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Predlog spremembe 1
Maurice Ponga

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz 
sklicevanja na teritorialno kohezijo v 
Pogodbi o delovanju Evropske unije, meni, 
da mora biti prost pretok potnikov in blaga 
tudi v prihodnje sestavni del politike 
notranjega trga s spodbujanjem ladijskega 
prometa na kratkih razdaljah in pomorske 
kabotaže med območji ter hkratnim 
zagotavljanjem boljših povezav med 
obrobnimi obmorskimi regijami in otoki ter 
celino in gospodarskimi središči; v istem 
kontekstu poudarja, da je izjemno 
pomembno obravnavati težave, s katerimi 
se srečujejo otoška območja v EU glede 
prevoza oseb, ki jim je treba zagotoviti 
enako ceno na kilometer prevoza blaga in 
oseb, ne glede na to, kje se nahajajo;

1. v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz 
sklicevanja na teritorialno kohezijo v 
Pogodbi o delovanju Evropske unije, meni, 
da mora biti prost pretok potnikov in blaga 
tudi v prihodnje sestavni del politike 
notranjega trga s spodbujanjem ladijskega 
prometa na kratkih razdaljah in pomorske 
kabotaže med območji ter hkratnim 
zagotavljanjem boljših povezav med 
obrobnimi obmorskimi regijami, najbolj 
oddaljenimi regijami in otoki ter celino in 
gospodarskimi središči; v istem kontekstu 
poudarja, da je izjemno pomembno 
obravnavati težave, s katerimi se srečujejo 
otoška območja v EU glede prevoza oseb, 
ki jim je treba zagotoviti enako ceno na 
kilometer prevoza blaga in oseb, ne glede 
na to, kje se nahajajo; zahteva konkretne 
ukrepe za najbolj oddaljene regije, ki bodo 
upoštevali njihove posebnosti;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Michail Tremopoulos, François Alfonsi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz 
sklicevanja na teritorialno kohezijo v 
Pogodbi o delovanju Evropske unije, meni, 
da mora biti prost pretok potnikov in blaga 
tudi v prihodnje sestavni del politike 

1. v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz 
sklicevanja na teritorialno kohezijo v 
Pogodbi o delovanju Evropske unije, meni, 
da mora biti prost pretok potnikov in blaga 
tudi v prihodnje sestavni del politike 
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notranjega trga s spodbujanjem ladijskega 
prometa na kratkih razdaljah in pomorske 
kabotaže med območji ter hkratnim 
zagotavljanjem boljših povezav med 
obrobnimi obmorskimi regijami in otoki ter 
celino in gospodarskimi središči; v istem 
kontekstu poudarja, da je izjemno 
pomembno obravnavati težave, s katerimi 
se srečujejo otoška območja v EU glede 
prevoza oseb, ki jim je treba zagotoviti 
enako ceno na kilometer prevoza blaga in 
oseb, ne glede na to, kje se nahajajo;

notranjega trga s spodbujanjem ladijskega 
prometa na kratkih razdaljah in pomorske 
kabotaže med območji ter hkratnim 
zagotavljanjem boljših povezav med 
obrobnimi obmorskimi regijami in otoki ter 
celino in evropskimi gospodarskimi 
središči, brez omejitev, vezanih na države, 
ki jim pripadajo območja, ki jih je treba 
med seboj povezati; v istem kontekstu 
poudarja, da je izjemno pomembno 
obravnavati težave, s katerimi se srečujejo 
otoška območja v EU glede prevoza oseb, 
ki jim je treba zagotoviti zanesljiv in reden 
prevoz ter enako ceno na kilometer 
prevoza blaga in oseb, ne glede na to, kje 
se nahajajo;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Catherine Bearder

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz 
sklicevanja na teritorialno kohezijo v 
Pogodbi o delovanju Evropske unije, meni, 
da mora biti prost pretok potnikov in blaga 
tudi v prihodnje sestavni del politike 
notranjega trga s spodbujanjem ladijskega 
prometa na kratkih razdaljah in pomorske 
kabotaže med območji ter hkratnim 
zagotavljanjem boljših povezav med 
obrobnimi obmorskimi regijami in otoki ter 
celino in gospodarskimi središči; v istem 
kontekstu poudarja, da je izjemno 
pomembno obravnavati težave, s katerimi 
se srečujejo otoška območja v EU glede 
prevoza oseb, ki jim je treba zagotoviti 
enako ceno na kilometer prevoza blaga in 
oseb, ne glede na to, kje se nahajajo;

