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Ændringsforslag 21
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Ydelse af finansiel støtte til 
foranstaltninger vedrørende den 
integrerede havpolitik med henblik på at 
fremme udviklingen inden for maritime 
anliggender ville i høj grad indvirke på 
den økonomiske, sociale og territoriale 
samhørighed.

Or. pt

Begrundelse

En styrkelse af den integrerede havpolitik gennem indførelse af et støtteprogram ville bidrage
til en harmonisk udvikling af Den Europæiske Union som helhed samt til opnåelse af målene 
om økonomisk, social og territorial samhørighed, jf. artikel 174 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag 22
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EU-finansieringen bør udformes 
således, at den støtter sonderende 
undersøgelser i forbindelse med 
foranstaltninger, som skal fremme den 
integrerede havpolitiks strategiske mål, 
herunder integreret havforvaltning på alle 
planer, videreudvikling og gennemførelse 
af integrerede havområdestrategier tilpasset 
de specifikke behov i de forskellige 
havområder i Europa og fastlæggelse af 
bæredygtighedstærskler for menneskelige 
aktiviteter under rammedirektivet om 

(6) EU-finansieringen bør udformes 
således, at den støtter sonderende 
undersøgelser i forbindelse med 
foranstaltninger, som skal fremme den 
integrerede havpolitiks strategiske mål og 
den territoriale samhørighed i denne 
specifikke kontekst, herunder integreret 
havforvaltning på alle planer, 
videreudvikling og gennemførelse af 
integrerede havområdestrategier tilpasset 
de specifikke behov i de forskellige 
havområder samt kyst- og øområder og 
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havstrategi, som er miljøsøjlen i den 
integrerede havpolitik, under behørig 
hensyntagen til deres samlede virkninger, 
på basis af en økosystembaseret tilgang, 
større inddragelse af aktører i ordninger for 
integreret havforvaltning, videreudvikling 
af tværgående værktøjer til udformning af 
integrerede politikker, fremme af den 
integrerede havpolitiks internationale 
dimension samt bæredygtig økonomisk 
vækst, beskæftigelse, innovation og 
konkurrenceevne.

fjernområder og fastlæggelse af 
bæredygtighedstærskler for menneskelige 
aktiviteter under rammedirektivet om 
havstrategi, som er miljøsøjlen i den 
integrerede havpolitik, under behørig 
hensyntagen til deres samlede virkninger, 
på basis af en økosystembaseret tilgang, 
større inddragelse af regionale og lokale
aktører i ordninger for integreret 
havforvaltning på flere niveauer, 
videreudvikling af tværgående værktøjer 
og en tværsektoriel tilgang til udformning 
af integrerede politikker, der sigter på at 
forbedre synergieffekterne og 
koordineringen mellem de eksisterende 
politikker og instrumenter, fremme af den 
integrerede havpolitiks internationale 
dimension samt bæredygtig økonomisk 
vækst, beskæftigelse, innovation og 
konkurrenceevne, med særlig vægt på 
fjernområderne.

Or. pt

Begrundelse

Regionerne i den yderste periferi (fjernområderne) som omhandlet i artikel 349 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde skal på grund af deres østatus, afhængighed af 
maritime aktiviteter og fjerne beliggenhed, som er en vigtig karakteristik, hvad angår 
programmets internationale dimension, figurere i dokumentet på lige fod med kyst- og 
øområder. 

Ændringsforslag 23
Michail Tremopoulos

Forslag til forordning
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EU-finansieringen bør udformes 
således, at den støtter sonderende 
undersøgelser i forbindelse med 
foranstaltninger, som skal fremme den 
integrerede havpolitiks strategiske mål, 

(6) EU-finansieringen bør udformes 
således, at den støtter sonderende 
undersøgelser i forbindelse med 
foranstaltninger, som skal fremme den 
integrerede havpolitiks strategiske mål, 
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herunder integreret havforvaltning på alle 
planer, videreudvikling og gennemførelse 
af integrerede havområdestrategier tilpasset 
de specifikke behov i de forskellige 
havområder i Europa og fastlæggelse af 
bæredygtighedstærskler for menneskelige 
aktiviteter under rammedirektivet om 
havstrategi, som er miljøsøjlen i den 
integrerede havpolitik, under behørig 
hensyntagen til deres samlede virkninger, 
på basis af en økosystembaseret tilgang, 
større inddragelse af aktører i ordninger 
for integreret havforvaltning, 
videreudvikling af tværgående værktøjer til 
udformning af integrerede politikker, 
fremme af den integrerede havpolitiks 
internationale dimension samt bæredygtig 
økonomisk vækst, beskæftigelse, 
innovation og konkurrenceevne.

