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Muudatusettepanek 21
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Rahalise toetuse andmisel 
integreeritud merenduspoliitikaga seotud 
meetmetele merendusasjade 
edendamiseks oleks oluline mõju 
majanduslikule, sotsiaalsele ja 
territoriaalsele ühtekuuluvusele.

Or. pt

Selgitus

Integreeritud merenduspoliitika süvendamine toetusprogrammi loomise abil aitaks kaasa 
kogu Euroopa Liidu harmoonilisele arengule ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 
174 ettenähtud eesmärgile, mis puudutab majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset 
ühtekuuluvust.

Muudatusettepanek 22
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Liidu poolne rahastamine 
tuleks ette näha selleks, et toetada nende 
meetmete uurimist, mille eesmärk on 
integreeritud merenduspoliitika 
strateegiliste eesmärkide edendamine, sh 
integreeritud merendusalane juhtimine 
kõigil tasanditel; Euroopa eri 
merebasseinide konkreetseid vajadusi 
arvestades välja töötatud integreeritud 
merestrateegia edasiarendamine ja 
rakendamine; merekeskkonda mõjutava 
inimtegevuse jätkusuutlikkuse piiride 

(6) Euroopa Liidu poolne rahastamine 
tuleks ette näha selleks, et toetada nende 
meetmete uurimist, mille eesmärk on 
integreeritud merenduspoliitika ja eriti 
sellega seotud territoriaalse 
ühtekuuluvuse strateegiliste eesmärkide 
edendamine, sh integreeritud 
merendusalane juhtimine kõigil tasanditel; 
Euroopa eri merebasseinide ning 
rannikualade, saarte ja äärepoolseimate 
piirkondade konkreetseid vajadusi 
arvestades välja töötatud integreeritud 
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määratlemine vastavalt merestrateegia 
raamdirektiivile, mis moodustab 
integreeritud merenduspoliitika 
keskkonnaalase tugisamba, pöörates 
asjakohast tähelepanu nende koondmõjule 
ja kasutades ökosüsteemil põhinevat
lähenemisviisi; sidusrühmade edasine 
kaasamine merenduse integreeritud 
juhtimise kavadesse; integreeritud poliitika 
väljatöötamiseks vajalike valdkonnaüleste 
vahendite edasiarendamine; integreeritud 
merenduspoliitika rahvusvahelise 
dimensiooni edendamine ning jätkusuutlik 
majanduskasv, tööhõive, innovatsioon ja 
konkurentsivõime.

merestrateegia edasiarendamine ja 
rakendamine; merekeskkonda mõjutava 
inimtegevuse jätkusuutlikkuse piiride 
määratlemine vastavalt merestrateegia 
raamdirektiivile, mis moodustab 
integreeritud merenduspoliitika 
keskkonnaalase tugisamba, pöörates 
asjakohast tähelepanu nende koondmõjule 
ja kasutades ökosüsteemil põhinevat 
lähenemisviisi; kohalike ja piirkondlike
sidusrühmade edasine kaasamine 
merenduse integreeritud juhtimise 
kavadesse mitmel tasandil; integreeritud 
poliitika väljatöötamiseks ja 
sektoritevaheliseks lähenemisviisiks
vajalike valdkonnaüleste vahendite 
edasiarendamine, mille eesmärk on 
parandada poliitika valdkondade ja 
olemasolevate vahendite vahelist 
sünergiat ja koordineerimist; integreeritud 
merenduspoliitika rahvusvahelise 
dimensiooni edendamine ning jätkusuutlik 
majanduskasv, tööhõive, innovatsioon ja 
konkurentsivõime, mille puhul pööratakse 
erilist tähelepanu äärepoolseimatele 
piirkondadele.

Or. pt

Selgitus

Äärepoolseimad piirkonnad, mille staatus on määratletud ELi toimimise lepingu artiklis 349, 
peavad oma isoleerituse, merega seotud tegevusest sõltuvuse ja kauguse tõttu – mis on 
integreeritud merenduspoliitika rahvusvahelise mõõtme seisukohast olulised tunnusjooned –
olema lisatud käesolevasse dokumenti, nagu ka rannikualad ja saared.

