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Изменение 21
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) предоставянето на финансова 
подкрепа за действия, свързани с 
интегрираната морска политика е 
цел постигане на напредък по 
морските въпроси, би имало 
значително въздействие по 
отношение на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

Or. pt

Обосновка

Задълбочаването на ИМП посредством създаване на програма за подкрепа би 
допринесло за хармоничното развитие на целия Европейски съюз, както и за 
постигане на целите на икономическото, социалното и териториалното сближаване, 
посочени в член 174 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Изменение 22
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Финансирането от страна на Съюза 
следва да е разработено така, че да 
подпомага проучвателна работа за 
дейности, целящи насърчаването на 
стратегическите цели на Интегрираната 
морска политика, включително 
интегрираното морско управление на 
всички нива, по-нататъшното развитие и 
прилагане на интегрираните стратегии 
за морските басейни, пригодени към 

(6) Финансирането от страна на Съюза 
следва да е разработено така, че да 
подпомага проучвателна работа за 
дейности, целящи насърчаването на 
стратегическите цели на Интегрираната 
морска политика и в този конкретен 
контекст – на териториалното 
сближаване, включително 
интегрираното морско управление на 
всички нива, по-нататъшното развитие и 
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специфичните нужди на различните 
морски региони на Европа, 
определянето на границите на 
устойчивостта на човешките дейности в 
рамките на Директива за морска 
рамкова стратегия, изграждаща 
екологичния стълб на Интегрираната 
морска политика, като се обръща 
дължимото внимание на техните 
кумулативни въздействия въз основа на 
екосистемния подход, по-нататъшното 
ангажиране на заинтересованите
страни в схемите за интегрирано морско 
управление, по-нататъшното развитие 
на междусекторните инструменти за 
интегрирано разработване на политики, 
насърчаването на международните 
измерения на Интегрираната морска 
политика, както и устойчивия 
икономически растеж, заетостта, 
иновациите и конкурентоспособността.

прилагане на интегрираните стратегии 
за морските басейни, пригодени към 
специфичните нужди на различните 
морски региони на Европа, както и на 
крайбрежните, островните и най-
отдалечените региони, определянето 
на границите на устойчивостта на 
човешките дейности в рамките на 
Директива за морска рамкова стратегия, 
изграждаща екологичния стълб на 
Интегрираната морска политика, като се 
обръща дължимото внимание на 
техните кумулативни въздействия въз 
основа на екосистемния подход, по-
нататъшното ангажиране на
регионалните и местните 
заинтересовани страни в схемите за 
интегрирано многостепенно морско 
управление, по-нататъшното развитие 
на междусекторните инструменти и 
многосекторен подход за интегрирано 
разработване на политики, който цели 
подобряване на положителните 
взаимодействия и съгласуване между 
съществуващите политики и 
инструменти, насърчаването на 
международните измерения на 
Интегрираната морска политика, както 
и устойчивия икономически растеж, 
заетостта, иновациите и 
конкурентоспособността, като се 
обръща особено внимание на най-
отдалечените региони.

Or. pt

Обосновка

Най-отдалечените региони, чийто статут се определя в член 349 от Договора, поради 
тяхната изолираност, отдалеченост и зависимостта им от морските дейности –
важен елемент от гледна точка на международното измерение на ИМП, трябва да 
бъдат включени в документа, наред с крайбрежните зони и островите.
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Изменение 23
Michail Tremopoulos

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Финансирането от страна на Съюза 
следва да е разработено така, че да 
подпомага проучвателна работа за 
дейности, целящи насърчаването на 
стратегическите цели на Интегрираната 
морска политика, включително 
интегрираното морско управление на 
всички нива, по-нататъшното развитие и 
прилагане на интегрираните стратегии 
за морските басейни, пригодени към 
специфичните нужди на различните 
морски региони на Европа, 
определянето на границите на 
устойчивостта на човешките дейности в 
рамките на Директива за морска 
рамкова стратегия, изграждаща 
екологичния стълб на Интегрираната 
морска политика, като се обръща 
дължимото внимание на техните 
кумулативни въздействия въз основа на 
екосистемния подход, по-нататъшното 
ангажиране на заинтересованите 
страни в схемите за интегрирано 
морско управление, по-нататъшното 
развитие на междусекторните 
инструменти за интегрирано 
разработване на политики, 
насърчаването на международните 
измерения на Интегрираната морска 
политика, както и устойчивия 
икономически растеж, заетостта, 
иновациите и конкурентоспособността.