herunder integreret havforvaltning på alle 
planer, videreudvikling og gennemførelse 
af integrerede havområdestrategier tilpasset 
de specifikke behov i de forskellige 
havområder samt kyst- og øområder i 
Europa og fastlæggelse af 
bæredygtighedstærskler for menneskelige 
aktiviteter under rammedirektivet om 
havstrategi, som er miljøsøjlen i den 
integrerede havpolitik, under behørig 
hensyntagen til deres samlede virkninger, 
på basis af en økosystembaseret tilgang, 
større inddragelse af partnere som f.eks. 
offentlige myndigheder, økonomiske og 
sociale partnere samt civilsamfundets 
aktører i ordninger for integreret 
havforvaltning på flere niveauer, 
videreudvikling af tværgående værktøjer til 
udformning af integrerede politikker, 
fremme af den integrerede havpolitiks 
internationale dimension samt bæredygtig 
økonomisk vækst, beskæftigelse, 
innovation og konkurrenceevne.

Or. en

Ændringsforslag 24
Luís Paulo Alves

Forslag til forordning
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EU-finansieringen bør udformes 
således, at den støtter sonderende 
undersøgelser i forbindelse med 
foranstaltninger, som skal fremme den 
integrerede havpolitiks strategiske mål, 
herunder integreret havforvaltning på alle 
planer, videreudvikling og gennemførelse 
af integrerede havområdestrategier tilpasset 
de specifikke behov i de forskellige 
havområder i Europa og fastlæggelse af 
bæredygtighedstærskler for menneskelige 
aktiviteter under rammedirektivet om 

(6) EU-finansieringen bør udformes 
således, at den støtter sonderende 
undersøgelser i forbindelse med 
foranstaltninger, som skal fremme den 
integrerede havpolitiks strategiske mål, 
herunder integreret havforvaltning på alle 
planer, videreudvikling og gennemførelse 
af integrerede havområdestrategier tilpasset 
de specifikke behov i de forskellige 
havområder samt kyst- og øområder og 
fjernområder og fastlæggelse af 
bæredygtighedstærskler for menneskelige 



PE460.650v01-00 6/21 AM\859155DA.doc

DA

havstrategi, som er miljøsøjlen i den 
integrerede havpolitik, under behørig 
hensyntagen til deres samlede virkninger, 
på basis af en økosystembaseret tilgang, 
større inddragelse af aktører i ordninger for 
integreret havforvaltning, videreudvikling 
af tværgående værktøjer til udformning af 
integrerede politikker, fremme af den 
integrerede havpolitiks internationale 
dimension samt bæredygtig økonomisk 
vækst, beskæftigelse, innovation og 
konkurrenceevne.

aktiviteter under rammedirektivet om 
havstrategi, som er miljøsøjlen i den 
integrerede havpolitik, under behørig 
hensyntagen til deres samlede virkninger, 
på basis af en økosystembaseret tilgang, 
større inddragelse af regionale og lokale
aktører i ordninger for integreret 
havforvaltning på flere niveauer, 
videreudvikling af tværgående værktøjer 
og en tværsektoriel tilgang til udformning 
af integrerede politikker, der sigter på at 
forbedre synergieffekterne og 
koordineringen mellem de eksisterende 
politikker og instrumenter ved hjælp af 
udveksling af oplysninger og viden om 
havet, fremme af den integrerede 
havpolitiks internationale dimension samt 
bæredygtig økonomisk vækst, 
beskæftigelse, innovation og 
konkurrenceevne, med særlig vægt på 
fjernområderne.