1. v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz 
sklicevanja na teritorialno kohezijo v 
Pogodbi o delovanju Evropske unije, meni, 
da mora biti prost pretok potnikov in blaga 
tudi v prihodnje sestavni del politike 
notranjega trga s spodbujanjem ladijskega 
prometa na kratkih razdaljah in pomorske 
kabotaže med območji ter hkratnim 
zagotavljanjem boljših povezav med 
obrobnimi obmorskimi regijami in otoki ter 
celino in gospodarskimi središči; v istem 
kontekstu poudarja, da je izjemno 
pomembno obravnavati težave, s katerimi 
se srečujejo otoška območja v EU, zlasti 
majhne otoške skupnosti, glede prevoza 
oseb;

Or. en
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Predlog spremembe 4
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz 
sklicevanja na teritorialno kohezijo v 
Pogodbi o delovanju Evropske unije, meni, 
da mora biti prost pretok potnikov in blaga 
tudi v prihodnje sestavni del politike 
notranjega trga s spodbujanjem ladijskega 
prometa na kratkih razdaljah in pomorske
kabotaže med območji ter hkratnim 
zagotavljanjem boljših povezav med 
obrobnimi obmorskimi regijami in otoki ter 
celino in gospodarskimi središči; v istem 
kontekstu poudarja, da je izjemno 
pomembno obravnavati težave, s katerimi 
se srečujejo otoška območja v EU glede 
prevoza oseb, ki jim je treba zagotoviti 
enako ceno na kilometer prevoza blaga in 
oseb, ne glede na to, kje se nahajajo; 

1. v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz 
sklicevanja na teritorialno kohezijo v 
Pogodbi o delovanju Evropske unije, meni,
da mora biti prost pretok potnikov in blaga 
tudi v prihodnje sestavni del politike 
notranjega trga s spodbujanjem ladijskega 
prometa na kratkih razdaljah in pomorske 
kabotaže med območji ter hkratnim 
zagotavljanjem boljših povezav med 
obrobnimi obmorskimi regijami in otoki ter 
celino in gospodarskimi središči; v istem 
kontekstu poudarja, da je izjemno 
pomembno obravnavati težave, s katerimi 
se srečujejo otoška območja v EU glede 
prevoza oseb in blaga, tako da se podprejo 
pomorske povezave, ki jih trg ne pokriva 
zadostno, ter da se zagotovi enaka cena na 
kilometer prevoza blaga in oseb, ne glede 
na to, kje se nahajajo;

Or. en

Predlog spremembe 5
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz 
sklicevanja na teritorialno kohezijo v 
Pogodbi o delovanju Evropske unije, meni, 
da mora biti prost pretok potnikov in blaga 
tudi v prihodnje sestavni del politike 
notranjega trga s spodbujanjem ladijskega 

1. v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz 
sklicevanja na teritorialno kohezijo v 
Pogodbi o delovanju Evropske unije, meni, 
da mora biti prost pretok potnikov in blaga 
tudi v prihodnje sestavni del politike 
notranjega trga s spodbujanjem ladijskega 
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prometa na kratkih razdaljah in pomorske 
kabotaže med območji ter hkratnim 
zagotavljanjem boljših povezav med 
obrobnimi obmorskimi regijami in otoki ter 
celino in gospodarskimi središči; v istem 
kontekstu poudarja, da je izjemno 
pomembno obravnavati težave, s katerimi 
se srečujejo otoška območja v EU glede 
prevoza oseb, ki jim je treba zagotoviti 
enako ceno na kilometer prevoza blaga in 
oseb, ne glede na to, kje se nahajajo; 

prometa na kratkih razdaljah in pomorske 
kabotaže med območji ter hkratnim 
zagotavljanjem boljših povezav med 
obrobnimi obmorskimi regijami in otoki ter 
celino in gospodarskimi središči; v istem 
kontekstu poudarja, da je izjemno 
pomembno obravnavati težave, s katerimi 
se srečujejo otoška območja v EU glede 
prevoza oseb, ki jim je treba zagotoviti 
konkurenčne cene prevoza blaga in oseb, 
ne glede na to, kje se nahajajo; 

