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Módosítás 21
Nuno Teixeira

Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(5a) a tengerrel kapcsolatos kérdések 
előmozdítása érdekében az integrált 
tengerpolitikához kapcsolódó fellépések 
számára nyújtott pénzügyi támogatás 
jelentős eredményekhez vezetne a 
gazdasági, szociális és területi kohézió 
tekintetében;

Or. pt

Indokolás

Az integrált tengerpolitikának egy támogatási program bevezetése révén történő elmélyítése 
hozzájárulna az Európai Unió egészének harmonikus fejlődéséhez, valamint az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés 174. cikkében a gazdasági, szociális és területi kohézióval 
kapcsolatosan kitűzött célok eléréséhez.

Módosítás 22
Nuno Teixeira

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az uniós finanszírozást úgy kell 
megtervezni, hogy az támogassa az 
integrált tengerpolitika stratégiai céljait 
elősegítő intézkedésekre irányuló felderítő 
tevékenységeket, ideértve a minden szinten 
megvalósuló integrált tengerpolitikai 
irányítást; a tengeri medencékhez 
kapcsolódó és a különböző európai tengeri 
medencék egyedi szükségleteihez 
illeszkedő integrált stratégiák 

(6) Az uniós finanszírozást úgy kell 
megtervezni, hogy az támogassa az 
integrált tengerpolitika stratégiai céljait és 
a területi kohéziót e sajátos 
összefüggésben elősegítő intézkedésekre 
irányuló felderítő tevékenységeket, 
ideértve a minden szinten megvalósuló 
integrált tengerpolitikai irányítást, a tengeri 
medencékhez kapcsolódó és a különböző 
európai tengeri medencék, valamint part 
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továbbfejlesztését és végrehajtását; a 
tengeri környezetre hatást gyakorló emberi 
tevékenységek fenntarthatósági határainak 
a tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv alapján történő 
meghatározását az ökoszisztéma-alapú 
megközelítésnek megfelelően kellő 
figyelmet fordítva a szóban forgó 
tevékenységek kumulatív hatására; az
érdekeltek fokozottabb bevonását az 
integrált tengerpolitikai irányítási 
rendszerekbe; az integrált döntéshozatal 
horizontális eszközeinek 
továbbfejlesztését; az integrált 
tengerpolitika nemzetközi dimenziójának 
előmozdítását; valamint a fenntartható 
gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, az 
innovációt és a versenyképességet.

menti, szigeti és legkülső régiók egyedi 
szükségleteihez illeszkedő integrált 
stratégiák továbbfejlesztését és 
végrehajtását, a tengeri környezetre hatást 
gyakorló emberi tevékenységek 
fenntarthatósági határainak a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv alapján történő 
meghatározását az ökoszisztéma-alapú 
megközelítésnek megfelelően, kellő 
figyelmet fordítva a szóban forgó 
tevékenységek kumulatív hatására, a 
regionális és helyi érdekeltek fokozottabb 
bevonását az integrált, többszintű
tengerpolitikai irányítási rendszerekbe, a 
meglévő politikák és eszközök közötti 
szinergiák és koordináció javítását célzó
integrált döntéshozatal horizontális 
eszközeinek és az ágazatokon átnyúló 
megközelítés továbbfejlesztését, az 
integrált tengerpolitika nemzetközi 
dimenziójának előmozdítását, valamint a 
fenntartható gazdasági növekedést, a 
foglalkoztatást, az innovációt és a 
versenyképességet, különös figyelmet 
fordítva a legkülső régiókra.

Or. pt

Indokolás

Az integrált tengerpolitika nemzetközi dimenziója szempontjából fontos sajátosságnak számító 
elszigeteltségük, tengeri tevékenységektől való függésük és távoli elhelyezkedésük miatt a part 
menti és szigeti régiók mellett azonos súllyal kell szerepelniük a dokumentumban a legkülső 
régióknak is, amelyek jogállását a szerződés 349. cikke határozza meg.