Or. pt

Ændringsforslag 25
Alain Cadec

Forslag til forordning
Betragtning 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) EU-finansieringen bør udformes 
således, at den støtter sonderende 
undersøgelser i forbindelse med 
foranstaltninger, som skal fremme den 
integrerede havpolitiks strategiske mål, 
herunder integreret havforvaltning på alle 
planer, videreudvikling og gennemførelse 
af integrerede havområdestrategier tilpasset 
de specifikke behov i de forskellige 
havområder i Europa og fastlæggelse af 
bæredygtighedstærskler for menneskelige 
aktiviteter under rammedirektivet om 
havstrategi, som er miljøsøjlen i den 
integrerede havpolitik, under behørig 

(6) EU-finansieringen bør udformes 
således, at den støtter sonderende 
undersøgelser i forbindelse med 
foranstaltninger, som skal fremme den 
integrerede havpolitiks strategiske mål, 
herunder integreret havforvaltning på alle 
planer, videreudvikling og gennemførelse 
af integrerede havområdestrategier tilpasset 
de specifikke behov i de forskellige 
havområder i Europa og fastlæggelse af 
bæredygtighedstærskler for menneskelige 
aktiviteter under rammedirektivet om 
havstrategi og Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 
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hensyntagen til deres samlede virkninger, 
på basis af en økosystembaseret tilgang, 
større inddragelse af aktører i ordninger for 
integreret havforvaltning, videreudvikling 
af tværgående værktøjer til udformning af 
integrerede politikker, fremme af den 
integrerede havpolitiks internationale 
dimension samt bæredygtig økonomisk 
vækst, beskæftigelse, innovation og 
konkurrenceevne.

2000 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger (rammedirektivet om 
Fællesskabets vandpolitik)(1), som er 
miljøsøjlen i den integrerede havpolitik, 
under behørig hensyntagen til deres 
samlede virkninger, på basis af en 
økosystembaseret tilgang, større 
inddragelse af aktører i ordninger for 
integreret havforvaltning, videreudvikling 
af tværgående værktøjer til udformning af 
integrerede politikker, fremme af den 
integrerede havpolitiks internationale 
dimension samt bæredygtig økonomisk 
vækst, beskæftigelse, innovation og 
konkurrenceevne.
(1) EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

Or. fr

Begrundelse

Der bør indføjes en henvisning til rammedirektivet om vand, som har stor indflydelse på 
forvaltningen af havmiljøets kvalitet.

Ændringsforslag 26
Alain Cadec

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Programmet bør samordnes behørigt 
med de af de øvrige EU-politikker, der har 
en mulig maritim dimension, særlig 
strukturfondene, de transeuropæiske 
transportnet, den fælles fiskeripolitik, 
turismen, miljø- og 
klimaforanstaltningerne, 
forskningsrammeprogrammet og 
energipolitikken.

Or. fr
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Begrundelse

Den integrerede tilgang i programmet bør desuden omfatte søgning af synergier med andre 
europæiske politikker, der potentielt kunne have en maritim dimension.

Ændringsforslag 27
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) I henhold til Kommissionens 
meddelelse af 26. maj 2004 med titlen "Et 
styrket partnerskab for regionerne i EU’s 
yderste periferi" (KOM(2004)0343) skal 
fjernområderne fungere som bindeled 
mellem EU og resten af verden og vedtage 
strategier for havområderne med sigte på 
at lette deres regionale integration under 
fuld inddragelse af nabolandene.

Or. fr

Ændringsforslag 28
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) De makroregionale strategier for 
Østersøen og Atlanterhavsregionen udgør 
hensigtsmæssige rammer for en 
videreudvikling af havområderne; disse 
strategier kan efterfølges af andre 
strategier, f.eks. for Nordsøområdet.

Or. en
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Ændringsforslag 29
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Betragtning 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Programmet bør supplere eksisterende 
og fremtidige finansieringsinstrumenter, 
som medlemsstaterne tilbyder på nationalt 
og subnationalt plan, og som har til formål 
at fremme beskyttelse og bæredygtig 
udnyttelse af have og kystområder.

(9) Programmet bør supplere eksisterende 
og fremtidige finansieringsinstrumenter, 
som medlemsstaterne tilbyder på nationalt 
og subnationalt plan, og som har til formål 
at fremme beskyttelse og bæredygtig 
udnyttelse af have og kystområder og 
bidrage til at styrke samarbejdet mellem 
medlemsstaterne og kystområderne i EU.

Or. pt

Begrundelse

Målet om at fremme og styrke samarbejdet og dialogen mellem medlemsstaterne og deres 
kystområder har afgørende betydning for programmets succes, uafhængigt af 
finansieringsspørgsmålet.