(6) Финансирането от страна на Съюза 
следва да е разработено така, че да 
подпомага проучвателна работа за 
дейности, целящи насърчаването на 
стратегическите цели на Интегрираната 
морска политика, включително 
интегрираното морско управление на 
всички нива, по-нататъшното развитие и 
прилагане на интегрираните стратегии 
за морските басейни, пригодени към 
специфичните нужди на различните 
морски, крайбрежни и островни
региони на Европа, определянето на 
границите на устойчивостта на 
човешките дейности в рамките на 
Директива за морска рамкова стратегия, 
изграждаща екологичния стълб на 
Интегрираната морска политика, като се 
обръща дължимото внимание на 
техните кумулативни въздействия въз 
основа на екосистемния подход, по-
нататъшното ангажиране на партньори 
като публичните органи, 
икономическите и социалните 
партньори и представителите на 
гражданското общество в схемите за 
интегрирано многостепенно морско 
управление, по-нататъшното развитие 
на междусекторните инструменти за 
интегрирано разработване на политики, 
насърчаването на международните 
измерения на Интегрираната морска 
политика, както и устойчивия 
икономически растеж, заетостта, 
иновациите и конкурентоспособността.

Or. en
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Изменение 24
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Финансирането от страна на Съюза 
следва да е разработено така, че да 
подпомага проучвателна работа за 
дейности, целящи насърчаването на 
стратегическите цели на Интегрираната 
морска политика, включително 
интегрираното морско управление на 
всички нива, по-нататъшното развитие и 
прилагане на интегрираните стратегии 
за морските басейни, пригодени към 
специфичните нужди на различните 
морски региони на Европа, 
определянето на границите на 
устойчивостта на човешките дейности в 
рамките на Директива за морска 
рамкова стратегия, изграждаща 
екологичния стълб на Интегрираната 
морска политика, като се обръща 
дължимото внимание на техните 
кумулативни въздействия въз основа на 
екосистемния подход, по-нататъшното 
ангажиране на заинтересованите страни 
в схемите за интегрирано морско 
управление, по-нататъшното развитие 
на междусекторните инструменти за 
интегрирано разработване на политики, 
насърчаването на международните 
измерения на Интегрираната морска 
политика, както и устойчивия 
икономически растеж, заетостта, 
иновациите и конкурентоспособността.

(6) Финансирането от страна на Съюза 
следва да е разработено така, че да 
подпомага проучвателна работа за 
дейности, целящи насърчаването на 
стратегическите цели на Интегрираната 
морска политика, включително 
интегрираното морско управление на 
всички нива, по-нататъшното развитие и 
прилагане на интегрираните стратегии 
за морските басейни, пригодени към 
специфичните нужди на различните 
морски региони на Европа, както и на 
крайбрежните, островните и най-
отдалечените региони, определянето 
на границите на устойчивостта на 
човешките дейности в рамките на 
Директива за морска рамкова стратегия, 
изграждаща екологичния стълб на 
Интегрираната морска политика, като се
обръща дължимото внимание на 
техните кумулативни въздействия въз 
основа на екосистемния подход, по-
нататъшното ангажиране на 
регионалните и местните
заинтересовани страни в схемите за 
интегрирано многостепенно морско 
управление, по-нататъшното развитие 
на междусекторните инструменти и 
многосекторен подход за интегрирано 
разработване на политики, който цели 
подобряване на положителните 
взаимодействия и съгласуване между 
съществуващите политики и 
инструменти, посредством споделяне 
на данни и познания в морската 
област, насърчаването на 
международните измерения на 
Интегрираната морска политика, както 
и устойчивия икономически растеж, 
заетостта, иновациите и 
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конкурентоспособността, като се 
обръща особено внимание на най-
отдалечените региони.