Or. pt

Predlog spremembe 6
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz 
sklicevanja na teritorialno kohezijo v 
Pogodbi o delovanju Evropske unije, meni, 
da mora biti prost pretok potnikov in blaga 
tudi v prihodnje sestavni del politike 
notranjega trga s spodbujanjem ladijskega 
prometa na kratkih razdaljah in pomorske 
kabotaže med območji ter hkratnim 
zagotavljanjem boljših povezav med 
obrobnimi obmorskimi regijami in otoki ter 
celino in gospodarskimi središči; v istem 
kontekstu poudarja, da je izjemno 
pomembno obravnavati težave, s katerimi 
se srečujejo otoška območja v EU glede 
prevoza oseb, ki jim je treba zagotoviti 
enako ceno na kilometer prevoza blaga in 
oseb, ne glede na to, kje se nahajajo;

1. v skladu s pooblastili, ki izhajajo iz 
sklicevanja na teritorialno kohezijo v 
Pogodbi o delovanju Evropske unije, meni, 
da mora biti prost pretok potnikov in blaga 
tudi v prihodnje sestavni del politike 
notranjega trga s spodbujanjem ladijskega 
prometa na kratkih razdaljah in pomorske 
kabotaže med območji ter hkratnim 
zagotavljanjem boljših povezav med 
obrobnimi obmorskimi regijami, 
pripadajočimi območji in otoki ter celino 
in gospodarskimi središči; v istem 
kontekstu poudarja, da je izjemno 
pomembno obravnavati težave, s katerimi 
se srečujejo otoška območja v EU glede 
prevoza oseb, ki jim je treba zagotoviti 
enako ceno na kilometer prevoza blaga in 
oseb, ne glede na to, kje se nahajajo;

Or. fi
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Predlog spremembe 7
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva države članice k boljši uporabi 
strukturnih in kohezijskih skladov za 
nadaljnji razvoj intermodalnih prometnih 
storitev v pristaniščih, da se okrepi prehod 
s kopenskega prometa na vodni promet ter 
poveča energetska učinkovitost in 
zmanjšajo emisije CO2 iz evropskega 
prometnega sistema;

Or. en

Predlog spremembe 8
Charalampos Angourakis

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da je oblikovanje splošne 
politike, strateško načrtovanje in izvajanje 
celostne pomorske politike EU in skupne 
pomorske politike namenjeno 
spodbujanju in služenju enemu samemu 
merilu, konkurenčnosti, tj. 
dobičkonosnosti, monopolističnih 
konzorcijev, ki so vpleteni v celotno mrežo 
kapitalistične gospodarske dejavnosti, 
povezane z morjem, morskimi regijami in 
ozemlji ter drugimi sorodnimi področji 
gospodarske dejavnosti; meni, da je 
rezultat te politike, za katero se zavzemajo 
EU in buržujske vlade držav članic, 
ogromno povečanje dobička gospodarskih 
družb, kar je neizogibno vodilo v 
zaostrovanje težav delavskega razreda na 
najosnovnejši ravni in hudo poslabšalo 
položaj v otoških in najbolj oddaljenih 
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regijah EU;

Or. el

Predlog spremembe 9
Charalampos Angourakis

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da je Uredba Sveta (EGS) 
št. 3577/92 o uporabi načela prostega 
pretoka storitev v pomorskem prometu 
med državami članicami (pomorska 
kabotaža), ki je odpravila kabotažo v 
interesu popolne liberalizacije trgov, 
povzročila skokovit porast pristojbin in 
prevoznin za tovor, odrezala od sveta 
otoke, ki lastnikom ladij ne prinašajo 
želenih ogromnih dobičkov, zlasti v 
zimskih mesecih, medtem ko so se državne 
pomoči lastnikom ladij v sedmih letih 
(2003–2010) povečale za desetkrat, 
privedla do odpuščanj tisočev pristaniških 
delavcev, hudo obremenila okolje s tem, 
ko je ladijske prevoznike izvzela iz zahteve 
o skladnosti z okoljevarstvenimi predpisi, 
ustvarila velike socialne težave za 
brezposelne pristaniške delavce in 
prebivalce otoških regij, npr. v Grčiji, ki 
se soočajo s še višjo rastjo življenjskih 
stroškov kot prebivalci celinskih regij, ter 
povzročila splošno poslabšanje obalnega 
prometa; meni, da neuspeh Uredbe Sveta 
(EGS) št. 3577/92 dokazuje, da jo je nujno 
treba preklicati in odpraviti vse nadaljnje 
ukrepe za odpravo kabotaže za ladijske 
prevoznike;