Ændringsforslag 30
Michail Tremopoulos

Forslag til forordning
Betragtning 9 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Programmet bør supplere eksisterende 
og fremtidige finansieringsinstrumenter, 
som medlemsstaterne tilbyder på nationalt 
og subnationalt plan, og som har til formål 
at fremme beskyttelse og bæredygtig 
udnyttelse af have og kystområder.

(9) Programmet bør supplere eksisterende 
og fremtidige finansieringsinstrumenter, 
som Unionen og medlemsstaterne tilbyder 
på nationalt og subnationalt plan, og som 
har til formål at fremme beskyttelse og 
bæredygtig udnyttelse af have og 
kystområder.

Or. en
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Ændringsforslag 31
Elie Hoarau

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Det er vigtigt, at programmet 
omfatter alle EU's havområder, herunder 
de havområder, som EU’s fjernområder 
er en del af. 

Or. fr

Ændringsforslag 32
Elie Hoarau

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) I programmer, der er etableret i 
samarbejde med tredjelande, bør 
oversøiske landes og territoriers 
havområder betragtes som havområder, 
der har historiske forbindelser med EU.

Or. fr

Ændringsforslag 33
Michail Tremopoulos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme udvikling og gennemførelse 
af integreret forvaltning af hav- og 
kystanliggender og integrerede 
havområdestrategier

a) at fremme udvikling og gennemførelse 
af integreret forvaltning på flere niveauer 
af hav- og kystanliggender og integrerede 
havområdestrategier under fuld 
inddragelse af partnere som offentlige 
myndigheder, økonomiske og sociale 
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partnere samt civilsamfundets aktører (i 
det følgende benævnt "partnere")

Or. en

Ændringsforslag 34
Elie Hoarau

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at fremme udvikling og gennemførelse 
af integreret forvaltning af hav- og 
kystanliggender og integrerede 
havområdestrategier

a) at fremme udvikling og gennemførelse 
af integreret forvaltning af hav- og 
kystanliggender og integrerede strategier 
for alle EU's havområder

Or. fr

Ændringsforslag 35
Michail Tremopoulos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at bidrage til udvikling af tværgående 
værktøjer for hav- eller kystrelaterede 
sektorpolitikker

b) at bidrage til udvikling af tværgående 
værktøjer for hav- eller kystrelaterede 
sektorpolitikker og skabe synergier ved at 
sikre en bedre koordinering af disse 
politikker og tilknyttede instrumenter

Or. en

Ændringsforslag 36
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at bidrage til udvikling af tværgående 
værktøjer for hav- eller kystrelaterede 
sektorpolitikker

b) at bidrage til udvikling af tværgående 
værktøjer for sektorpolitikker, som er hav-
eller kystrelaterede, eller som vedrører 
forbindelserne mellem havet og 
landjorden

Or. fr

Begrundelse

Der bør indføjes en henvisning til forbindelserne mellem havet og landjorden for at gøre det 
muligt at sætte programmet i relation til territorialudviklingspolitikkerne. Det er således 
vigtigt ikke at isolere kystområderne fra deres bagland.

Ændringsforslag 37
Michail Tremopoulos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at støtte fælles politikudformning og at 
fremme bæredygtig udnyttelse af hav- og 
kystressourcer og bæredygtig økonomisk 
vækst, innovation og beskæftigelse i 
maritime sektorer og kystområder i tråd 
med sektorpolitiske prioriteter og
foranstaltninger

c) at støtte fælles politikudformning og at 
fremme bæredygtig udnyttelse af hav- og 
kystressourcer og bæredygtig økonomisk 
vækst, innovation og beskæftigelse i 
maritime sektorer og i kyst- og øområder i 
tråd med gældende EU-ret og de 
internationale forpligtelser

Or. en

Ændringsforslag 38
Elie Hoarau

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at støtte fælles politikudformning og at c) at støtte fælles politikudformning og at 
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fremme bæredygtig udnyttelse af hav- og 
kystressourcer og bæredygtig økonomisk 
vækst, innovation og beskæftigelse i 
maritime sektorer og kystområder i tråd 
med sektorpolitiske prioriteter og 
foranstaltninger

gennemføre bæredygtig udnyttelse af hav-
og kystressourcer og bæredygtig 
økonomisk vækst, innovation og 
beskæftigelse i maritime sektorer og 
kystområder i tråd med sektorpolitiske 
prioriteter og foranstaltninger