Or. pt

Изменение 25
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Финансирането от страна на Съюза 
следва да е разработено така, че да 
подпомага проучвателна работа за 
дейности, целящи насърчаването на 
стратегическите цели на Интегрираната 
морска политика, включително 
интегрираното морско управление на 
всички нива, по-нататъшното развитие и 
прилагане на интегрираните стратегии 
за морските басейни, пригодени към 
специфичните нужди на различните 
морски региони на Европа, 
определянето на границите на 
устойчивостта на човешките дейности в 
рамките на Директива за морска 
рамкова стратегия, изграждаща
екологичния стълб на Интегрираната 
морска политика, като се обръща 
дължимото внимание на техните 
кумулативни въздействия въз основа на 
екосистемния подход, по-нататъшното 
ангажиране на заинтересованите страни 
в схемите за интегрирано морско 
управление, по-нататъшното развитие 
на междусекторните инструменти за 
интегрирано разработване на политики, 
насърчаването на международните 
измерения на Интегрираната морска 
политика, както и устойчивия 
икономически растеж, заетостта, 
иновациите и конкурентоспособността.

(6) Финансирането от страна на Съюза 
следва да е разработено така, че да 
подпомага проучвателна работа за 
дейности, целящи насърчаването на 
стратегическите цели на Интегрираната 
морска политика, включително 
интегрираното морско управление на 
всички нива, по-нататъшното развитие и 
прилагане на интегрираните стратегии 
за морските басейни, пригодени към 
специфичните нужди на различните 
морски региони на Европа, 
определянето на границите на 
устойчивостта на човешките дейности в 
рамките на Директива за морска 
рамкова стратегия и на Директива 
2000/60/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 октомври 2000 
година за установяване на рамка за 
действията на Общността в 
областта на политиката за водите 
(рамкова директива за политиката на 
Общността за водите)(1), изграждащи
екологичния стълб на Интегрираната 
морска политика, като се обръща 
дължимото внимание на техните 
кумулативни въздействия въз основа на 
екосистемния подход, по-нататъшното 
ангажиране на заинтересованите страни 
в схемите за интегрирано морско 
управление, по-нататъшното развитие 
на междусекторните инструменти за 
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интегрирано разработване на политики, 
насърчаването на международните 
измерения на Интегрираната морска 
политика, както и устойчивия 
икономически растеж, заетостта, 
иновациите и конкурентоспособността.
(1) ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр.1.

Or. fr

Обосновка

Следва да се добави позоваване на рамковата директива за водите, която до голяма 
степен се отнася до управлението на екологичното качество на морската среда.

Изменение 26
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) Важно е програмата да бъде 
добре съгласувана с останалите 
политики на ЕС, които биха могли да 
имат морско измерение, по-специално 
със структурните фондове, 
трансевропейските транспортни 
мрежи, общата политика в областта 
на рибарството, туризма, 
действията в полза на околната среда 
и климата, рамковата програма за 
научноизследователска и развойна 
дейност и енергийната политика.

Or. fr

Обосновка

Интегрираният подход на ИМП би следвало да се приложи също спрямо стремежа 
към синергия с други европейски политики, които евентуално съдържат морско 
измерение.
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Изменение 27
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Съгласно съобщението на 
Комисията от 26 май 2004 г. относно 
укрепено партньорство за най-
отдалечените региони 
(COM(2004)0343), най-отдалечените 
региони трябва да играят ролята на 
представител на ЕС в света и да 
приемат подходящи морски 
стратегии, които да улесняват 
тяхната регионална интеграция като 
тясно приобщават съседните страни.

Or. fr

Изменение 28
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Макрорегионалните стратегии 
относно Балтийско море и 
атлантическия регион предлагат 
подходяща рамка за подобрено 
развитие на морските региони; тези 
стратегии могат да бъдат 
последвани от други, например, във 
връзка с басейна на Северно море.

Or. en
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Изменение 29
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Програмата следва да допълва 
съществуващи и бъдещи финансови 
инструменти, предоставени от 
държавите-членки на национално и 
поднационално равнище за насърчаване 
на опазването и устойчивото използване 
на океаните, моретата и бреговете.

(9) Програмата следва да допълва 
съществуващи и бъдещи финансови 
инструменти, предоставени от 
държавите-членки на национално и 
поднационално равнище за насърчаване 
на опазването и устойчивото използване 
на океаните, моретата и бреговете и да 
допринася за укрепването на 
сътрудничеството между 
държавите-членки и крайбрежните 
региони на европейския съюз.

Or. pt

Обосновка

Целта за насърчаване и подобряване на сътрудничеството и диалога между 
държавите-членки и техните крайбрежни региони е от решаващо значение за ИМП, 
независимо от въпроса за нейното финансиране.

