
AM\859155CS.doc PE460.650v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro regionální rozvoj

2010/0257(COD)

3. 3. 2011

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
21 – 56

Návrh stanoviska
Rosa Estaràs Ferragut
(PE456.852v01-00)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu 
na podporu dalšího rozvoje integrované námořní politiky

Návrh nařízení
(KOM(2010)0494 – C7-0292/2010 – 2010/0257(COD))



PE460.650v01-00 2/19 AM\859155CS.doc

CS

AM_Com_LegOpinion



AM\859155CS.doc 3/19 PE460.650v01-00

CS

Pozměňovací návrh 21
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) poskytnutí finanční podpory akcím 
týkajícím se integrované námořní politiky
s cílem dosáhnout pokroku v otázkách 
námořní politiky by mělo významný 
dopad, pokud jde o hospodářskou, 
sociální a územní soudržnost.

Or. pt

Odůvodnění

Prohloubení integrované námořní politiky (INP) díky vytvoření podpůrného programu by 
přispělo k harmonickému rozvoji celé Evropské unie i k cílům hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, jak jsou stanoveny v článku 174 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Pozměňovací návrh 22
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Financování ze strany Unie by mělo být 
určeno na průzkumné práce týkající se akcí 
na podporu strategických cílů integrované 
námořní politiky, včetně integrované 
námořní správy na všech úrovních, dalšího 
rozvoje a provádění integrovaných strategií 
pro oblasti jednotlivých moří, 
přizpůsobených zvláštním potřebám oblastí 
různých evropských moří, vymezení hranic 
udržitelnosti lidské činnosti v kontextu 
rámcové směrnice o strategii pro mořské 
prostředí, která představuje 
environmentální pilíř integrované námořní 
politiky, s náležitým zohledněním 
kumulativního dopadu této činnosti na 

(6) Financování ze strany Unie by mělo být 
určeno na průzkumné práce týkající se akcí 
na podporu strategických cílů integrované 
námořní politiky a územní soudržnosti
v tomto zvláštním kontextu, včetně 
integrované námořní správy na všech 
úrovních, dalšího rozvoje a provádění 
integrovaných strategií pro oblasti 
jednotlivých moří, přizpůsobených 
zvláštním potřebám oblastí různých 
evropských moří i pobřežních, ostrovních
a nejvzdálenějších regionů, vymezení 
hranic udržitelnosti lidské činnosti
v kontextu rámcové směrnice o strategii 
pro mořské prostředí, která představuje 
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základě ekosystémového přístupu, dalšího 
zapojení zúčastněných stran do systémů 
integrované námořní správy, dalšího 
rozvoje průřezových nástrojů pro tvorbu 
integrované politiky, podpory 
mezinárodního rozměru integrované 
námořní politiky a udržitelného 
hospodářského růstu, zaměstnanosti, 
inovace a konkurenceschopnosti.

environmentální pilíř integrované námořní 
politiky, s náležitým zohledněním 
kumulativního dopadu této činnosti na 
základě ekosystémového přístupu, dalšího 
zapojení zúčastněných stran na regionální
a místní úrovni do systémů integrované 
víceúrovňové námořní správy, dalšího 
rozvoje průřezových nástrojů
a meziodvětvového přístupu pro tvorbu 
integrované politiky, jejímž cílem 
je zlepšení součinností a koordinace mezi 
stávajícími politikami a nástroji, podpory 
mezinárodního rozměru integrované 
námořní politiky a udržitelného 
hospodářského růstu, zaměstnanosti, 
inovace a konkurenceschopnosti, se 
zvláštní pozorností věnovanou 
nejvzdálenějším regionům.

Or. pt

Odůvodnění

Nejvzdálenější regiony, jejichž statut je stanoven v článku 349 smlouvy, musí být vzhledem ke 
svému ostrovnímu charakteru, ke své závislosti na námořních aktivitách a na své vzdálenosti, 
což je významná charakteristika, pokud jde o mezinárodní dimenzi INP, v dokumentu uvedeny 
stejně jako pobřežní a ostrovní regiony.

