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Amendamentul 1
Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. împuternicit prin referința la coeziunea 
teritorială din TFUE și în scopul de a 
îmbunătăți accesibilitatea, consideră ca este 
esențial să favorizeze în continuare 
mobilitatea călătorilor și a bunurilor ca 
parte integrantă din politica privind piața 
internă, prin promovarea transportului 
maritim pe distanțe scurte și a cabotajului 
maritim între teritorii și, în același timp, să 
asigure legături mai bune între regiunile 
maritime periferice și insule și continent și 
centrele economice; în același context, 
subliniază faptul că este extrem de 
important să abordeze dificultățile 
întâmpinate de regiunile insulare din UE 
privind transportul de persoane prin 
garantarea aceluiași cost pe kilometru 
pentru transportul bunurilor și al 
persoanelor, indiferent de loc;

1. împuternicit prin referința la coeziunea 
teritorială din TFUE și în scopul de a 
îmbunătăți accesibilitatea, consideră ca este 
esențial să favorizeze în continuare 
mobilitatea călătorilor și a bunurilor ca 
parte integrantă din politica privind piața 
internă, prin promovarea transportului 
maritim pe distanțe scurte și a cabotajului 
maritim între teritorii și, în același timp, să 
asigure legături mai bune între regiunile 
maritime periferice, regiunile 
ultraperiferice și insule și continent și 
centrele economice; în același context, 
subliniază faptul că este extrem de 
important să abordeze dificultățile 
întâmpinate de regiunile insulare din UE 
privind transportul de persoane prin 
garantarea aceluiași cost pe kilometru 
pentru transportul bunurilor și al 
persoanelor, indiferent de loc; solicită 
măsuri concrete pentru regiunile 
ultraperiferice care să țină seama de 
trăsăturile lor specifice;

Or. fr

Amendamentul 2
Michail Tremopoulos, François Alfonsi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. împuternicit prin referința la coeziunea 
teritorială din TFUE și în scopul de a 
îmbunătăți accesibilitatea, consideră ca este 

1. împuternicit prin referința la coeziunea 
teritorială din TFUE și în scopul de a 
îmbunătăți accesibilitatea, consideră ca este 



PE443.147v01-00 4/21 AM\822075RO.doc

RO

esențial să favorizeze în continuare 
mobilitatea călătorilor și a bunurilor ca 
parte integrantă din politica privind piața 
internă, prin promovarea transportului 
maritim pe distanțe scurte și a cabotajului 
maritim între teritorii și, în același timp, să 
asigure legături mai bune între regiunile 
maritime periferice și insule și continent și 
centrele economice; în același context, 
subliniază faptul că este extrem de 
important să abordeze dificultățile 
întâmpinate de regiunile insulare din UE 
privind transportul de persoane prin 
garantarea aceluiași cost pe kilometru 
pentru transportul bunurilor și al 
persoanelor, indiferent de loc;

esențial să favorizeze în continuare 
mobilitatea călătorilor și a bunurilor ca 
parte integrantă din politica privind piața 
internă, prin promovarea transportului 
maritim pe distanțe scurte și a cabotajului 
maritim între teritorii și, în același timp, să 
asigure legături mai bune între regiunile 
maritime periferice și insule și continent și 
centrele economice europene fără 
restricții privind legăturile între 
respectivele teritorii bazate pe apartenența 
la un anumit stat; în același context, 
subliniază faptul că este extrem de 
important să abordeze dificultățile 
întâmpinate de regiunile insulare din UE 
privind transportul de persoane prin 
garantarea aceluiași cost pe kilometru în 
cadrul unui serviciu sigur și regulat de 
transport al bunurilor și al persoanelor, 
indiferent de loc;

Or. fr

Amendamentul 3
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. împuternicit prin referința la coeziunea 
teritorială din TFUE și în scopul de a 
îmbunătăți accesibilitatea, consideră ca este 
esențial să favorizeze în continuare 
mobilitatea călătorilor și a bunurilor ca 
parte integrantă din politica privind piața 
internă, prin promovarea transportului 
maritim pe distanțe scurte și a cabotajului 
maritim între teritorii și, în același timp, să 
asigure legături mai bune între regiunile 
maritime periferice și insule și continent și 
centrele economice; în același context, 
subliniază faptul că este extrem de 
important să abordeze dificultățile 
întâmpinate de regiunile insulare din UE 