Изменение 30
Michail Tremopoulos

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Програмата следва да допълва 
съществуващи и бъдещи финансови 
инструменти, предоставени от 
държавите-членки на национално и 
поднационално равнище за насърчаване 
на опазването и устойчивото използване 
на океаните, моретата и бреговете.

(9) Програмата следва да допълва 
съществуващи и бъдещи финансови 
инструменти, предоставени от Съюза и 
държавите-членки на национално и 
поднационално равнище за насърчаване
на опазването и устойчивото използване 
на океаните, моретата и бреговете.

Or. en
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Изменение 31
Elie Hoarau

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Важно е програмата да обхваща 
всички морски басейни на Съюза, без 
да изключва морските басейни на най-
отдалечените региони.

Or. fr

Изменение 32
Elie Hoarau

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Важно е в създадените с трети 
страни програми да се разглеждат 
морските басейни и отвъдморските 
територии (ОСТ) като исторически 
морски басейни от значение за обмена 
с ЕС.

Or. fr

Изменение 33
Michail Tremopoulos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да насърчава развитието и 
прилагането на интегрирано управление 
на въпросите, свързани с морските и 

а) да насърчава развитието и 
прилагането на интегрирано
многостепенно управление на 
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крайбрежните региони, и интегрирани 
стратегии за морските басейни;

въпросите, свързани с морските и 
крайбрежните региони, и интегрирани 
стратегии за морските басейни, като се 
грижи да включва тясно партньори 
като публични органи, икономически 
и социални партньори и 
представители на гражданското 
общество (наричани „партньори“);

Or. en

Изменение 34
Elie Hoarau

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да насърчава развитието и 
прилагането на интегрирано управление 
на въпросите, свързани с морските и 
крайбрежните региони, и интегрирани 
стратегии за морските басейни;

а) да насърчава развитието и 
прилагането на интегрирано управление 
на въпросите, свързани с морските и 
крайбрежните региони, и интегрирани 
стратегии за всички морски басейни на 
Съюза;

Or. fr

Изменение 35
Michail Tremopoulos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да допринася за развиването на 
инструменти, които имат трансморски 
характер, или секторни политики, 
свързани с крайбрежните региони;

б) да допринася за развиването на 
инструменти, които имат трансморски 
характер, или секторни политики, 
свързани с крайбрежните региони и да 
създава положителни 
взаимодействия като гарантира по-
добро съгласуване на тези политики и 
свързаните с тях инструменти;
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Or. en

Изменение 36
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да допринася за развиването на 
инструменти, които имат трансморски 
характер, или секторни политики, 
свързани с крайбрежните региони;

б) да допринася за развиването на 
инструменти, които имат трансморски 
характер, секторни политики, свързани 
с крайбрежните региони, както и с 
връзките между сушата и морето;

Or. fr

Обосновка

Следва да се добави посочване на връзките между сушата и морето, с цел да се даде 
възможност за свързване на ИМП с политиките за териториално развитие. 
Всъщност е важно крайбрежията да не се отделят от сухоземните територии на 
техните страни.

Изменение 37
Michail Tremopoulos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да подпомага съвместното 
разработване на политики и да 
насърчава устойчивото използване на 
морските и крайбрежните ресурси и 
устойчивия икономически растеж, 
иновациите и заетостта в морския 
сектор и в сектора на крайбрежните 
региони в съответствие с
приоритетите и действията на 
секторната политика;

в) да подпомага съвместното 
разработване на политики и да 
насърчава устойчивото използване на 
морските и крайбрежните ресурси и 
устойчивия икономически растеж, 
иновациите и заетостта в морския 
сектор, в сектора на крайбрежните и 
островните региони в съответствие с
достиженията на правото и 
международните ангажименти;
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Or. en

Изменение 38
Elie Hoarau

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да подпомага съвместното 
разработване на политики и да
насърчава устойчивото използване на 
морските и крайбрежните ресурси и 
устойчивия икономически растеж, 
иновациите и заетостта в морския 
сектор и в сектора на крайбрежните 
региони в съответствие с приоритетите 
и действията на секторната политика;

в) да подпомага съвместното 
разработване на политики и да
осъществява устойчивото използване 
на морските и крайбрежните ресурси, 
както и устойчивия икономически 
растеж, иновациите и заетостта в 
морския сектор и в сектора на 
крайбрежните региони в съответствие с 
приоритетите и действията на 
секторната политика;