Or. el
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Predlog spremembe 10
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. opozarja na izrazito ranljivost obalnih 
regij in otokov za posledice podnebnih 
sprememb; poudarja, da je treba pri 
načrtovanju vseh gradbenih projektov ob 
celotni obali Skupnosti, vključno z njenim 
zaledjem, upoštevati posledice podnebnih 
sprememb; predlaga, naj se ranljivost za 
podnebne spremembe upošteva pri 
oblikovanju prihodnje regionalne politike, 
da ne bi ogrozili izvajanja celostne 
pomorske politike; 

Or. en

Predlog spremembe 11
Charalampos Angourakis

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. meni, da je razvoj priobalnega 
prometa z uporabo sodobnih, varnih ladij 
in nizkimi cenami prevoza potnikov in 
tovora, ki bo služil dnevnim in letnim 
potrebam delavcev in prebivalcev na 
otokih in najbolj oddaljenih regijah, 
skupaj s povečanjem zaposlenih na
ladjah, zmanjšanjem števila delovnih ur 
in izpolnitvijo zahtev pomorščakov, 
temeljna zahteva delavskega razreda;

Or. el
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Predlog spremembe 12
Catherine Bearder

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da je treba za zagotovitev 
močnejših pomorskih sektorjev, 
spopadanje z negativnimi učinki otoške 
lege ter spodbujanje izmenjave in prenosa 
najboljše prakse regionalno pomorsko 
sodelovanje okrepiti s celostnim okvirom;

2. opozarja, da je treba regionalno 
pomorsko sodelovanje okrepiti s celostnim 
okvirom, da bi zagotovili okrepitev 
pomorskih sektorjev, dosegli trajnostno 
gospodarsko rast in ustvarili delovna 
mesta v pomorskih sektorjih, se soočili z 
negativnimi učinki otoške lege ter 
spodbudili izmenjavo in prenos najboljše 
prakse; hkrati poudarja, kako pomembne 
so nadaljnje in stalne preiskave o učinkih 
podnebnih sprememb za zaščito morskih 
ekosistemov v teh regijah; poziva k 
celostnemu in razumljivemu sistemu 
varstva obalnega in morskega okolja, ki 
naj pomaga pri regijskem načrtovanju;

Or. en

Predlog spremembe 13
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da je treba za zagotovitev 
močnejših pomorskih sektorjev, 
spopadanje z negativnimi učinki otoške 
lege ter spodbujanje izmenjave in prenosa 
najboljše prakse regionalno pomorsko 
sodelovanje okrepiti s celostnim okvirom;

2. opozarja, da je treba za zagotovitev 
močnejših pomorskih sektorjev, 
spopadanje z negativnimi učinki otoške 
lege ter spodbujanje izmenjave in prenosa 
najboljše prakse, zlasti v zvezi z
raziskavami in pomorskim nadzorom,
regionalno pomorsko sodelovanje okrepiti 
s celostnim okvirom;

Or. pt
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Predlog spremembe 14
Maurice Ponga

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da je treba za zagotovitev 
močnejših pomorskih sektorjev, 
spopadanje z negativnimi učinki otoške 
lege ter spodbujanje izmenjave in prenosa 
najboljše prakse regionalno pomorsko 
sodelovanje okrepiti s celostnim okvirom;

2. opozarja, da je treba za zagotovitev 
močnejših pomorskih sektorjev, 
spopadanje z negativnimi učinki otoške 
lege ter spodbujanje izmenjave in prenosa 
najboljše prakse regionalno pomorsko 
sodelovanje okrepiti s celostnim okvirom; 
poudarja doprinos regionalne politike v 
okviru ozemeljskega sodelovanja;