1. împuternicit prin referința la coeziunea 
teritorială din TFUE și în scopul de a 
îmbunătăți accesibilitatea, consideră ca este 
esențial să favorizeze în continuare 
mobilitatea călătorilor și a bunurilor ca 
parte integrantă din politica privind piața 
internă, prin promovarea transportului 
maritim pe distanțe scurte și a cabotajului 
maritim între teritorii și, în același timp, să 
asigure legături mai bune între regiunile 
maritime periferice și insule și continent și 
centrele economice; în același context, 
subliniază faptul că este extrem de 
important să abordeze dificultățile 
întâmpinate de regiunile insulare din UE, 
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privind transportul de persoane prin 
garantarea aceluiași cost pe kilometru 
pentru transportul bunurilor și al 
persoanelor, indiferent de loc;

în special micile comunități insulare,
privind transportul de persoane;

Or. en

Amendamentul 4
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. împuternicit prin referința la coeziunea 
teritorială din TFUE și în scopul de a 
îmbunătăți accesibilitatea, consideră ca este 
esențial să favorizeze în continuare 
mobilitatea călătorilor și a bunurilor ca 
parte integrantă din politica privind piața 
internă, prin promovarea transportului 
maritim pe distanțe scurte și a cabotajului 
maritim între teritorii și, în același timp, să 
asigure legături mai bune între regiunile
maritime periferice și insule și continent și 
centrele economice; în același context, 
subliniază faptul că este extrem de 
important să abordeze dificultățile 
întâmpinate de regiunile insulare din UE 
privind transportul de persoane prin 
garantarea aceluiași cost pe kilometru 
pentru transportul bunurilor și al
persoanelor, indiferent de loc;

1. împuternicit prin referința la coeziunea 
teritorială din TFUE și în scopul de a 
îmbunătăți accesibilitatea, consideră ca este 
esențial să favorizeze în continuare 
mobilitatea călătorilor și a bunurilor ca 
parte integrantă din politica privind piața 
internă, prin promovarea transportului 
maritim pe distanțe scurte și a cabotajului 
maritim între teritorii și, în același timp, să 
asigure legături mai bune între regiunile
maritime periferice și insule și continent și 
centrele economice; în același context, 
subliniază faptul că este extrem de 
important să abordeze dificultățile 
întâmpinate de regiunile insulare din UE 
privind transportul de persoane și bunuri
prin sprijinirea legăturilor maritime care 
nu sunt deservite în mod adecvat de piață 
și prin garantarea aceluiași cost pe 
kilometru pentru transportul persoanelor, 
indiferent de loc;

Or. en

Amendamentul 5
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. împuternicit prin referința la coeziunea 
teritorială din TFUE și în scopul de a 
îmbunătăți accesibilitatea, consideră ca este 
esențial să favorizeze în continuare 
mobilitatea călătorilor și a bunurilor ca 
parte integrantă din politica privind piața 
internă, prin promovarea transportului 
maritim pe distanțe scurte și a cabotajului 
maritim între teritorii și, în același timp, să 
asigure legături mai bune între regiunile 
maritime periferice și insule și continent și 
centrele economice; în același context, 
subliniază faptul că este extrem de 
important să abordeze dificultățile 
întâmpinate de regiunile insulare din UE 
privind transportul de persoane prin 
garantarea aceluiași cost pe kilometru
pentru transportul bunurilor și al 
persoanelor, indiferent de loc; 