Or. fr

Ændringsforslag 39
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at støtte fælles politikudformning og at 
fremme bæredygtig udnyttelse af hav- og 
kystressourcer og bæredygtig økonomisk 
vækst, innovation og beskæftigelse i 
maritime sektorer og kystområder i tråd 
med sektorpolitiske prioriteter og 
foranstaltninger

c) at støtte fælles politikudformning under 
inddragelse af de lokale og regionale 
myndigheder og at fremme bæredygtig 
udnyttelse af hav- og kystressourcer og 
bæredygtig økonomisk vækst, innovation 
og beskæftigelse i maritime sektorer og 
kystområder i tråd med sektorpolitiske 
prioriteter og foranstaltninger

Or. fr

Ændringsforslag 40
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) nærmere at fastlægge 
bæredygtighedstærskler for menneskelige 
aktiviteter, der har indvirkning på 
havmiljøet, under rammedirektivet for 
havstrategi

d) nærmere at fastlægge 
bæredygtighedstærskler for menneskelige 
aktiviteter, der har indvirkning på 
havmiljøet og på havforureningen, under 
rammedirektivet for havstrategi og 
rammedirektivet for Fællesskabets 
vandpolitik
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Or. fr

Begrundelse

Der bør indføjes en henvisning til rammedirektivet om vand, som har stor indflydelse på 
forvaltningen af havmiljøets kvalitet.

Ændringsforslag 41
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra d 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) nærmere at fastlægge 
bæredygtighedstærskler for menneskelige 
aktiviteter, der har indvirkning på 
havmiljøet, under rammedirektivet for 
havstrategi

d) nærmere at fastlægge 
bæredygtighedstærskler for menneskelige 
aktiviteter, der har indvirkning på 
havmiljøet samt på kyst- og øområder og 
fjernområder, under rammedirektivet for 
havstrategi

Or. pt

Begrundelse

Regionerne i den yderste periferi (fjernområderne) som omhandlet i artikel 349 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde skal på grund af deres store afhængighed af maritime 
aktiviteter figurere i den artikel, som dette ændringsforslag vedrører, på lige fod med kyst- og 
øområder. 

Ændringsforslag 42
Patrice Tirolien

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) at fremme fjernområdernes regionale 
integration og en integreret tilgang til 
havpolitikken i deres geografiske område. 



AM\859155DA.doc 15/21 PE460.650v01-00

DA

Or. fr

Ændringsforslag 43
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) stimulere og styrke dialog og 
samarbejde med og blandt aktører om 
tværgående anliggender i forbindelse med 
integreret havpolitik

b) stimulere og styrke dialog og 
samarbejde med og blandt aktører på alle 
forvaltningsniveauer samt med 
civilsamfundet og repræsentanter for 
havrelaterede erhverv om tværgående 
anliggender i forbindelse med integreret 
havpolitik

Or. fr

Ændringsforslag 44
Michail Tremopoulos

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(b) stimulere og styrke dialog og 
samarbejde med og blandt aktører om 
tværgående anliggender i forbindelse med 
integreret havpolitik

(b) stimulere og styrke dialog og 
samarbejde med og blandt partnere om 
anliggender i forbindelse med integreret 
havpolitik

Or. en

Ændringsforslag 45
Nuno Teixeira

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gøre det lettere at udnytte synergier og 
udveksle information og bedste praksis 
inden for havpolitik, herunder 
havpolitikkens forvaltning samt 
sektorpolitikker, der har indvirkning på 
regionale have og kystområder

c) gøre det lettere at udnytte synergier og 
udveksle information og bedste praksis 
inden for havpolitik, herunder 
havpolitikkens forvaltning samt inden for 
sektorpolitikker, der har indvirkning på 
regionale have og kyst- og øområder samt 
fjernområder

Or. pt

Begrundelse

Regionerne i den yderste periferi (fjernområderne) som omhandlet i artikel 349 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde skal på grund af deres store afhængighed af maritime 
aktiviteter figurere i den artikel, som dette ændringsforslag vedrører, på lige fod med kyst- og 
øområder. 