Pozměňovací návrh 23
Michail Tremopoulos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Financování ze strany Unie by mělo být 
určeno na průzkumné práce týkající se akcí 
na podporu strategických cílů integrované 
námořní politiky, včetně integrované 
námořní správy na všech úrovních, dalšího 
rozvoje a provádění integrovaných strategií 
pro oblasti jednotlivých moří, 
přizpůsobených zvláštním potřebám oblastí 
různých evropských moří, vymezení hranic 
udržitelnosti lidské činnosti v kontextu 
rámcové směrnice o strategii pro mořské 

(6) Financování ze strany Unie by mělo být 
určeno na průzkumné práce týkající se akcí 
na podporu strategických cílů integrované 
námořní politiky, včetně integrované 
námořní správy na všech úrovních, dalšího 
rozvoje a provádění integrovaných strategií 
pro oblasti jednotlivých moří
přizpůsobených zvláštním potřebám oblastí 
různých moří, pobřežních regionů
a ostrovů Evropy, vymezení hranic 
udržitelnosti lidské činnosti v kontextu 
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prostředí, která představuje 
environmentální pilíř integrované námořní 
politiky, s náležitým zohledněním 
kumulativního dopadu této činnosti na 
základě ekosystémového přístupu, dalšího 
zapojení zúčastněných stran do systémů 
integrované námořní správy, dalšího 
rozvoje průřezových nástrojů pro tvorbu 
integrované politiky, podpory 
mezinárodního rozměru integrované 
námořní politiky a udržitelného 
hospodářského růstu, zaměstnanosti, 
inovace a konkurenceschopnosti.

rámcové směrnice o strategii pro mořské 
prostředí, která představuje 
environmentální pilíř integrované námořní 
politiky, s náležitým zohledněním 
kumulativního dopadu této činnosti na 
základě ekosystémového přístupu, dalšího 
zapojení partnerů, jako jsou veřejné 
orgány, hospodářští a sociální partneři
a subjekty občanské společnosti,do 
systémů integrované víceúrovňové 
námořní správy, dalšího rozvoje 
průřezových nástrojů pro tvorbu 
integrované politiky, podpory 
mezinárodního rozměru integrované 
námořní politiky a udržitelného 
hospodářského růstu, zaměstnanosti, 
inovace a konkurenceschopnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Financování ze strany Unie by mělo být 
určeno na průzkumné práce týkající se akcí 
na podporu strategických cílů integrované 
námořní politiky, včetně integrované 
námořní správy na všech úrovních, dalšího 
rozvoje a provádění integrovaných strategií 
pro oblasti jednotlivých moří, 
přizpůsobených zvláštním potřebám oblastí 
různých evropských moří, vymezení hranic 
udržitelnosti lidské činnosti v kontextu 
rámcové směrnice o strategii pro mořské 
prostředí, která představuje 
environmentální pilíř integrované námořní 
politiky, s náležitým zohledněním 
kumulativního dopadu této činnosti na 
základě ekosystémového přístupu, dalšího 
zapojení zúčastněných stran do systémů 
integrované námořní správy, dalšího 
rozvoje průřezových nástrojů pro tvorbu 
integrované politiky, podpory 

(6) Financování ze strany Unie by mělo být 
určeno na průzkumné práce týkající se akcí 
na podporu strategických cílů integrované 
námořní politiky, včetně integrované 
námořní správy na všech úrovních, dalšího 
rozvoje a provádění integrovaných strategií 
pro oblasti jednotlivých moří, 
přizpůsobených zvláštním potřebám oblastí 
různých evropských moří i pobřežních, 
ostrovních a nejvzdálenějších oblastí, 
vymezení hranic udržitelnosti lidské 
činnosti v kontextu rámcové směrnice
o strategii pro mořské prostředí, která 
představuje environmentální pilíř 
integrované námořní politiky, s náležitým 
zohledněním kumulativního dopadu této 
činnosti na základě ekosystémového 
přístupu, dalšího zapojení zúčastněných 
stran na regionální a místní úrovni do 
systémů integrované víceúrovňové
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mezinárodního rozměru integrované 
námořní politiky a udržitelného 
hospodářského růstu, zaměstnanosti, 
inovace a konkurenceschopnosti.

námořní správy, dalšího rozvoje 
průřezových nástrojů a meziodvětvového 
přístupu pro tvorbu integrované politiky,
jejímž cílem je zlepšení synergií
a koordinace mezi stávajícími politikami
a nástroji prostřednictvím sdílení údajů
a znalostí souvisejících s námořní oblastí, 
podpory mezinárodního rozměru 
integrované námořní politiky
a udržitelného hospodářského růstu, 
zaměstnanosti, inovace
a konkurenceschopnosti, se zvláštní 
pozorností věnovanou nejvzdálenějším 
regionům.