1. împuternicit prin referința la coeziunea 
teritorială din TFUE și în scopul de a 
îmbunătăți accesibilitatea, consideră ca este 
esențial să favorizeze în continuare 
mobilitatea călătorilor și a bunurilor ca 
parte integrantă din politica privind piața 
internă, prin promovarea transportului 
maritim pe distanțe scurte și a cabotajului 
maritim între teritorii și, în același timp, să 
asigure legături mai bune între regiunile 
maritime periferice și insule și continent și 
centrele economice; în același context, 
subliniază faptul că este extrem de 
important să abordeze dificultățile 
întâmpinate de regiunile insulare din UE 
privind transportul de persoane prin 
garantarea unor costuri competitive pentru 
transportul bunurilor și al persoanelor, 
indiferent de loc; 

Or. pt

Amendamentul 6
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. împuternicit prin referința la coeziunea 
teritorială din TFUE și în scopul de a 
îmbunătăți accesibilitatea, consideră ca este 
esențial să favorizeze în continuare 
mobilitatea călătorilor și a bunurilor ca 
parte integrantă din politica privind piața 
internă, prin promovarea transportului 
maritim pe distanțe scurte și a cabotajului 
maritim între teritorii și, în același timp, să 
asigure legături mai bune între regiunile 
maritime periferice și insule și continent și 
centrele economice; în același context, 
subliniază faptul că este extrem de 

1. împuternicit prin referința la coeziunea 
teritorială din TFUE și în scopul de a 
îmbunătăți accesibilitatea, consideră ca este 
esențial să favorizeze în continuare 
mobilitatea călătorilor și a bunurilor ca 
parte integrantă din politica privind piața 
internă, prin promovarea transportului 
maritim pe distanțe scurte și a cabotajului 
maritim între teritorii și, în același timp, să 
asigure legături mai bune între regiunile 
maritime periferice, zonele de reflux legate 
de astfel de regiuni și insule și continent și 
centrele economice; în același context, 
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important să abordeze dificultățile 
întâmpinate de regiunile insulare din UE 
privind transportul de persoane prin 
garantarea aceluiași cost pe kilometru 
pentru transportul bunurilor și al 
persoanelor, indiferent de loc;

subliniază faptul că este extrem de 
important să abordeze dificultățile 
întâmpinate de regiunile insulare din UE 
privind transportul de persoane prin 
garantarea aceluiași cost pe kilometru 
pentru transportul bunurilor și al 
persoanelor, indiferent de loc;

Or. fi

Amendamentul 7
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită statele membre să utilizeze mai 
bine fondurile structurale și de coeziune 
în scopul de a continua dezvoltarea 
serviciilor de transport intermodal în 
porturi pentru a consolida trecerea de la 
transportul terestru la cel naval și pentru 
a ameliora eficiența energetică și în 
scopul de a reduce emisiile de CO2 ale 
sistemului european de transport;

Or. en

Amendamentul 8
Charalampos Angourakis

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. politica generală, planificarea 
strategică și punerea în aplicare a politicii 
maritime integrate (PMI) a UE și a 
politicii maritime comune promovează, 
servesc și au ca unic criteriu 
competitivitatea, adică rentabilitatea, 
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consorțiilor monopoliste implicate în 
întreaga rețea de activități economice 
capitaliste legate de mare, de regiunile și 
teritoriile maritime, precum și de 
domeniile conexe de activitate economică;
rezultatul acestei politici a UE și a 
guvernelor burgheze ale statelor membre 
a fost o sporire masivă a profiturilor 
întreprinderilor care, în mod inevitabil, a 
agravat serios problemele clasei 
muncitoare și ale agricultorilor și a 
înrăutățit dramatic situația insulelor și a 
regiunilor ultraperiferice ale UE;

