawka 20
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. biorąc pod uwagę, że każda wyspa ma 
specyficzną charakterystykę wymagającą 
specyficznych rozwiązań, podkreśla 
konieczność wspierania dostosowanych do 
potrzeb strategii rozwoju lokalnego i 
zniechęcania do podejścia polegającego na 
stosowaniu jednej miary dla wszystkich; 
dlatego uważa, że zintegrowane 
zarządzanie morskie ma istotne znaczenie, 
gdyż pozwala uniknąć nakładania się na 
siebie kompetencji pomiędzy 
poszczególnymi szczeblami władzy i 
zacieśnić współpracę i dialog z władzami 
lokalnymi i regionalnymi;

3. biorąc pod uwagę, że każda wyspa ma 
specyficzną charakterystykę wymagającą 
specyficznych rozwiązań, podkreśla 
konieczność wspierania dostosowanych do 
potrzeb strategii rozwoju lokalnego i 
zniechęcania do podejścia polegającego na 
stosowaniu jednej miary dla wszystkich; 
dlatego uważa, że zintegrowane 
zarządzanie morskie ma istotne znaczenie, 
gdyż pozwala uniknąć nakładania się na 
siebie kompetencji pomiędzy 
poszczególnymi szczeblami władzy,
zacieśnić współpracę i dialog z władzami 
lokalnymi i regionalnymi oraz podmiotami 
społeczeństwa obywatelskiego, a także 
zapewnić zrównoważone działanie; 

Or. en

Poprawka 21
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

3a. Jednak w celu rozwiązywania 
wspólnych problemów, realizacji 
wspólnych priorytetów i stawiania czoła 
wspólnym wyzwaniom na większym 
obszarze geograficznym obejmującym 
różne państwa członkowskie zaleca 
Komisji, aby w świetle strategii EU 2020 
dokonała analizy możliwości promowania 
podejścia „makroregionalnego” opartego 
na celu 3 rozporządzenia w sprawie 
funduszy strukturalnych, zgodnie z 
którym każda strategia 
„makroregionalna” powinna być 
włączona do polityki regionalnej UE jako 
skoordynowanej polityki dotyczącej całego 
terytorium UE, a jeżeli istnieje taka 
potrzeba, aby dokonała analizy wartości 
dodanej tej strategii pod kątem realizacji 
założeń polityki spójności terytorialnej na 
obszarze Unii; należy to zrobić również w 
odniesieniu do polityki morskiej w celu 
wzmocnienia rozwoju i lepszego 
wdrożenia polityki morskiej UE w 
regionach przybrzeżnych i peryferyjnych 
w ramach spójnej i kompleksowej 
strategii;

Or. en

Poprawka 22
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. zwraca uwagę na znaczenie 
gospodarki morskiej, w szczególności dla 
państw członkowskich i regionów, które 
posiadają duże obszary wyłącznych stref 
ekonomicznych, a także na konieczność 
wspierania rozwoju morskich grup 
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gospodarczych, które należy wspierać ze 
względu na wkład, jaki wnoszą we wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie, zgodnie ze 
strategią 2020;

Or. pt

Poprawka 23
Riikka Manner

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje utworzenie w ramach Komisji 
horyzontalnego działu, który byłby 
odpowiedzialny jedynie za kwestie 
związane z wyspami/ obszarami 
przybrzeżnymi i sprzyjałby 
zintegrowanemu podejściu do strategii i 
środków polityki morskiej i wspierałby je, 
aby promować ich cechy charakterystyczne 
i priorytety w ramach zintegrowanej 
polityki morskiej;

4. proponuje zacieśnienie współpracy w 
kwestiach związanych z wyspami/ 
obszarami przybrzeżnymi i podjęcie 
działań w celu określenia zintegrowanego
podejścia do strategii i środków polityki 
morskiej i wspierałby je, aby promować 
ich cechy charakterystyczne i priorytety w 
ramach zintegrowanej polityki morskiej;

Or. fi

Poprawka 24
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. proponuje utworzenie w ramach Komisji 
horyzontalnego działu, który byłby 
odpowiedzialny jedynie za kwestie 
związane z wyspami/ obszarami 
przybrzeżnymi i sprzyjałby 
zintegrowanemu podejściu do strategii i 
środków polityki morskiej i wspierałby je, 
aby promować ich cechy charakterystyczne 