Or. pt

Pozměňovací návrh 25

Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Financování ze strany Unie by mělo být 
určeno na průzkumné práce týkající se akcí 
na podporu strategických cílů integrované 
námořní politiky, včetně integrované 
námořní správy na všech úrovních, dalšího 
rozvoje a provádění integrovaných strategií 
pro oblasti jednotlivých moří, 
přizpůsobených zvláštním potřebám oblastí 
různých evropských moří, vymezení hranic 
udržitelnosti lidské činnosti v kontextu 
rámcové směrnice o strategii pro mořské 
prostředí, která představuje
environmentální pilíř integrované námořní 
politiky, s náležitým zohledněním 
kumulativního dopadu této činnosti na 
základě ekosystémového přístupu, dalšího 
zapojení zúčastněných stran do systémů 
integrované námořní správy, dalšího 
rozvoje průřezových nástrojů pro tvorbu 
integrované politiky, podpory 
mezinárodního rozměru integrované 
námořní politiky a udržitelného 

(6) Financování ze strany Unie by mělo být 
určeno na průzkumné práce týkající se akcí 
na podporu strategických cílů integrované 
námořní politiky, včetně integrované 
námořní správy na všech úrovních, dalšího 
rozvoje a provádění integrovaných strategií 
pro oblasti jednotlivých moří, 
přizpůsobených zvláštním potřebám oblastí 
různých evropských moří, vymezení hranic 
udržitelnosti lidské činnosti v kontextu 
rámcové směrnice o strategii pro mořské 
prostředí a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. 
října 2000, kterou se stanoví rámec pro 
činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky (rámcová směrnice o vodní 
politice Společenství)(1), které představují
environmentální pilíř integrované námořní 
politiky, s náležitým zohledněním 
kumulativního dopadu této činnosti na 
základě ekosystémového přístupu, dalšího 
zapojení zúčastněných stran do systémů 
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hospodářského růstu, zaměstnanosti, 
inovace a konkurenceschopnosti.

integrované námořní správy, dalšího 
rozvoje průřezových nástrojů pro tvorbu 
integrované politiky, podpory 
mezinárodního rozměru integrované 
námořní politiky a udržitelného 
hospodářského růstu, zaměstnanosti, 
inovace a konkurenceschopnosti.
(1) Úř. věst. L 327, 22. 12. 2000, s. 1.

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodné doplnit odkaz na rámcovou směrnici o vodě, která se široce uplatňuje při řízení 
environmentální kvality v mořském prostředí.

Pozměňovací návrh 26
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Je důležité, aby byl program řádně 
propojen s ostatními politikami Unie, 
které mohou mít námořní dimenzi, 
zejména se strukturálními fondy,
s transevropskými dopravními sítěmi, se 
společnou politikou pro rybolov,
s cestovním ruchem, s akcemi ve prospěch 
životního prostředí a klimatu, s rámcovým 
programem pro výzkum a vývoj a 
s energetickou politikou.

Or. fr

Odůvodnění

Integrovaný přístup INP by se měl také uplatňovat při hledání synergií s dalšími evropskými 
politikami, které potenciálně mají námořní rozměr.
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Pozměňovací návrh 27
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Podle sdělení Komise ze dne 
26. května 2004 s názvem „Posílené 
partnerství pro nejvzdálenější regiony“ 
(KOM(2004)0343) by měly nejvzdálenější 
regiony hrát úlohu prostředníka Unie ve 
světě a přijímat strategie pro oblasti 
jednotlivých moří, které umožní usnadnit 
jejich regionální integraci tím, že budou 
úzce propojovat jejich sousední země.

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Makroregionální strategie týkající se
Baltského moře a oblasti Atlantského 
oceánu poskytují vhodný rámec pro 
posílený rozvoj mořských regionů; po 
těchto strategiích mohou následovat další 
strategie týkající se například oblasti 
Černého moře.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Program by měl doplňovat stávající (9) Program by měl doplňovat stávající
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a budoucí finanční nástroje, které na 
podporu ochrany a udržitelného využívání 
oceánů, moří a pobřeží poskytují členské 
státy na celostátní a nižší úrovni.

a budoucí finanční nástroje, které na 
podporu ochrany a udržitelného využívání 
oceánů, moří a pobřeží poskytují členské 
státy na celostátní a nižší úrovni,
a přispívat k prohloubení spolupráce mezi 
členskými státy a pobřežními regiony 
Evropské unie..