Or. el

Amendamentul 9
Charalampos Angourakis

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că Regulamentul 
(CEE) nr. 3577/92 al Consiliului de 
aplicare a principiului liberei circulații a 
serviciilor la transporturile maritime în 
interiorul statelor membre (cabotaj 
maritim), care a abolit cabotajul în 
interesul liberalizării totale a pieței, a 
provocat creșterea tarifelor pentru marfă 
și călători, a izolat insulele, în special în 
lunile de iarnă, în care nu se generează 
profiturile masive dorite de armatori, în 
timp ce subvențiile de stat pentru armatori 
au crescut de zece ori în șapte ani (2003-
2010), a dus la concedierea a mii de 
docheri, a dăunat grav mediului prin 
scutirea societăților navale de obligația de 
a respecta normele de protecție a 
mediului, creează probleme sociale 
explozive atât docherilor, care se 
confruntă cu un nivel grav al șomajului, 
cât și celor care locuiesc în regiuni 
insulare, de exemplu în Grecia, pentru 
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care costul vieții este și mai mare decât al 
celor care trăiesc în regiunile continentale 
și a provocat o deteriorare globală a 
transportului; eșecul Regulamentului 
(CEE) nr. 3577/92 al Consiliului 
demonstrează necesitatea abrogării sale și 
a renunțării la orice alte măsuri împotriva 
cabotajului și în favoarea societăților de 
nave de croazieră;

Or. el

Amendamentul 10
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. reamintește vulnerabilitatea deosebită 
a regiunilor de coastă și a insulelor la 
impactul schimbărilor climatice;
subliniază faptul că planificarea tuturor 
proiectelor de construcții de-a lungul 
coastelor Comunității, inclusiv în zona sa 
interioară, trebuie să aibă în vedere 
consecințele schimbărilor climatice;
propune să se țină seama de 
vulnerabilitatea la schimbările climatice 
atunci când se elaborează viitoarea 
politică regională pentru a nu periclita 
punerea în aplicare a PMI;

Or. en

Amendamentul 11
Charalampos Angourakis

Proiect de aviz
Punctul 1c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1c. dezvoltarea cabotajului prin utilizarea 
de nave moderne și sigure, cu bilete la 
prețuri economice pentru pasageri și 
tarife ieftine pentru marfă, care să 
răspundă zilnic, pe tot parcursul anului, 
nevoilor muncitorilor și ale locuitorilor 
din insule și regiunile periferice, precum 
și creșterea numărului de angajați din 
echipaje, reducerea programului de lucru 
și satisfacerea cerințelor navigatorilor, 
toate acestea constituie priorități esențiale 
pentru clasa muncitoare;

Or. el

Amendamentul 12
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra necesității de a 
îmbunătăți relațiile de cooperare maritimă 
regională într-un cadru integrat pentru a 
consolida sectoarele maritime, a aborda 
efectele negative ale insularității și a 
încuraja schimbul și transferul celor mai 
bune practici;

2. atrage atenția asupra necesității de a 
îmbunătăți relațiile de cooperare maritimă 
regională într-un cadru integrat pentru a 
consolida sectoarele maritime, a crea 
creștere economică durabilă și locuri de 
muncă în regiunile maritime, a aborda 
efectele negative ale insularității și a 
încuraja schimbul și transferul celor mai 
bune practici; în același timp, subliniază 
importanța menținerii și continuării 
cercetării efectelor schimbărilor climatice 
pentru a proteja ecosistemele marine din 
aceste regiuni; solicită crearea unui 
sistem simplu și cuprinzător de protejare a 
mediului zonelor de coastă și al mărilor în 
sprijinul planificării regionale;

Or. en
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Amendamentul 13
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra necesității de a 
îmbunătăți relațiile de cooperare maritimă 
regională într-un cadru integrat pentru a 
consolida sectoarele maritime, a aborda 
efectele negative ale insularității și a 
încuraja schimbul și transferul celor mai 
bune practici;

2. atrage atenția asupra necesității de a 
îmbunătăți relațiile de cooperare maritimă 
regională într-un cadru integrat pentru a 
consolida sectoarele maritime, a aborda 
efectele negative ale insularității și a 
încuraja schimbul și transferul celor mai 
bune practici, în special în domeniul 
cercetării și al supravegherii maritime;

Or. pt

Amendamentul 14
Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra necesității de a 
îmbunătăți relațiile de cooperare maritimă 
regională într-un cadru integrat pentru a 
consolida sectoarele maritime, a aborda 
efectele negative ale insularității și a 
încuraja schimbul și transferul celor mai 
bune practici;