Muudatusettepanek 23
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Liidu poolne rahastamine (6) Euroopa Liidu poolne rahastamine 
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tuleks ette näha selleks, et toetada nende 
meetmete uurimist, mille eesmärk on 
integreeritud merenduspoliitika 
strateegiliste eesmärkide edendamine, sh 
integreeritud merendusalane juhtimine 
kõigil tasanditel; Euroopa eri 
merebasseinide konkreetseid vajadusi 
arvestades välja töötatud integreeritud 
merestrateegia edasiarendamine ja 
rakendamine; merekeskkonda mõjutava 
inimtegevuse jätkusuutlikkuse piiride 
määratlemine vastavalt merestrateegia 
raamdirektiivile, mis moodustab 
integreeritud merenduspoliitika 
keskkonnaalase tugisamba, pöörates 
asjakohast tähelepanu nende koondmõjule 
ja kasutades ökosüsteemil põhinevat 
lähenemisviisi; sidusrühmade edasine 
kaasamine merenduse integreeritud 
juhtimise kavadesse; integreeritud poliitika 
väljatöötamiseks vajalike valdkonnaüleste 
vahendite edasiarendamine; integreeritud 
merenduspoliitika rahvusvahelise 
dimensiooni edendamine ning jätkusuutlik 
majanduskasv, tööhõive, innovatsioon ja 
konkurentsivõime.

tuleks ette näha selleks, et toetada nende 
meetmete uurimist, mille eesmärk on 
integreeritud merenduspoliitika 
strateegiliste eesmärkide edendamine, sh 
integreeritud merendusalane juhtimine 
kõigil tasanditel; Euroopa eri 
merebasseinide, rannikualade ja saarte
konkreetseid vajadusi arvestades välja 
töötatud integreeritud merestrateegia 
edasiarendamine ja rakendamine; 
merekeskkonda mõjutava inimtegevuse 
jätkusuutlikkuse piiride määratlemine 
vastavalt merestrateegia raamdirektiivile, 
mis moodustab integreeritud 
merenduspoliitika keskkonnaalase 
tugisamba, pöörates asjakohast tähelepanu 
nende koondmõjule ja kasutades 
ökosüsteemil põhinevat lähenemisviisi;
selliste partnerite nagu riigiasutuste, 
majandus- ja sotsiaalpartnerite ja 
kodanikuühiskonnas osalejate edasine 
kaasamine merenduse mitmetasandilise
integreeritud juhtimise kavadesse; 
integreeritud poliitika väljatöötamiseks 
vajalike valdkonnaüleste vahendite 
edasiarendamine; integreeritud 
merenduspoliitika rahvusvahelise 
dimensiooni edendamine ning jätkusuutlik 
majanduskasv, tööhõive, innovatsioon ja 
konkurentsivõime.

Or. en

Muudatusettepanek 24
Luís Paulo Alves

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Liidu poolne rahastamine 
tuleks ette näha selleks, et toetada nende 
meetmete uurimist, mille eesmärk on 
integreeritud merenduspoliitika 
strateegiliste eesmärkide edendamine, sh 

(6) Euroopa Liidu poolne rahastamine 
tuleks ette näha selleks, et toetada nende 
meetmete uurimist, mille eesmärk on 
integreeritud merenduspoliitika 
strateegiliste eesmärkide edendamine, sh 
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integreeritud merendusalane juhtimine 
kõigil tasanditel; Euroopa eri 
merebasseinide konkreetseid vajadusi 
arvestades välja töötatud integreeritud 
merestrateegia edasiarendamine ja 
rakendamine; merekeskkonda mõjutava 
inimtegevuse jätkusuutlikkuse piiride 
määratlemine vastavalt merestrateegia 
raamdirektiivile, mis moodustab 
integreeritud merenduspoliitika 
keskkonnaalase tugisamba, pöörates 
asjakohast tähelepanu nende koondmõjule 
ja kasutades ökosüsteemil põhinevat 
lähenemisviisi; sidusrühmade edasine 
kaasamine merenduse integreeritud 
juhtimise kavadesse; integreeritud poliitika 
väljatöötamiseks vajalike valdkonnaüleste 
vahendite edasiarendamine; integreeritud 
merenduspoliitika rahvusvahelise 
dimensiooni edendamine ning jätkusuutlik 
majanduskasv, tööhõive, innovatsioon ja 
konkurentsivõime.