4. proponuje przeprowadzanie w ramach 
Komisji regularnej wymiany między 
poszczególnymi służbami, poświęconej 
wyłącznie kwestiom związanym z 
wyspami/ obszarami przybrzeżnymi, która
sprzyjałaby zintegrowanemu podejściu do 
strategii i środków polityki morskiej i 
wspierałby je, aby promować ich cechy 
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i priorytety w ramach zintegrowanej 
polityki morskiej;

charakterystyczne i priorytety w ramach 
zintegrowanej polityki morskiej;

Or. en

Poprawka 25
Luís Paulo Alves

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. popiera włączenie peryferyjnych 
regionów morskich i wysp do autostrad 
morskich, aby wspierać rzeczywiste 
połączenie kontynentu europejskiego 
drogą morską, przyczyniając się tym 
samym do zwiększenia zrównoważonej 
mobilności, intermodalności i pogłębienia 
wspólnego rynku;

Or. pt

Poprawka 26
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję do ujęcia regionów 
peryferyjnych w części zagranicznej 
polityki morskiej jako przedsionek Unii w 
basenach morskich zgodnie z 
komunikatem Komisji z 2004 r. 
(COM(2004)343);  dlatego też uważa, że 
terytoria te należy brać pod uwagę w 
pierwszej kolejności przy tworzeniu 
struktur wspólnotowych obejmujących 
międzynarodową część MŚP zawsze gdy 
będzie to właściwe; 
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Or. fr

Poprawka 27
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. przypomina Komisji zobowiązanie 
podjęte w jej komunikacje z 2004 r. 
(COM(2004) 343) dotyczące tworzenia 
strategii basenów dla regionów 
peryferyjnych;

Or. fr

Poprawka 28
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 4 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4c. wzywa Komisję do włączenia wymiaru 
morskiego do umów międzynarodowych z 
podugrupowaniami regionalnymi, takich 
jak umowa o partnerstwie gospodarczym 
zawarta z państwami Cariforum, w 
szczególności jeżeli dane regiony 
posiadają basen morski łączący terytoria 
europejskie;

Or. fr

Poprawka 29
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 4 d (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4d. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
oceny wpływu na możliwości i warunki 
utworzenia autostrady na Morzu 
Karaibskim obiegającej półwysep 
karaibski; 

Or. fr

Poprawka 30
Catherine Bearder

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. wziąwszy pod uwagę ryzyko, na jakie 
narażone są zwłaszcza obszary 
przybrzeżne, wskazuje na znaczenie 
środków bezpieczeństwa morskiego, które 
wymagają wspólnych wysiłków 
obejmujących strategie i środki polityki 
morskiej i współpracę w ramach innych 
obszarów polityki na poziomie UE.

5. wziąwszy pod uwagę zagrożenia 
związane z bezpieczeństwem i obroną, na 
jakie narażone są zwłaszcza obszary 
przybrzeżne, wskazuje na znaczenie 
środków bezpieczeństwa morskiego, które 
wymagają wspólnych wysiłków 
obejmujących strategie i środki polityki 
morskiej i współpracę w ramach innych 
obszarów polityki na poziomie UE; zwraca 
uwagę na potrzebę bliskiej współpracy 
między regionami morskimi a także 
między służbami w celu rozwiązania tych 
problemów;

Or. en

Poprawka 31
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. proponuje opracowanie regionalnych 
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inicjatyw w ramach „autostrad morskich” 
na ważnych europejskich obszarach 
morskich w celu wspierania 
wprowadzenia w Europie nowych 
intermodalnych morskich łańcuchów 
logistycznych i przyspieszenia rozwoju 
handlu morskiego.

Or. en

Poprawka 32
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. uważa, że zintegrowana polityka 
morska powinna zwracać szczególną 
uwagę na działalność połowową, która 
zajmuje należne jej miejsce w gospodarce 
morskiej regionów przybrzeżnych; wnosi 
zatem o utworzenie mechanizmów 
konsultacji przy opracowywaniu decyzji 
odnoszących się do zintegrowanej polityki 
morskiej i wspólnej polityki rybołówstwa.

Or. fr

Poprawka 33
Catherine Bearder

Projekt opinii
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. zauważa, że wzrost rozwoju produkcji 
energii morskiej spowoduje obciążenie 
sektora wypoczynkowego, sektora 
turystyki, rybołówstwa i transportu 
towarów oraz wzywa regiony do 
współpracy na rzecz ochrony tych 
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interesów.

Or. en

Poprawka 34
Catherine Bearder

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. utrzymuje, że zintegrowana polityka 
morska powinna dysponować własnymi 
funduszami i uwzględniać rzeczywiste 
szczególne właściwości różnych regionów, 
których dotyczy. 

Or. en