2. atrage atenția asupra necesității de a 
îmbunătăți relațiile de cooperare maritimă 
regională într-un cadru integrat pentru a 
consolida sectoarele maritime, a aborda 
efectele negative ale insularității și a 
încuraja schimbul și transferul celor mai 
bune practici; subliniază, în acest context, 
contribuția politicii regionale prin 
obiectivul cooperării teritoriale;

Or. fr

Amendamentul 15
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenția asupra necesității de a 
îmbunătăți relațiile de cooperare maritimă 
regională într-un cadru integrat pentru a 
consolida sectoarele maritime, a aborda 
efectele negative ale insularității și a 
încuraja schimbul și transferul celor mai 
bune practici;

2. atrage atenția asupra necesității de a 
îmbunătăți relațiile de cooperare maritimă 
regională într-un cadru integrat pentru a 
consolida sectoarele maritime, a proteja 
ecosistemele maritime, a aborda efectele 
negative ale insularității și a încuraja 
schimbul și transferul celor mai bune 
practici;

Or. en

Amendamentul 16
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. încurajează crearea și dezvoltarea de 
strategii pentru macroregiunile maritime 
ale Uniunii Europene care să vizeze 
promovarea unei abordări integrate a 
tuturor activităților legate de sectorul 
maritim; subliniază, în acest sens, 
necesitatea de a ține seama de 
caracteristicile specifice ale bazinelor 
maritime și de prioritățile economiilor de 
coastă ale regiunilor ultraperiferice ale 
Uniunii;

Or. pt

Amendamentul 17
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază necesitatea unei coerențe 
între planificarea teritoriului terestru și 
maritim ținând seama de abordarea 
bazată pe ecosisteme; atrage atenția 
asupra faptului că este deosebit de 
importantă cooperarea teritorială pentru 
a proteja zonele marine transfrontaliere 
sensibile;

Or. en

Amendamentul 18
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. întrucât fiecare insulă are propriile 
caracteristici specifice care necesită soluții 
speciale, subliniază nevoia de a încuraja 
strategiile de dezvoltare regională și 
descurajează sistemul abordării 
nediferențiate; consideră deci că 
guvernarea maritimă integrată este 
esențială pentru a evita orice suprapunere a 
competențelor între diferite niveluri de 
guvernare și pentru a dezvolta relațiile de 
cooperare și dialogul cu autoritățile locale 
și regionale;

3. întrucât regiunile maritime, inclusiv 
regiunile de coastă, insulele și regiunile 
ultraperiferice au propriile caracteristici 
specifice care necesită soluții specifice, 
subliniază nevoia de a încuraja strategiile 
adaptate la dezvoltarea locală
impulsionate de un proces de consultare 
de la bază la vârf și descurajează sistemul 
abordării nediferențiate; consideră deci că 
guvernarea maritimă integrată este 
esențială pentru a evita orice suprapunere a 
competențelor între diferite niveluri de 
guvernare și pentru a dezvolta relațiile de 
cooperare și dialogul cu autoritățile locale 
și regionale, comunitățile litorale și alte 
părți implicate în domeniul maritim;

Or. en
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Amendamentul 19
Maurice Ponga

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. întrucât fiecare insulă are propriile 
caracteristici specifice care necesită soluții 
speciale, subliniază nevoia de a încuraja 
strategiile de dezvoltare regională și 
descurajează sistemul abordării 
nediferențiate; consideră deci că 
guvernarea maritimă integrată este 
esențială pentru a evita orice suprapunere a 
competențelor între diferite niveluri de 
guvernare și pentru a dezvolta relațiile de 
cooperare și dialogul cu autoritățile locale 
și regionale;

3. întrucât fiecare insulă are propriile 
caracteristici specifice care necesită soluții 
specifice, subliniază nevoia de a încuraja 
strategiile adaptate la dezvoltarea locală și 
descurajează sistemul abordării 
nediferențiate; consideră deci că 
guvernarea maritimă integrată este 
esențială pentru a evita orice suprapunere a 
competențelor între diferite niveluri de 
guvernare și pentru a dezvolta relațiile de 
cooperare și dialogul cu autoritățile locale 
și regionale; sprijină, în acest sens, 
crearea unei strategii specifice pentru 
Oceanul Atlantic în contextul elaborării 
abordărilor strategice pentru bazinele 
maritime regionale; 