Or. fr

Predlog spremembe 15
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da je treba za zagotovitev 
močnejših pomorskih sektorjev, 
spopadanje z negativnimi učinki otoške 
lege ter spodbujanje izmenjave in prenosa 
najboljše prakse regionalno pomorsko 
sodelovanje okrepiti s celostnim okvirom;

2. opozarja, da je treba za zagotovitev 
močnejših pomorskih sektorjev, zaščito 
morskih ekosistemov, spopadanje z 
negativnimi učinki otoške lege ter 
spodbujanje izmenjave in prenosa najboljše 
prakse regionalno pomorsko sodelovanje 
okrepiti s celostnim okvirom;

Or. en

Predlog spremembe 16
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. se zavzema za določitev in oblikovanje 
strategij za pomorske makroregije EU, 
usmerjene v spodbujanje celostnega 
pristopa k vsem dejavnostim v zvezi s 
pomorskim sektorjem; v zvezi s tem 
poudarja, da je treba upoštevati 
posebnosti morskih kotlin in glavne 
potrebe obalnih gospodarstev v najbolj 
oddaljenih regijah Unije;

Or. pt

Predlog spremembe 17
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poudarja potrebo po skladnem 
prostorskem načrtovanju na morju in na 
kopnem na podlagi ekosistemskega 
pristopa; ugotavlja, da je teritorialno 
sodelovanje zlasti pomembno za zaščito 
čezmejnih občutljivih morskih območij;

Or. en

Predlog spremembe 18
Catherine Bearder

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ob upoštevanju dejstva, da ima vsak 
otok posebne značilnosti, ki zahtevajo 
posebno rešitev, poudarja, da je treba 
spodbujati prilagojeno strategijo lokalnega 

3. ob upoštevanju dejstva, da imajo 
pomorske regije, vključno z obalnimi 
regijami, otoki in najbolj oddaljenimi 
regijami, posebne značilnosti, ki zahtevajo 
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razvoja in zavračati pristop enotne rešitve 
za vse; zato meni, da je celostno pomorsko 
upravljanje nujno, da se prepreči 
podvajanje pristojnosti med različnimi 
ravnmi upravljanja ter okrepita sodelovanje 
in dialog z lokalnimi in regionalnimi 
organi;

posebno rešitev, poudarja, da je treba 
spodbujati prilagojene strategije lokalnega 
razvoja na podlagi procesa posvetovanja 
in pristopa „od spodaj navzgor“ ter
zavračati pristop enotne rešitve za vse; zato 
meni, da je celostno pomorsko upravljanje 
nujno, da se prepreči podvajanje 
pristojnosti med različnimi ravnmi 
upravljanja ter okrepita sodelovanje in 
dialog z lokalnimi in regionalnimi organi, 
obalnimi skupnostmi in drugimi 
zainteresiranimi stranmi iz pomorskih 
sektorjev;

Or. en

Predlog spremembe 19
Maurice Ponga

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ob upoštevanju dejstva, da ima vsak otok 
posebne značilnosti, ki zahtevajo posebno
rešitev, poudarja, da je treba spodbujati 
prilagojeno strategijo lokalnega razvoja in 
zavračati pristop enotne rešitve za vse; zato 
meni, da je celostno pomorsko upravljanje 
nujno, da se prepreči podvajanje 
pristojnosti med različnimi ravnmi 
upravljanja ter okrepita sodelovanje in 
dialog z lokalnimi in regionalnimi organi;

3. ob upoštevanju dejstva, da ima vsak otok 
posebne značilnosti, ki zahtevajo posebno 
rešitev, poudarja, da je treba spodbujati 
prilagojeno strategijo lokalnega razvoja in 
zavračati pristop enotne rešitve za vse; zato 
meni, da je celostno pomorsko upravljanje 
nujno, da se prepreči podvajanje 
pristojnosti med različnimi ravnmi 
upravljanja ter okrepita sodelovanje in 
dialog z lokalnimi in regionalnimi organi; 
zato podpira vzpostavitev posebne 
strategije za Atlantik v okviru oblikovanja 
strateških pristopov za regionalne morske 
bazene; 