integreeritud merendusalane juhtimine 
kõigil tasanditel; Euroopa eri 
merebasseinide ning rannikualade, saarte 
ja äärepoolseimate piirkondade
konkreetseid vajadusi arvestades välja 
töötatud integreeritud merestrateegia 
edasiarendamine ja rakendamine; 
merekeskkonda mõjutava inimtegevuse 
jätkusuutlikkuse piiride määratlemine 
vastavalt merestrateegia raamdirektiivile, 
mis moodustab integreeritud 
merenduspoliitika keskkonnaalase 
tugisamba, pöörates asjakohast tähelepanu 
nende koondmõjule ja kasutades 
ökosüsteemil põhinevat lähenemisviisi;
kohalike ja piirkondlike sidusrühmade 
edasine kaasamine merenduse integreeritud 
juhtimise kavadesse mitmel tasandil; 
integreeritud poliitika väljatöötamiseks ja 
sektoritevahelise lähenemisviisiks vajalike 
valdkonnaüleste vahendite 
edasiarendamine, mille eesmärk on 
parandada poliitikavaldkondade ja 
olemasolevate vahendite vahelist 
sünergiat ja koordineerimist tänu 
merenduse valdkonnaga seotud andmete 
ja teadmuse jagamisele; integreeritud 
merenduspoliitika rahvusvahelise 
dimensiooni edendamine ning jätkusuutlik 
majanduskasv, tööhõive, innovatsioon ja 
konkurentsivõime, mille puhul pööratakse 
erilist tähelepanu äärepoolseimatele 
piirkondadele.

Or. pt

Muudatusettepanek 25
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) Euroopa Liidu poolne rahastamine 
tuleks ette näha selleks, et toetada nende 

(6) Euroopa Liidu poolne rahastamine 
tuleks ette näha selleks, et toetada nende 
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meetmete uurimist, mille eesmärk on 
integreeritud merenduspoliitika 
strateegiliste eesmärkide edendamine, sh 
integreeritud merendusalane juhtimine 
kõigil tasanditel; Euroopa eri 
merebasseinide konkreetseid vajadusi 
arvestades välja töötatud integreeritud 
merestrateegia edasiarendamine ja 
rakendamine; merekeskkonda mõjutava 
inimtegevuse jätkusuutlikkuse piiride 
määratlemine vastavalt merestrateegia 
raamdirektiivile, mis moodustab
integreeritud merenduspoliitika 
keskkonnaalase tugisamba, pöörates 
asjakohast tähelepanu nende koondmõjule 
ja kasutades ökosüsteemil põhinevat 
lähenemisviisi; sidusrühmade edasine 
kaasamine merenduse integreeritud 
juhtimise kavadesse; integreeritud poliitika 
väljatöötamiseks vajalike valdkonnaüleste 
vahendite edasiarendamine; integreeritud 
merenduspoliitika rahvusvahelise 
dimensiooni edendamine ning jätkusuutlik 
majanduskasv, tööhõive, innovatsioon ja 
konkurentsivõime.

meetmete uurimist, mille eesmärk on 
integreeritud merenduspoliitika 
strateegiliste eesmärkide edendamine, sh
integreeritud merendusalane juhtimine 
kõigil tasanditel; Euroopa eri 
merebasseinide konkreetseid vajadusi 
arvestades välja töötatud integreeritud 
merestrateegia edasiarendamine ja 
rakendamine; merekeskkonda mõjutava 
inimtegevuse jätkusuutlikkuse piiride 
määratlemine vastavalt merestrateegia 
raamdirektiivile ning Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 23. oktoobri 2000. aasta 
direktiivile 2000/60/EÜ, millega 
kehtestatakse ühenduse veepoliitika alane 
tegevusraamistik (ühenduse veepoliitika 
raamdirektiiv)1, mis moodustavad
integreeritud merenduspoliitika 
keskkonnaalase tugisamba, pöörates 
asjakohast tähelepanu nende koondmõjule 
ja kasutades ökosüsteemil põhinevat 
lähenemisviisi; sidusrühmade edasine 
kaasamine merenduse integreeritud 
juhtimise kavadesse; integreeritud poliitika 
väljatöötamiseks vajalike valdkonnaüleste 
vahendite edasiarendamine; integreeritud 
merenduspoliitika rahvusvahelise 
dimensiooni edendamine ning jätkusuutlik 
majanduskasv, tööhõive, innovatsioon ja 
konkurentsivõime.
1 EÜT L 327, 22.12.2000, lk 1.