Or. fr

Amendamentul 20
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. întrucât fiecare insulă are propriile 
caracteristici specifice care necesită soluții 
speciale, subliniază nevoia de a încuraja 
strategiile de dezvoltare regională și 
descurajează sistemul abordării 
nediferențiate; consideră deci că 
guvernarea maritimă integrată este 
esențială pentru a evita orice suprapunere a 
competențelor între diferite niveluri de 
guvernare și pentru a dezvolta relațiile de 
cooperare și dialogul cu autoritățile locale 

3. întrucât fiecare insulă are propriile 
caracteristici specifice care necesită soluții 
specifice, subliniază nevoia de a încuraja 
strategiile adaptate la dezvoltarea locală și 
descurajează sistemul abordării 
nediferențiate; consideră deci că 
guvernarea maritimă integrată este 
esențială pentru a evita orice suprapunere a 
competențelor între diferite niveluri de 
guvernare, pentru a dezvolta relațiile de 
cooperare și dialogul cu autoritățile locale 
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și regionale; și regionale și reprezentanții societății 
civile și pentru a garanta durabilitatea 
măsurilor luate; 

Or. en

Amendamentul 21
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. totuși pentru a aborda problemele, 
prioritățile și provocările comune într-o 
sferă geografică mai extinsă, inclusiv 
diversele state membre, recomandă 
Comisiei, în lumina strategiei „UE 2020”, 
să analizeze oportunitatea promovării 
unei abordări „macroregionale”, bazată 
pe obiectivul 3 al regulamentului privind 
fondurile structurale care arată că toate 
strategiile macroregionale ar trebui 
incluse în politica regională a UE, ca o 
politică coordonată pentru tot teritoriul 
UE, și care scoate în evidență necesitatea 
unei analize a valorii adăugate a acestei 
strategii pentru punerea în aplicare a 
obiectivului coeziunii teritoriale pe întreg 
teritoriul Uniunii; aceeași abordare ar 
trebui aplicată și politicii maritime pentru 
a stimula dezvoltarea și o mai bună 
punere în aplicare a politicii maritime a 
UE în regiunile de coastă și în regiunile 
ultraperiferice în cadrul unei strategii 
coerente și cuprinzătoare;

Or. en
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Amendamentul 22
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. atrage atenția asupra importanței 
economiei maritime, în special pentru 
statele membre cu zone economice 
exclusive mari, și asupra necesității de a 
promova dezvoltarea grupurilor maritimo-
economice și de a sprijini contribuția 
acestora la creștere și la ocuparea forței 
de muncă în cadrul strategiei 2020;

Or. pt

Amendamentul 23
Riikka Manner

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. propune crearea, în cadrul Comisiei, a 
unei unități orizontale care să fie 
responsabilă doar pentru probleme 
privind insulele/regiunile de coastă și care 
să realizeze și să încurajeze o abordare 
integrată a politicilor maritime și măsuri
pentru a promova caracteristicile acestora
și prioritățile în cadrul politicii maritime 
integrate;

4. propune intensificarea cooperării pe
probleme privind insulele/regiunile de 
coastă și a eforturilor depuse pentru 
elaborarea unei eventuale abordări 
integrate a politicilor maritime și a 
măsurilor pentru a promova caracteristicile 
și prioritățile acestora în cadrul politicii 
maritime integrate;

Or. fi

Amendamentul 24
Michail Tremopoulos

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. propune crearea, în cadrul Comisiei, a 
unei unități orizontale care să fie 
responsabilă doar pentru probleme privind 
insulele/regiunile de coastă și care să 
realizeze și să încurajeze o abordare 
integrată a politicilor maritime și măsuri 
pentru a promova caracteristicile acestora
și prioritățile în cadrul politicii maritime 
integrate;