Módosítás 23
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az uniós finanszírozást úgy kell (6) Az uniós finanszírozást úgy kell 
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megtervezni, hogy az támogassa az 
integrált tengerpolitika stratégiai céljait 
elősegítő intézkedésekre irányuló felderítő 
tevékenységeket, ideértve a minden szinten 
megvalósuló integrált tengerpolitikai 
irányítást; a tengeri medencékhez 
kapcsolódó és a különböző európai tengeri
medencék egyedi szükségleteihez 
illeszkedő integrált stratégiák 
továbbfejlesztését és végrehajtását; a 
tengeri környezetre hatást gyakorló emberi 
tevékenységek fenntarthatósági határainak 
a tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv alapján történő 
meghatározását az ökoszisztéma-alapú 
megközelítésnek megfelelően kellő 
figyelmet fordítva a szóban forgó 
tevékenységek kumulatív hatására; az 
érdekeltek fokozottabb bevonását az 
integrált tengerpolitikai irányítási 
rendszerekbe; az integrált döntéshozatal 
horizontális eszközeinek 
továbbfejlesztését; az integrált 
tengerpolitika nemzetközi dimenziójának 
előmozdítását; valamint a fenntartható 
gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, az 
innovációt és a versenyképességet.

megtervezni, hogy az támogassa az 
integrált tengerpolitika stratégiai céljait 
elősegítő intézkedésekre irányuló felderítő 
tevékenységeket, ideértve a minden szinten 
megvalósuló integrált tengerpolitikai 
irányítást, a tengeri medencékhez 
kapcsolódó és Európa különböző tengeri
medencéinek, part menti és szigeti 
régióinak egyedi szükségleteihez 
illeszkedő integrált stratégiák 
továbbfejlesztését és végrehajtását, a 
tengeri környezetre hatást gyakorló emberi 
tevékenységek fenntarthatósági határainak 
a tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv alapján történő 
meghatározását az ökoszisztéma-alapú 
megközelítésnek megfelelően kellő 
figyelmet fordítva a szóban forgó 
tevékenységek kumulatív hatására, az 
érdekeltek (többek között a közhatóságok, 
a gazdasági és szociális partnerek, 
valamint a civil társadalmi szereplők) több 
szinten történő, fokozottabb bevonását az 
integrált tengerpolitikai irányítási 
rendszerekbe, az integrált döntéshozatal 
horizontális eszközeinek 
továbbfejlesztését, az integrált 
tengerpolitika nemzetközi dimenziójának 
előmozdítását, valamint a fenntartható 
gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, az 
innovációt és a versenyképességet.

Or. en

Módosítás 24
Luís Paulo Alves

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az uniós finanszírozást úgy kell 
megtervezni, hogy az támogassa az 
integrált tengerpolitika stratégiai céljait 
elősegítő intézkedésekre irányuló felderítő 

(6) Az uniós finanszírozást úgy kell 
megtervezni, hogy az támogassa az 
integrált tengerpolitika stratégiai céljait 
elősegítő intézkedésekre irányuló felderítő 
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tevékenységeket, ideértve a minden szinten 
megvalósuló integrált tengerpolitikai 
irányítást; a tengeri medencékhez 
kapcsolódó és a különböző európai tengeri 
medencék egyedi szükségleteihez 
illeszkedő integrált stratégiák 
továbbfejlesztését és végrehajtását; a 
tengeri környezetre hatást gyakorló emberi 
tevékenységek fenntarthatósági határainak 
a tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv alapján történő 
meghatározását az ökoszisztéma-alapú 
megközelítésnek megfelelően kellő 
figyelmet fordítva a szóban forgó 
tevékenységek kumulatív hatására; az 
érdekeltek fokozottabb bevonását az 
integrált tengerpolitikai irányítási 
rendszerekbe; az integrált döntéshozatal 
horizontális eszközeinek 
továbbfejlesztését; az integrált 
tengerpolitika nemzetközi dimenziójának 
előmozdítását; valamint a fenntartható 
gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, az 
innovációt és a versenyképességet.

tevékenységeket, ideértve a minden szinten 
megvalósuló integrált tengerpolitikai 
irányítást, a tengeri medencékhez 
kapcsolódó és a különböző európai tengeri 
medencék, illetve part menti, szigeti és 
legkülső régiók egyedi szükségleteihez 
illeszkedő integrált stratégiák 
továbbfejlesztését és végrehajtását, a 
tengeri környezetre hatást gyakorló emberi 
tevékenységek fenntarthatósági határainak 
a tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv alapján történő 
meghatározását az ökoszisztéma-alapú 
megközelítésnek megfelelően kellő 
figyelmet fordítva a szóban forgó 
tevékenységek kumulatív hatására, a helyi 
és regionális szinten érdekelt felek
fokozottabb bevonását az integrált, 
többszintű tengerpolitikai irányítási 
rendszerekbe, a tengerek kérdéskörével 
kapcsolatos adatok és tudás megosztása 
révén a meglévő politikák és eszközök 
közötti szinergiák és koordináció javítását 
célzó integrált döntéshozatal horizontális 
eszközeinek továbbfejlesztését és az
ágazatokon átnyúló megközelítés 
kialakítását, az integrált tengerpolitika 
nemzetközi dimenziójának előmozdítását,
valamint a fenntartható gazdasági 
növekedést, a foglalkoztatást, az innovációt 
és a versenyképességet, különös figyelmet 
fordítva a legkülső régiókra.