Or. fr

Selgitus

Tuleks lisada viide vee raamdirektiivile, mis on merekeskkonna keskkonnakvaliteedi halduses 
väga oluline.

Muudatusettepanek 26
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) On oluline, et programm oleks hästi 
liigendatud Euroopa Liidu teiste 
poliitikavaldkondadega, millel võib olla 
merenduse mõõde, eelkõige 
struktuurifondidega, üleeuroopaliste 
transpordivõrkudega, ühise 
kalanduspoliitikaga, turismiga, 
keskkonna ja kliima huvides võetavate 
meetmetega, teadusuuringute ja arenduse 
raamprogrammiga ning 
energeetikapoliitikaga.

Or. fr

Selgitus

Integreeritud merenduspoliitika koondatud lähenemisviisi tuleks samuti kohaldada sünergia 
saavutamise püüdlustele teiste Euroopa Liidu poliitikavaldkondadega, millel võib olla 
merendusmõõde.

Muudatusettepanek 27
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Vastavalt komisjoni 26. mai 2004. 
aasta teatisele „Tugevam partnerlus 
äärepoolseimate piirkondadega” 
(KOM(2004)0343) peavad 
äärepoolseimad piirkonnad etendama ELi 
vahendaja rolli maailmas ning võtma 
vastu merebasseinistrateegiad, et 
lihtsustada piirkondlikku integratsiooni, 
suheldes tihedalt oma naaberriikidega.

Or. fr
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Muudatusettepanek 28
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Balti mere ja Atlandi piirkonna 
makropiirkondlikud strateegiad pakuvad 
head raamistikku meresõidupiirkondade 
edasiarendamiseks; nendele strateegiatele 
võivad järgneda teised strateegiad, näiteks 
Põhjamere basseini strateegia.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Programm peaks täiendama 
olemasolevaid ja edaspidiseid 
rahastamisvahendeid, mille liikmesriigid 
on ookeanide, merede ja rannikualade 
säästva kasutamise edendamiseks teinud 
kättesaadavaks riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil.

(9) Programm peaks täiendama 
olemasolevaid ja edaspidiseid 
rahastamisvahendeid, mille liikmesriigid 
on ookeanide, merede ja rannikualade 
säästva kasutamise edendamiseks ning 
Euroopa Liidu liikmesriikide ja 
rannikualade koostöö tugevdamisele 
kaasa aitamiseks teinud kättesaadavaks 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil.

Or. pt

Selgitus

Eesmärk edendada ja tugevdada koostööd ja dialoogi Euroopa Liidu liikmesriikide ja nende 
rannikualade vahel on oluline integreeritud merenduspoliitika edu seisukohast, olenemata 
selle rahastamise küsimusest.
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Muudatusettepanek 30
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Programm peaks täiendama 
olemasolevaid ja edaspidiseid 
rahastamisvahendeid, mille liikmesriigid 
on ookeanide, merede ja rannikualade 
säästva kasutamise edendamiseks teinud 
kättesaadavaks riiklikul ja piirkondlikul 
tasandil.

(9) Programm peaks täiendama 
olemasolevaid ja edaspidiseid 
rahastamisvahendeid, mille Euroopa Liit 
ja liikmesriigid on ookeanide, merede ja 
rannikualade säästva kasutamise 
edendamiseks teinud kättesaadavaks 
riiklikul ja piirkondlikul tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 31
Elie Hoarau

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) On oluline, et programm hõlmaks 
kõiki Euroopa Liidu merebasseine ning et 
sellest ei jääks välja äärepoolseimate 
piirkondade merebasseinid.