4. propune crearea, în cadrul Comisiei, a 
unui schimb sistematic interservicii doar 
pentru probleme privind insulele/regiunile 
de coastă, care să realizeze și să încurajeze 
o abordare integrată a politicilor maritime 
și măsuri pentru a promova caracteristicile 
și prioritățile acestora în cadrul politicii 
maritime integrate;

Or. en

Amendamentul 25
Luís Paulo Alves

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. susține promovarea integrării 
regiunilor maritime periferice și a 
insulelor în „autostrăzile maritime” 
pentru a consolida legăturile maritime 
eficiente cu continentul european și 
pentru a stimula astfel mobilitatea 
durabilă, intermodalitatea și piața 
internă;

Or. pt

Amendamentul 26
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. invită Comisia să plaseze regiunile 
ultraperiferice în centrul dimensiunii 
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internaționale a politicii maritime în 
calitate de avanposturi ale Uniunii în 
zonele lor maritime respective, așa cum se 
menționează în Comunicarea Comisiei 
din 2004 (COM(2004)343); prin urmare, 
consideră că aceste teritorii ar trebui să 
constituie centre prioritare pentru crearea 
de structuri comunitare care să reprezinte 
un cadru pentru dimensiunea 
internațională a PMI atunci când este 
necesar;

Or. fr

Amendamentul 27
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. reamintește Comisiei angajamentul pe 
care și l-a asumat în Comunicarea sa din 
2004 (COM(2004)343) de a prezenta 
strategii maritime regionale pentru 
regiunile ultraperiferice;

Or. fr

Amendamentul 28
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 4c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. invită Comisia să includă o 
dimensiune maritimă în acordurile sale 
internaționale cu subgrupuri regionale, 
cum ar fi APE Cariforum, în special în 
cazul în care regiunile în cauză au un 
bazin maritim care include teritorii 
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europene;

Or. fr

Amendamentul 29
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 4d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. invită Comisia să lanseze o evaluare a 
impactului privind oportunitatea și 
condițiile de stabilire a „autostrăzii Mării 
Caraibilor” de-a lungul arcului insulelor 
din Caraibe;

Or. fr

Amendamentul 30
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. având în vedere riscul la care sunt 
expuse, în special, regiunile de coastă, 
subliniază importanța măsurilor de 
siguranță maritimă, care necesită eforturi 
comune care includ politica maritimă și 
măsuri și cooperare în alte domenii politice 
la nivelul UE.

5. având în vedere riscurile privind 
siguranța, securitatea și apărarea la care 
sunt expuse, în special, regiunile de coastă, 
subliniază importanța măsurilor de 
siguranță maritimă, care necesită eforturi 
comune care includ politica maritimă și 
măsuri și cooperare în alte domenii politice 
la nivelul UE. atrage atenția asupra 
necesității unei cooperări strânse între 
regiuni maritime, precum și între servicii
pentru soluționarea acestor probleme; 

Or. en
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Amendamentul 31
Georgios Stavrakakis

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. propune dezvoltarea unor inițiative 
regionale în cadrul autostrăzilor mării din 
zonele maritime europene de mare 
importanță pentru a încuraja 
introducerea unor noi lanțuri logistice 
intermodale maritime în Europa și pentru 
a consolida dezvoltarea comerțului 
maritim;

Or. en

Amendamentul 32
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. consideră că PMI ar trebui să acorde 
o atenție deosebită pescuitului, care ocupă 
un loc important în economia maritimă a 
regiunilor de coastă; astfel își exprimă 
speranța creării unor mecanisme de 
consultare pentru elaborarea deciziilor 
referitoare la PMI și la politica comună în 
domeniul pescuitului;

Or. fr

Amendamentul 33
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recunoaște că intensificarea 
dezvoltării producției de energie maritimă 
va exercita presiuni asupra sectoarelor 
agrementului, turismului, pescuitului și 
transportului de marfă și solicită o 
cooperare între regiuni pentru protejarea 
acestor interese;

Or. en

Amendamentul 34
Catherine Bearder

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. sprijină instituirea unei finanțări 
proprii pentru politica maritimă integrată, 
care să țină seama de caracteristicile 
specifice reale ale regiunilor implicate.

Or. en