Or. pt

Odůvodnění

Záměr prosazovat a prohlubovat spolupráci a dialog mezi členskými státy a jejich pobřežními 
regiony je pro úspěch INP podstatný, bez ohledu na otázku jeho financování.

Pozměňovací návrh 30
Michail Tremopoulos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Program by měl doplňovat stávající
a budoucí finanční nástroje, které na 
podporu ochrany a udržitelného využívání 
oceánů, moří a pobřeží poskytují členské 
státy na celostátní a nižší úrovni.

(9) Program by měl doplňovat stávající
a budoucí finanční nástroje, které na 
podporu ochrany a udržitelného využívání 
oceánů, moří a pobřeží poskytují Unie
a členské státy na celostátní a nižší úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Elie Hoarau

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Je důležité, aby program zahrnul 
všechny oblasti jednotlivých moří Unie
a aby z něj nebyly vyloučeny mořské 
oblasti nejvzdálenějších regionů.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 32
Elie Hoarau

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) V programech zavedených s třetími 
zeměmi je důležité vnímat oblasti 
jednotlivých moří zámořských zemí
a území jako mořské oblasti s historickými 
kontakty s Unií.

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Michail Tremopoulos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podporovat rozvoj a uplatňování 
integrované správy námořních
a pobřežních záležitostí a integrovaných 
strategií pro oblasti jednotlivých moří;

(a) podporovat rozvoj a uplatňování 
integrované víceúrovňové správy 
námořních a pobřežních záležitostí
a integrovaných strategií pro oblasti 
jednotlivých moří a zároveň dbát na to, 
aby do ní byli úzce zapojeni partneři, jako 
jsou veřejné orgány, hospodářští
a sociální partneři a subjekty občanské 
společnosti (dále jen „partneři“);

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Elie Hoarau

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podporovat rozvoj a uplatňování 
integrované správy námořních
a pobřežních záležitostí a integrovaných 
strategií pro oblasti jednotlivých moří;

a) podporovat rozvoj a uplatňování 
integrované správy námořních
a pobřežních záležitostí a integrovaných 
strategií pro všechny oblasti jednotlivých 
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moří Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Michail Tremopoulos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) přispívat k rozvoji nástrojů 
procházejících napříč odvětvovými 
politikami souvisejícími s mořem nebo 
pobřežím;

(b) přispívat k rozvoji nástrojů 
procházejících napříč odvětvovými 
politikami souvisejícími s mořem nebo 
pobřežím a vytvářet synergie zajišťující 
lepší koordinaci těchto politik
a souvisejících nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přispívat k rozvoji nástrojů 
procházejících napříč odvětvovými 
politikami souvisejícími s mořem nebo
pobřežím;

b) přispívat k rozvoji nástrojů 
procházejících napříč odvětvovými 
politikami souvisejícími s mořem,
pobřežím a s propojením země a moře;

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodné uvést odkaz na propojení země a moře s cílem umožnit propojení INP s politikami 
územního rozvoje. Je totiž důležité neoddělovat pobřeží od vnitrozemí.

Pozměňovací návrh 37
Michail Tremopoulos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) podporovat společnou tvorbu politik, 
udržitelné využívání mořských
a pobřežních zdrojů a udržitelný 
hospodářský růst, inovaci a zaměstnanost
v námořních odvětvích a pobřežních 
regionech, a to v souladu s prioritami
a akcemi odvětvových politik;

(c) podporovat společnou tvorbu politik, 
udržitelné využívání mořských
a pobřežních zdrojů a udržitelný 
hospodářský růst, inovaci a zaměstnanost
v námořních odvětvích a v pobřežních 
regionech a na ostrovech, a to v souladu
s právem Společenství a s mezinárodními 
závazky;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Elie Hoarau