Or. fr

Изменение 39
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да подпомага съвместното 
разработване на политики и да 
насърчава устойчивото използване на 
морските и крайбрежните ресурси и 
устойчивия икономически растеж, 
иновациите и заетостта в морския 
сектор и в сектора на крайбрежните 
региони в съответствие с приоритетите 
и действията на секторната политика;

в) да подпомага съвместното 
разработване на политики с участието 
на регионалните и местните органи и 
да насърчава устойчивото използване на 
морските и крайбрежните ресурси и 
устойчивия икономически растеж, 
иновациите и заетостта в морския 
сектор и в сектора на крайбрежните 
региони в съответствие с приоритетите 
и действията на секторната политика;

Or. fr



AM\859155BG.doc 15/22 PE460.650v01-00

BG

Изменение 40
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да определи за в бъдеще границите на 
устойчивостта на човешките дейности, 
които имат отражение върху морската 
околна среда, в рамките на Директивата 
за морска рамкова стратегия;

г) да определи за в бъдеще границите на 
устойчивостта на човешките дейности, 
които имат отражение върху морската 
околна среда и замърсяването на 
моретата, в рамките на Директивата за 
морска рамкова стратегия и на рамкова 
директива за политиката на 
Общността за водите;

Or. fr

Обосновка

Следва да се добави позоваване на рамковата директива за водите, която до голяма 
степен се отнася до управлението на екологичното качество на морската среда.

Изменение 41
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да определи за в бъдеще границите на 
устойчивостта на човешките дейности, 
които имат отражение върху морската 
околна среда, в рамките на Директивата 
за морска рамкова стратегия;

г) да определи за в бъдеще границите на 
устойчивостта на човешките дейности, 
които имат отражение върху морската 
околна среда и крайбрежните,
островните и най-отдалечените 
региони, в рамките на Директивата за 
морска рамкова стратегия;

Or. pt

Обосновка

Най-отдалечените региони, чийто статут се определя в член 349 от Договора, поради 
тяхната отдалеченост и силната им зависимост от морските дейности трябва да 
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бъдат включени в изменяния член, наред с крайбрежните зони и островите.

Изменение 42
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) да насърчава регионалното 
приобщаване на най-отдалечените 
региони и интегрирания подход на 
морската политика в техните 
географски зони.

Or. fr

Изменение 43
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да стимулира и засили диалога и 
сътрудничеството със и между 
заинтересованите страни по 
широкообхватни въпроси, свързани с 
Интегрираната морска политика;

б) да стимулира и засили диалога и 
сътрудничеството със и между 
заинтересованите страни на всички 
равнища на управление както и 
гражданското общество и 
представителите на свързаните с 
морето професии по широкообхватни 
въпроси, свързани с Интегрираната 
морска политика;

Or. fr
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Изменение 44
Michail Tremopoulos

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да стимулира и засили диалога и 
сътрудничеството със и между
заинтересованите страни по 
широкообхватни въпроси, свързани с 
Интегрираната морска политика;

б) да стимулира и засили диалога и 
сътрудничеството със и между
партньорите по въпроси, свързани с 
Интегрираната морска политика;

Or. en

Изменение 45
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да улеснява използването на полезни 
взаимодействия, споделянето на 
информация и обмена на най-добри 
практики относно морската политика, 
включително управлението ѝ и
секторните политики, които имат 
отражение върху и регионални морета и 
крайбрежни райони, или

в) да улеснява използването на полезни 
взаимодействия, споделянето на 
информация и обмена на най-добри 
практики относно морската политика, 
включително управлението ѝ, и на 
секторни политики, които имат 
отражение върху и регионални морета и 
крайбрежни, островни и най-
отдалечени райони, или

Or. pt

Обосновка

Най-отдалечените региони, чийто статут се определя в член 349 от Договора, поради 
тяхната изолираност, отдалеченост и силната им зависимост от морските 
дейности трябва да бъдат включени в изменяния член, наред с крайбрежните зони и 
островите.
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Изменение 46
Michail Tremopoulos

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да улеснява използването на полезни 
взаимодействия, споделянето на 
информация и обмена на най-добри 
практики относно морската политика, 
включително управлението ѝ и 
секторните политики, които имат 
отражение върху и регионални морета и 
крайбрежни райони, или