Or. fr

Muudatusettepanek 32
Elie Hoarau

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) On oluline, et kolmandate riikidega 
loodud programmides võetakse 
ülemeremaade ja -territooriumide 
merebasseine arvesse kui merebasseine, 
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millel on Euroopa Liiduga ajaloolised 
sidemed.

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toetada integreeritud ranniku- ja mere-
ning merebasseinistrateegia 
edasiarendamist ja rakendamist;

a) toetada mitmetasandilise integreeritud 
ranniku- ja mere- ning 
merebasseinistrateegia edasiarendamist ja 
rakendamist, tagades selliste partnerite 
aktiivse osavõtu, nagu riigiasutused, 
majandus- ja sotsiaalpartnerid ning 
kodanikuühiskonnas osalejad (edaspidi 
„partnerid”);

Or. en

Muudatusettepanek 34
Elie Hoarau

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) toetada integreeritud ranniku- ja mere-
ning merebasseinistrateegia
edasiarendamist ja rakendamist;

a) toetada Euroopa Liidu kõigi ranniku- ja 
mere- ning merebasseinide integreeritud 
strateegia edasiarendamist ja rakendamist;

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) panustada valdkonnaüleste vahendite 
edasiarendamisse või rannikualadega 
seotud valdkondlikku poliitikasse;

b) panustada valdkonnaüleste vahendite 
edasiarendamisse või rannikualadega 
seotud valdkondlikku poliitikasse ning 
luua sünergiat nende 
poliitikavaldkondade ja nendega seotud 
vahendite tõhusa koordineerimise abil;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) panustada valdkonnaüleste vahendite 
edasiarendamisse või rannikualadega 
seotud valdkondlikku poliitikasse;

b) panustada valdkonnaüleste vahendite 
edasiarendamisse mere, rannikualadega
ning maa ja mere ühendustega seotud
valdkondliku poliitika jaoks;

Or. fr

Selgitus

Lisada tuleks viide maa ja mere ühendustele, et võimaldada territoriaalse arengu poliitika 
seostamist integreeritud merenduspoliitikaga. Oluline on mitte eraldada rannikualasid ja 
nende sisemaad.

Muudatusettepanek 37
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) toetada ühist poliitikakujundamist ning 
edendada mere- ja rannikuressursside 
säästvat kasutamist ja jätkusuutlikku 

c) toetada ühist poliitikakujundamist ning 
edendada mere- ja rannikuressursside 
säästvat kasutamist ja jätkusuutlikku 
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majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõivet 
merendussektoris ja rannikualadel 
kooskõlas valdkondliku poliitika 
prioriteetide ja meetmetega;

majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõivet 
merendussektoris, rannikualadel ja saartel
kooskõlas ühenduse õigustiku ja 
rahvusvaheliste kohustustega;

Or. en

Muudatusettepanek 38
Elie Hoarau

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) toetada ühist poliitikakujundamist ning
edendada mere- ja rannikuressursside 
säästvat kasutamist ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõivet 
merendussektoris ja rannikualadel 
kooskõlas valdkondliku poliitika 
prioriteetide ja meetmetega;

c) toetada ühist otsuste tegemist ning
rakendada mere- ja rannikuressursside 
säästvat kasutamist ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõivet 
merendussektoris ja rannikualadel 
kooskõlas valdkondliku poliitika 
prioriteetide ja meetmetega;

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) toetada ühist poliitikakujundamist ning 
edendada mere- ja rannikuressursside 
säästvat kasutamist ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõivet 
merendussektoris ja rannikualadel 
kooskõlas valdkondliku poliitika 
prioriteetide ja meetmetega;

c) toetada ühist poliitikakujundamist koos 
piirkondlike ja kohalike asutustega ning 
edendada mere- ja rannikuressursside 
säästvat kasutamist ja jätkusuutlikku 
majanduskasvu, innovatsiooni ja tööhõivet 
merendussektoris ja rannikualadel 
kooskõlas valdkondliku poliitika 
prioriteetide ja meetmetega;

Or. fr
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Muudatusettepanek 40
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) jätkata merekeskkonda mõjutava 
inimtegevuse jätkusuutlikkuse piiride 
määratlemist merestrateegia raamdirektiivi 
raames;

d) jätkata merekeskkonda mõjutava ja 
merd reostava inimtegevuse 
jätkusuutlikkuse piiride määratlemist 
merestrateegia raamdirektiivi ning 
ühenduse veepoliitika raamdirektiivi
raames;

Or. fr

Selgitus

Tuleks lisada viide vee raamdirektiivile, mis on merekeskkonna keskkonnakvaliteedi halduses 
väga oluline.