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporovat společnou tvorbu politik, 
udržitelné využívání mořských
a pobřežních zdrojů a udržitelný 
hospodářský růst, inovaci a zaměstnanost
v námořních odvětvích a pobřežních 
regionech, a to v souladu s prioritami
a akcemi odvětvových politik;

c) podporovat společnou tvorbu politik,
a zajišťovat udržitelné využívání mořských
a pobřežních zdrojů a také udržitelný 
hospodářský růst, inovaci a zaměstnanost
v námořních odvětvích a pobřežních 
regionech, a to v souladu s prioritami
a akcemi odvětvových politik;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporovat společnou tvorbu politik, 
udržitelné využívání mořských
a pobřežních zdrojů a udržitelný 
hospodářský růst, inovaci a zaměstnanost
v námořních odvětvích a pobřežních 
regionech, a to v souladu s prioritami
a akcemi odvětvových politik;

c) podporovat společnou tvorbu politik ve 
spolupráci s regionálními a místními 
orgány, udržitelné využívání mořských
a pobřežních zdrojů a udržitelný 
hospodářský růst, inovaci a zaměstnanost
v námořních odvětvích a pobřežních 
regionech, a to v souladu s prioritami
a akcemi odvětvových politik;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dále vymezit hranice udržitelnosti lidské 
činnosti, která má dopad na mořské 
prostředí, v kontextu rámcové směrnice
o strategii pro mořské prostředí;

d) dále vymezit hranice udržitelnosti lidské 
činnosti, která má dopad na mořské 
prostředí a na znečišťování moře,
v kontextu rámcové směrnice o strategii 
pro mořské prostředí a rámcové směrnice 
„vodní politika Společenství“;

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodné doplnit odkaz na rámcovou směrnici o vodě, která se široce uplatňuje při řízení 
environmentální kvality v mořském prostředí.

Pozměňovací návrh 41
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dále vymezit hranice udržitelnosti lidské 
činnosti, která má dopad na mořské 
prostředí, v kontextu rámcové směrnice
o strategii pro mořské prostředí;

d) dále vymezit hranice udržitelnosti lidské 
činnosti, která má dopad na mořské 
prostředí a na pobřežní, ostrovní
a nejvzdálenější regiony, v kontextu 
rámcové směrnice o strategii pro mořské 
prostředí;

Or. pt

Odůvodnění

Nejvzdálenější regiony, jejichž statut je stanoven v článku 349 smlouvy, musí být vzhledem ke 
své vysoké závislosti na námořních aktivitách uvedeny v článku, který je předmětem tohoto 
pozměňovacího návrhu, stejně jako pobřežní a ostrovní regiony.
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Pozměňovací návrh 42
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) prosazovat regionální začlenění 
nejvzdálenějších regionů a integrovaný 
přístup k námořní politice v jejich 
geografické oblasti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podněcovat a posilovat dialog
a spolupráci se zúčastněnými stranami
a mezi nimi, pokud jde o průřezové otázky 
související s integrovanou námořní 
politikou;

b) podněcovat a posilovat dialog
a spolupráci se zúčastněnými stranami
a mezi nimi na všech úrovních řízení
a rovněž i s občanskou společností a se 
zástupci profesí spojených s mořem, 
pokud jde o průřezové otázky související
s integrovanou námořní politikou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Michail Tremopoulos

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podněcovat a posilovat dialog
a spolupráci se zúčastněnými stranami
a mezi nimi, pokud jde o průřezové otázky 
související s integrovanou námořní 
politikou;

(b) podněcovat a posilovat dialog
a spolupráci s partnery a mezi nimi, pokud 
jde o otázky související s integrovanou 
námořní politikou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 45
Nuno Teixeira

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) usnadňovat využívání synergie, sdílení 
informací a výměnu osvědčených postupů
v oblasti námořní politiky, včetně námořní 
správy a odvětvových politik, které mají 
dopad na regionální moře a pobřežní 
regiony; 

c) (c) usnadňovat využívání synergií, 
sdílení informací a výměnu osvědčených 
postupů v oblasti námořní politiky, včetně 
námořní správy, a v oblasti odvětvových 
politik, které mají dopad na regionální 
moře a pobřežní, ostrovní a nejvzdálenější
regiony; 

Or. pt

Odůvodnění

Nejvzdálenější regiony, jejichž statut je stanoven v článku 349 smlouvy, musí být vzhledem ke 
svému ostrovnímu charakteru a ke své vysoké závislosti na námořních činnostech uvedeny
v článku, který je předmětem tohoto pozměňovacího návrhu, stejně jako pobřežní a ostrovní 
regiony.