Or. fr
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Predlog spremembe 20
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ob upoštevanju dejstva, da ima vsak otok 
posebne značilnosti, ki zahtevajo posebno 
rešitev, poudarja, da je treba spodbujati 
prilagojeno strategijo lokalnega razvoja in 
zavračati pristop enotne rešitve za vse; zato 
meni, da je celostno pomorsko upravljanje 
nujno, da se prepreči podvajanje 
pristojnosti med različnimi ravnmi 
upravljanja ter okrepita sodelovanje in 
dialog z lokalnimi in regionalnimi organi;

3. ob upoštevanju dejstva, da ima vsak otok 
posebne značilnosti, ki zahtevajo posebno 
rešitev, poudarja, da je treba spodbujati 
prilagojeno strategijo lokalnega razvoja in 
zavračati pristop enotne rešitve za vse; zato 
meni, da je celostno pomorsko upravljanje 
nujno, da se prepreči podvajanje 
pristojnosti med različnimi ravnmi 
upravljanja, okrepita sodelovanje in dialog 
z lokalnimi in regionalnimi organi in 
akterji civilne družbe ter da se zagotovi 
trajnost ukrepov; 

Or. en

Predlog spremembe 21
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. kljub temu, ter da bi se soočili s 
skupnimi težavami, prednostnimi 
nalogami in izzivi v širši geografski sferi, 
vključno z različnimi državami članicami, 
predlaga Komisiji, naj glede na strategijo 
EU 2020 preuči možnosti spodbujanja 
„makroregionalnega pristopa“ na podlagi 
tretjega cilja uredbe o strukturnih skladih, 
v skladu s katerim „mora biti vsaka 
makroregionalna strategija nujno 
vključena v regionalno politiko EU kot 
usklajena politika za celotno ozemlje 
EU“; poleg tega poudarja, da je treba, ko 
se pojavi potreba, analizirati dodano 
vrednost te strategije za uresničevanje 
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cilja teritorialne kohezije na ozemlju 
Unije; meni, da bi bilo treba enako 
narediti tudi za pomorsko politiko, da bi 
spodbudili razvoj in boljše izvajanje 
pomorske politike EU v obalnih in najbolj 
oddaljenih regijah v okviru skladne 
celostne strategije;

Or. en

Predlog spremembe 22
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja na pomen pomorskega 
gospodarstva, zlasti za države članice z 
velikimi izključnimi ekonomskimi conami, 
ter na potrebo po spodbujanju razvoja 
pomorskih gospodarskih grozdov in po 
povečanju njihovega deleža pri 
prispevanju k rasti in zaposlovanju v 
okviru strategije EU 2020;

Or. pt

Predlog spremembe 23
Riikka Manner

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga, da se znotraj Komisije 
ustanovi horizontalni oddelek, ki bo 
odgovoren zgolj za otoška in obalna 
vprašanja ter ki bo omogočal in spodbujal 
celostni pristop k pomorski politiki in 
ukrepom, da bi se njihove značilnosti in 
prednostne naloge poudarile v okviru 

4. predlaga okrepitev sodelovanja glede 
otoških in obalnih vprašanj ter 
prizadevanj za začrtanje celostnega 
pristopa k pomorski politiki in ukrepov, da 
bi se njihove značilnosti in prednostne 
naloge poudarile v okviru celostne 
pomorske politike;
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celostne pomorske politike;

Or. fi

Predlog spremembe 24
Michail Tremopoulos

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. predlaga, da se znotraj Komisije 
ustanovi horizontalni oddelek, ki bo 
odgovoren zgolj za otoška in obalna 
vprašanja ter ki bo omogočal in spodbujal
celostni pristop k pomorski politiki in 
ukrepom, da bi se njihove značilnosti in 
prednostne naloge poudarile v okviru 
celostne pomorske politike;

4. predlaga, da se znotraj Komisije 
vzpostavi sistematična izmenjava med 
službami zgolj za otoška in obalna 
vprašanja, kar bo omogočilo in spodbudilo
celostni pristop k pomorski politiki in 
ukrepom, da bi se njihove značilnosti in 
prednostne naloge poudarile v okviru 
celostne pomorske politike;