Muudatusettepanek 41
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) jätkata merekeskkonda mõjutava 
inimtegevuse jätkusuutlikkuse piiride 
määratlemist merestrateegia raamdirektiivi 
raames;

d) jätkata merekeskkonda ning 
rannikualasid, saari ja äärepoolseimaid 
piirkondi mõjutava inimtegevuse 
jätkusuutlikkuse piiride määratlemist 
merestrateegia raamdirektiivi raames;

Or. pt

Selgitus

Äärepoolseimad piirkonnad, mille staatus on määratletud ELi toimimise lepingu artiklis 349, 
peavad suure sõltuvuse tõttu merega seotud tegevusest olema lisatud käesolevasse dokumenti, 
nagu ka rannikualad ja saared.
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Muudatusettepanek 42
Patrice Tirolien

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) edendada äärepoolseimate 
piirkondade piirkondlikku integratsiooni 
ning merenduspoliitika integreeritud 
lähenemisviisi nende geograafilises 
piirkonnas.

Or. fr

Muudatusettepanek 43
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ergutada ja tugevdada sidusrühmade 
dialoogi ja koostööd merenduse 
integreeritud juhtimisega seotud 
valdkonnaülestes küsimustes;

b) ergutada ja tugevdada sidusrühmade 
dialoogi ja koostööd merenduse 
integreeritud juhtimisega seotud 
valdkonnaülestes küsimustes kõigil 
valitsemistasanditel ning 
kodanikuühiskonna ja merendusega 
seotud elukutsete esindajate osavõtul;

Or. fr

Muudatusettepanek 44
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) ergutada ja tugevdada sidusrühmade
dialoogi ja koostööd merenduse 
integreeritud juhtimisega seotud

b) ergutada ja tugevdada partnerite
dialoogi ja koostööd merenduse 
integreeritud juhtimisega seotud 
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valdkonnaülestes küsimustes; küsimustes;

Or. en

Muudatusettepanek 45
Nuno Teixeira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) toetada sünergia kasutamist, teabe 
jagamist ja parimate kogemuste vahetamist 
merenduspoliitilistes küsimustes, sh selle 
juhtimine ja valdkondlik poliitika, mis 
mõjutab piirkondlikke meresid ja 
rannikualasid;

c) toetada sünergia kasutamist, teabe 
jagamist ja parimate kogemuste vahetamist 
merenduspoliitilistes küsimustes, sh selle 
juhtimine ja valdkondlik poliitika, mis 
mõjutab piirkondlikke meresid ja 
rannikualasid, saari ja äärepoolseimaid 
piirkondi;

Or. pt

Selgitus

Äärepoolseimad piirkonnad, mille staatus on määratletud ELi toimimise lepingu artiklis 349, 
peavad oma isoleerituse ja suure sõltuvuse tõttu merega seotud tegevusest olema lisatud 
käesolevasse dokumenti, nagu ka rannikualad ja saared.

Muudatusettepanek 46
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) toetada sünergia kasutamist, teabe
jagamist ja parimate kogemuste vahetamist 
merenduspoliitilistes küsimustes, sh selle 
juhtimine ja valdkondlik poliitika, mis 
mõjutab piirkondlikke meresid ja 
rannikualasid;

c) toetada sünergia kasutamist, teabe 
jagamist ja parimate kogemuste vahetamist 
merenduspoliitilistes küsimustes, sh selle 
juhtimine ja valdkondlik poliitika, mis 
mõjutab piirkondlikke meresid, 
rannikualasid ja saari;

Or. en
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Muudatusettepanek 47
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt c a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c a) ergutada merenduspoliitika ja teiste 
Euroopa Liidu poliitikavaldkondade, 
eelkõige struktuurifondide, 
üleeuroopaliste transpordivõrkude, ühise 
kalanduspoliitika, turismi, keskkonna ja 
kliima huvides võetavate meetmete, 
teadusuuringute ja arenduse 
raamprogrammi ning energeetikapoliitika 
vahelist koordineerimist ja sünergiat;

Or. fr

Selgitus

Integreeritud merenduspoliitika koondatud lähenemisviisi tuleks samuti kohaldada sünergia 
saavutamise püüdlustele teiste Euroopa Liidu poliitikavaldkondadega, millel võib olla 
merendusmõõde.