в) да улеснява използването на полезни 
взаимодействия, споделянето на 
информация и обмена на най-добри
практики относно морската политика, 
включително управлението Й и 
секторните политики, които имат 
отражение върху и регионални морета и 
крайбрежни и островни райони, или

Or. en

Изменение 47
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да насърчава съгласуването и 
стремежа към положителни 
взаимодействия на морската 
политика с останалите политики на 
Съюза, по-специално със 
структурните фондове, 
трансевропейските транспортни 
мрежи, общата политика в областта 
на рибарството, туризма, 
действията в полза на околната среда 
и климата, рамковата програма за 
научноизследователска и развойна 
дейност и енергийната политика;

Or. fr

Обосновка

Интегрираният подход на ИМП би следвало да се приложи също спрямо стремежа 
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към синергия с други европейски политики, които евентуално съдържат морско 
измерение.

Изменение 48
Michail Tremopoulos

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да насърчава установяването на 
платформи и мрежи за междусекторно 
сътрудничество, включително интерес 
от страна на промишления сектор, 
заинтересовани страни в сферата на 
изследователската дейност, региони, 
публични органи и неправителствени 
организации;

г) да насърчава установяването на 
платформи и мрежи за междусекторно 
сътрудничество, включително принос 
от страна на партньорите и на 
университетските среди;

Or. en

Изменение 49
Elie Hoarau

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да насърчава установяването на 
платформи и мрежи за междусекторно 
сътрудничество, включително интерес 
от страна на промишления сектор, 
заинтересовани страни в сферата на 
изследователската дейност, региони, 
публични органи и неправителствени 
организации;

г) да насърчава установяването на 
платформи и мрежи за междусекторно 
сътрудничество, включително интерес 
от страна на промишления сектор, 
заинтересовани страни в сферата на 
изследователската дейност, региони, 
публични органи, екологични и 
неправителствени организации;

Or. fr
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Изменение 50
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) морско пространствено планиране и
интегрирано управление на 
крайбрежните зони, които предоставят 
основно средство за управление, 
базирано на екосистемата, и устойчиво 
развитие на морските площи и 
крайбрежните региони;

б) морско пространствено планиране,
интегрирано управление на 
крайбрежните зони и развитие на 
връзките между сушата и морето, 
които предоставят основно средство за 
управление, базирано на екосистемата, и 
устойчиво развитие на морските площи 
и крайбрежните региони;

Or. fr

Обосновка

Следва да се добави посочване на връзките между сушата и морето, с цел да се даде 
възможност за свързване на ИМП с политиките за териториално развитие. 
Всъщност е важно крайбрежията да не се отделят от сухоземните територии на 
техните страни.

Изменение 51
Elie Hoarau

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) трети държави, включително 
граничещи с европейски морски басейн,

а) трети държави, включително 
граничещи с европейски морски басейн,
включително европейски морски 
басейни, към които принадлежат 
най-отдалечените региони;

Or. fr
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Изменение 52
Michail Tremopoulos

Предложение за регламент
Член 4 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) укрепване на капацитета на 
партньорите;

Or. en

Изменение 53
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 4 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) действия, свързани с междусекторни 
инструменти, включително пробни 
проекти.

д) действия, свързани с междусекторни 
инструменти, включително пробни 
проекти и макрорегионални 
стратегии.

Or. fr

Обосновка

Макрорегионалните стратегии следва да се споменат, по-конкретно стратегиите за 
Балтийско море, река Дунав и атлантическия регион, които са белязани от силно 
изразено морско измерение.

Изменение 54
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – буква ж a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) възможните положителни 
взаимодействия с други инструменти 
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на Съюза.

Or. fr

Изменение 55
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4 – буква д a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) възможните положителни 
взаимодействия с други инструменти 
на Съюза.

Or. fr

Изменение 56
Elie Hoarau

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията внася в Европейския 
парламент и в Съвета доклад за 
последваща оценка най-късно до 31 
декември 2014 г.

Комисията внася в Европейския 
парламент и в Съвета доклад за 
последваща оценка, в който по-
специално трябва да са представени 
подробности относно постигнатия 
напредък за всеки морски басейн на 
Съюза, най-късно до 31 декември 
2014 г.

Or. fr