Or. en

Predlog spremembe 25
Luís Paulo Alves

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. se zavzema za spodbujanje 
vključevanja oddaljenih pomorskih regij 
in otokov v „pomorske magistrale“, da bi 
okrepili učinkovite pomorske povezave z 
evropsko celino ter tako dali nov zagon 
trajnostni mobilnosti, intermodalnosti in 
notranjemu trgu;

Or. pt
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Predlog spremembe 26
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj najbolj oddaljene 
regije postavi na najvidnejše mesto 
mednarodnega sklopa pomorske politike 
kot najbolj izpostavljena mesta Unije v 
njihovih morskih bazenih, kot je 
predvideno v njenem sporočilu iz leta 
2004 (KOM(2004)343); zato meni, da bi ta 
območja (vsakič, ko bo to primerno) 
morala biti privilegirana pri postavljanju 
struktur Skupnosti, ki predstavljajo 
mednarodno razsežnost celostne 
pomorske politike; 

Or. fr

Predlog spremembe 27
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. opozarja Komisijo na njeno obveznost, 
da bo pripravila strategije za morske 
bazene v najbolj oddaljenih regijah, ki jo 
se sprejela leta 2004 (KOM(2004)343);

Or. fr

Predlog spremembe 28
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poziva Komisijo, naj pomorsko 
razsežnost vključi v svoje mednarodne 
sporazume z regionalnimi podskupinami, 
kot so na primer gospodarski partnerski 
sporazumi z državami skupine Cariforum, 
zlasti ko imajo zadevne regije morske 
bazene, ki vključujejo evropska ozemlja;

Or. fr

Predlog spremembe 29
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. poziva Komisijo, naj začne študijo o 
zaželenosti in pogojih za uvedbo morske 
avtoceste v Karibskem morju, ki bi sledila 
naravni razvrščenosti otokov v obliki loka; 

Or. fr

Predlog spremembe 30
Catherine Bearder

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ob upoštevanju tveganj, ki so jim 
izpostavljene zlasti obalne regije, poudarja 
pomen pomorskih varnostnih ukrepov, za 
katere bodo potrebna skupna prizadevanja, 
ki bodo zajemala pomorsko politiko in 
ukrepe ter sodelovanje na drugih političnih 
področjih na ravni EU.

5. ob upoštevanju tveganj glede varnosti in 
obrambe, ki so jim izpostavljene zlasti 
obalne regije, poudarja pomen pomorskih 
varnostnih ukrepov, za katere bodo 
potrebna skupna prizadevanja, ki bodo 
zajemala pomorsko politiko in ukrepe ter 
sodelovanje na drugih političnih področjih 
na ravni EU; opozarja na potrebo po 
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tesnem sodelovanju med pomorskimi 
regijami in med službami za soočanje s 
temi težavami; 

Or. en

Predlog spremembe 31
Georgios Stavrakakis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. predlaga razvoj regionalnih pobud v 
okviru pomorskih magistral v evropskih 
pomorskih regijah velikega pomena, da bi 
spodbudili uvajanje novih intermodalnih 
pomorskih logističnih verig v Evropi ter 
pospešili razvoj pomorske trgovine;

Or. en

Predlog spremembe 32
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. meni, da bi celostna pomorska politika 
morala posebno pozornost nameniti 
ribolovnim dejavnostim, ki imajo 
pomembno mesto v pomorskem 
gospodarstvu obalnih regij; želi, da se pri 
sprejemanju odločitev o celostni pomorski 
politiki in skupni ribiški politiki 
vzpostavijo mehanizmi sodelovanja.

Or. fr
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Predlog spremembe 33
Catherine Bearder

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. priznava, da bo povečanje proizvodnje 
energije na morju obremenilo 
prostočasni, turistični, ribiški in tovorni 
sektor, ter poziva k sodelovanju med 
regijami za zaščito teh interesov;

Or. en

Predlog spremembe 34
Catherine Bearder

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. vztraja, da bi morala imeti celostna 
pomorska politika lastna finančna 
sredstva, pri čemer je treba upoštevati 
dejanske specifične značilnosti različnih 
regij, ki jih zajema; 

Or. en