Muudatusettepanek 48
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) edendada valdkonnaüleste 
koostööplatvormide ja -võrgustike loomist, 
sh tööstusharu, uuringutega tegelevate 
sidusrühmade, piirkondade, riigiasutuste 
ja valitsusväliste organisatsioonide 
huvides;

d) edendada valdkonnaüleste 
koostööplatvormide ja -võrgustike loomist, 
sh partnerite ja teadustöötajate panus;

Or. en



PE460.650v01-00 18/21 AM\859155ET.doc

ET

Muudatusettepanek 49
Elie Hoarau

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 – punkt d 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

d) edendada valdkonnaüleste 
koostööplatvormide ja -võrgustike loomist, 
sh tööstusharu, uuringutega tegelevate 
sidusrühmade, piirkondade, riigiasutuste ja 
valitsusväliste organisatsioonide huvides;

d) edendada valdkonnaüleste 
koostööplatvormide ja -võrgustike loomist, 
sh tööstusharu, uuringutega tegelevate 
sidusrühmade, piirkondade, riigiasutuste, 
keskkonnaorganisatsioonide ja 
valitsusväliste organisatsioonide huvides;

Or. fr

Muudatusettepanek 50
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) mereala ruumiline planeerimine ja
rannikualade integreeritud haldamine, mis 
on mõlemad mere- ja rannikualade 
ökosüsteemipõhise majandamise ja säästva 
arendamise põhilised vahendid;

b) mereala ruumiline planeerimine,
rannikualade integreeritud haldamine ning 
maa ja mere ühenduste väljatöötamine, 
mis on mõlemad mere- ja rannikualade 
ökosüsteemipõhise majandamise ja säästva 
arendamise põhilised vahendid;

Or. fr

Selgitus

Lisada tuleks viide maa ja mere ühendustele, et võimaldada territoriaalse arengu poliitika 
seostamist integreeritud merenduspoliitikaga. Oluline on mitte eraldada rannikualasid ja 
nende sisemaad.
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Muudatusettepanek 51
Elie Hoarau

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 3 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) kolmandate riikidega, sh nendega, millel 
on piir Euroopa merebasseiniga;

a) kolmandate riikidega, sh nendega, millel 
on piir Euroopa merebasseiniga, 
sealhulgas äärepoolseimaid piirkondi 
hõlmavate Euroopa merebasseinidega;

Or. fr

Muudatusettepanek 52
Michail Tremopoulos

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt a a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a a) partnerite suutlikkuse suurendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 53
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – punkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e) valdkonnaüleste vahenditega seotud 
meetmed, sh katseprojektid.

e) valdkonnaüleste vahenditega seotud 
meetmed, sh katseprojektid ja 
makropiirkondlikud strateegiad.

Or. fr

Selgitus

Tuleb mainida makropiirkondlikke strateegiaid, sealhulgas Balti mere, Atlandi ookeani ja 
Doonau strateegiad, mida iseloomustab tugev merendusmõõde.
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Muudatusettepanek 54
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 – punkt g a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g a) võimalik koostoime Euroopa Liidu 
teiste rahastamisvahenditega.

Or. fr

Muudatusettepanek 55
Alain Cadec

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 4 – punkt e a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a) võimalik koostoime Euroopa Liidu 
teiste rahastamisvahenditega.

Or. fr

Muudatusettepanek 56
Elie Hoarau

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule järelhindamise aruande 
hiljemalt 31. detsembril 2014.

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule järelhindamise aruande, mis 
peab eelkõige hõlmama üksikasjalikku 
selgitust Euroopa Liidu merebasseinides 
saavutatud edusammude kohta, hiljemalt 
31. detsembril 2014.
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Or. fr