Pozměňovací návrh 46
Michail Tremopoulos

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) usnadňovat využívání synergie, sdílení 
informací a výměnu osvědčených postupů
v oblasti námořní politiky, včetně námořní 
správy a odvětvových politik, které mají 
dopad na regionální moře a pobřežní 
regiony;

(c) usnadňovat využívání synergií, sdílení 
informací a výměnu osvědčených postupů
v oblasti námořní politiky, včetně námořní 
správy a odvětvových politik, které mají 
dopad na regionální moře a pobřežní
a ostrovní regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podporovat koordinaci a hledání 
synergií mezi námořní politikou
a ostatními politikami Unie, zejména se 
strukturálními fondy, s transevropskými 
dopravními sítěmi, se společnou politikou 
pro rybolov, s cestovním ruchem, s akcemi 
ve prospěch životního prostředí a klimatu,
s rámcovým programem pro výzkum
a vývoj a s energetickou politikou;

Or. fr

Odůvodnění

Integrovaný přístup INP by se měl také uplatňovat při hledání synergií s dalšími evropskými 
politikami, které potenciálně mají námořní rozměr.

Pozměňovací návrh 48
Michail Tremopoulos

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) podporovat vytváření platforem a sítí 
pro meziodvětvovou spolupráci, 
zahrnujících zájmy průmyslu, 
zúčastněných stran v oblasti výzkumu, 
regionů, veřejných orgánů a nevládních 
organizací;

(d) podporovat vytváření platforem a sítí 
pro meziodvětvovou spolupráci, 
zahrnujících příspěvky partnerů
a univerzitního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Elie Hoarau

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podporovat vytváření platforem a sítí 
pro meziodvětvovou spolupráci, 

d) podporovat vytváření platforem a sítí 
pro meziodvětvovou spolupráci, 
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zahrnujících zájmy průmyslu, 
zúčastněných stran v oblasti výzkumu, 
regionů, veřejných orgánů a nevládních 
organizací;

zahrnujících zájmy průmyslu, 
zúčastněných stran v oblasti výzkumu, 
regionů, veřejných orgánů, organizací 
ochrany životního prostředí a nevládních 
organizací;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) územního plánování námořních prostor
a jednotného managementu pobřežní zóny, 
které představují základní nástroj pro 
ekosystémové řízení a udržitelný rozvoj 
mořských oblastí a pobřežních regionů;

b) územního plánování námořních prostor
a jednotného managementu pobřežních 
zón a rozvoj propojení země a moře, které 
představují základní nástroj pro 
ekosystémové řízení a udržitelný rozvoj 
mořských oblastí a pobřežních regionů;

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodné uvést odkaz na propojení země a moře s cílem umožnit propojení INP s politikami 
územního rozvoje. Je totiž důležité neoddělovat pobřeží od vnitrozemí.

Pozměňovací návrh 51
Elie Hoarau

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) třetími zeměmi, včetně zemí sousedících
s oblastí některého z evropských moří;

a) třetími zeměmi, včetně zemí sousedících
s oblastí některého z evropských moří, 
včetně oblastí evropských moří, jejichž 
součástí jsou nejvzdálenější regiony;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 52
Michail Tremopoulos

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. a a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) posílení kapacit partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Alain Cadec

Návrh nařízení
Článek 4 – písm. e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) akce související s průřezovými nástroji, 
včetně zkušebních projektů.

e) akce související s průřezovými nástroji, 
včetně zkušebních projektů
a makroregionálních strategií.

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodné uvést makroregionální strategie, zejména strategie pro oblast Baltského moře, 
Podunají a oblast Atlantského oceánu, které se vyznačují výraznou námořní dimenzí.

Pozměňovací návrh 54
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – písm. g a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) možné synergie s dalšími finančními 
nástroji Unie.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 55
Alain Cadec

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 4 – písm. e a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) možné synergie s dalšími finančními 
nástroji Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Elie Hoarau

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží nejpozději do 31. prosince 
2014 Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o hodnocení ex post.

Komise předloží nejpozději do 31. prosince 
2014 Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o hodnocení ex post, v níž by měla 
být zejména uvedena podrobná informace
o pokroku v provádění v oblastech 
jednotlivých moří Unie.

Or. fr