Ændringsforslag 46
Michail Tremopoulos

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) gøre det lettere at udnytte synergier og 
udveksle information og bedste praksis 
inden for havpolitik, herunder 
havpolitikkens forvaltning samt 
sektorpolitikker, der har indvirkning på 
regionale have og kystområder

c) gøre det lettere at udnytte synergier og 
udveksle information og bedste praksis 
inden for havpolitik, herunder 
havpolitikkens forvaltning samt 
sektorpolitikker, der har indvirkning på 
regionale have og kyst- og øområder

Or. en

Ændringsforslag 47
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) tilskynde til koordinering og fremme 
af synergi mellem havpolitikken og de 
øvrige EU-politikker, navnlig 
strukturfondene, de transeuropæiske 
transportnet, den fælles fiskeripolitik, 
turismen, miljø- og 
klimaforanstaltningerne, 
forskningsrammeprogrammet og 
energipolitikken 

Or. fr

Begrundelse

Den integrerede tilgang i programmet bør desuden omfatte søgning af synergier med andre 
europæiske politikker, der potentielt kunne have en maritim dimension.

Ændringsforslag 48
Michail Tremopoulos

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme etablering af tværsektorielle 
samarbejdsplatforme og -netværk, hvor 
virksomheder, forskere, regioner, 
offentlige myndigheder og ngo'er kan
fremlægge deres synspunkter

d) fremme etablering af tværsektorielle 
samarbejdsplatforme og -netværk, som 
partnerne og universitetsmiljøet kan 
bidrage til

Or. en

Ændringsforslag 49
Elie Hoarau

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1 – litra d 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) fremme etablering af tværsektorielle 
samarbejdsplatforme og -netværk, hvor 
virksomheder, forskere, regioner, 
offentlige myndigheder og ngo'er kan 
fremlægge deres synspunkter

d) fremme etablering af tværsektorielle 
samarbejdsplatforme og -netværk, hvor 
virksomheder, forskere, regioner, 
offentlige myndigheder, 
miljøorganisationer og ngo'er kan 
fremlægge deres synspunkter

Or. fr

Ændringsforslag 50
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) maritim fysisk planlægning og integreret 
kystforvaltning, som begge er 
grundlæggende værktøjer i forbindelse 
med økosystembaseret forvaltning og 
bæredygtig udvikling af hav- og 
kystområder

b) maritim fysisk planlægning, integreret 
kystforvaltning og udvikling af 
forbindelserne mellem havet og 
landjorden, som er grundlæggende 
værktøjer i forbindelse med 
økosystembaseret forvaltning og 
bæredygtig udvikling af hav- og 
kystområder

Or. fr

Begrundelse

Der bør indføjes en henvisning til forbindelserne mellem havet og landjorden for at gøre det 
muligt at sætte programmet i relation til territorialudviklingspolitikkerne. Det er således 
vigtigt ikke at isolere kystområderne fra deres bagland.

Ændringsforslag 51
Elie Hoarau

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 3 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) tredjelande, herunder de tredjelande, der 
grænser op til det europæiske havområde

a) tredjelande, herunder de tredjelande, der 
grænser op til et europæisk havområde, 
herunder de europæiske havområder, som 
fjernområderne er en del af

Or. fr

Ændringsforslag 52
Michail Tremopoulos

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra a a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) styrkelse af partnernes kapacitet

Or. en

Ændringsforslag 53
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 4 – litra e 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) foranstaltninger i forbindelse med 
tværgående værktøjer, herunder 
forsøgsprojekter.

e) foranstaltninger i forbindelse med 
tværgående værktøjer, herunder 
forsøgsprojekter og makroregionale 
strategier.

Or. fr

Begrundelse

De makroregionale strategier bør nævnes, navnlig strategierne for Østersøen, Donau og 
Atlanterhavet, som har en betydelig maritim dimension.
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Ændringsforslag 54
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 – litra g a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) mulige synergier med andre af EU's 
finansieringsinstrumenter.

Or. fr

Ændringsforslag 55
Alain Cadec

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 4 – litra e a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) mulige synergier med andre af EU's 
finansieringsinstrumenter.

Or. fr

Ændringsforslag 56
Elie Hoarau

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen forelægger senest den 31. 
december 2014 Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om den efterfølgende 
evaluering.

Kommissionen forelægger senest den 31. 
december 2014 Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om den efterfølgende 
evaluering, som navnlig skal indeholde en 
detaljeret oversigt over de 
foranstaltninger, der er iværksat for hvert 
af EU's havområder.

Or. fr
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