Or. pt

Módosítás 25
Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) Az uniós finanszírozást úgy kell 
megtervezni, hogy az támogassa az 
integrált tengerpolitika stratégiai céljait 

(6) Az uniós finanszírozást úgy kell 
megtervezni, hogy az támogassa az 
integrált tengerpolitika stratégiai céljait 
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elősegítő intézkedésekre irányuló felderítő 
tevékenységeket, ideértve a minden szinten 
megvalósuló integrált tengerpolitikai 
irányítást; a tengeri medencékhez 
kapcsolódó és a különböző európai tengeri 
medencék egyedi szükségleteihez 
illeszkedő integrált stratégiák 
továbbfejlesztését és végrehajtását; a 
tengeri környezetre hatást gyakorló emberi 
tevékenységek fenntarthatósági határainak 
a tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv alapján történő 
meghatározását az ökoszisztéma-alapú 
megközelítésnek megfelelően kellő 
figyelmet fordítva a szóban forgó 
tevékenységek kumulatív hatására; az 
érdekeltek fokozottabb bevonását az 
integrált tengerpolitikai irányítási 
rendszerekbe; az integrált döntéshozatal 
horizontális eszközeinek 
továbbfejlesztését; az integrált 
tengerpolitika nemzetközi dimenziójának 
előmozdítását; valamint a fenntartható 
gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, az 
innovációt és a versenyképességet.

elősegítő intézkedésekre irányuló felderítő 
tevékenységeket, ideértve a minden szinten 
megvalósuló integrált tengerpolitikai 
irányítást, a tengeri medencékhez 
kapcsolódó és a különböző európai tengeri 
medencék egyedi szükségleteihez 
illeszkedő integrált stratégiák 
továbbfejlesztését és végrehajtását, a 
tengeri környezetre hatást gyakorló emberi 
tevékenységek fenntarthatósági határainak 
a tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv és a vízvédelmi politika 
területén a közösségi fellépés kereteinek 
meghatározásáról szóló, 2000. október 23-
i 2000/60/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv(1) alapján történő 
meghatározását az ökoszisztéma-alapú 
megközelítésnek megfelelően kellő 
figyelmet fordítva a szóban forgó 
tevékenységek kumulatív hatására, az 
érdekeltek fokozottabb bevonását az 
integrált tengerpolitikai irányítási 
rendszerekbe, az integrált döntéshozatal 
horizontális eszközeinek 
továbbfejlesztését, az integrált 
tengerpolitika nemzetközi dimenziójának 
előmozdítását, valamint a fenntartható 
gazdasági növekedést, a foglalkoztatást, az 
innovációt és a versenyképességet.
(1) HL L 327., 2000.12.22., 1. o.

Or. fr

Indokolás

Hivatkozni kell a vízvédelmi keretirányelvre, amely jelentős mértékben kihat a tengeri 
környezet környezetvédelmi minőségének irányítására.

Módosítás 26
Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
7 a preambulumbekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7a) Fontos, hogy a program összhangban 
legyen az Unió többi olyan politikájával, 
amely tengeri dimenzióval is rendelkezhet, 
elsősorban a strukturális alapokkal, a 
transzeurópai közlekedési hálózatokkal, a 
közös halászati politikával, az 
idegenforgalommal, a 
környezetvédelemmel és az éghajlattal 
kapcsolatos fellépésekkel, a kutatási és 
fejlesztési keretprogrammal, valamint az 
energiapolitikával.

Or. fr

Indokolás

Az integrált tengerpolitika integrált megközelítésének ki kell terjednie a többi, potenciálisan 
tengeri dimenzióval is rendelkező európai politikával való szinergialehetőségek feltárására

Módosítás 27
Patrice Tirolien

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Bizottság 2004. május 26-i, 
„Megerősített partnerség a legkülső 
régiókért” című (COM(2004)0343) 
közleménye szerint a legkülső régióknak 
közvetítő szerepet kell játszaniuk a világ 
felé, és olyan, a saját tengeri 
medencéjükre vonatkozó stratégiákat kell 
kialakítaniuk, amelyek a velük 
szomszédos országok bevonásával 
megkönnyítik regionális integrációjukat.

Or. fr
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Módosítás 28
Lambert van Nistelrooij

Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(8a) A Balti-tengerre és az atlanti régióra 
vonatkozó makroregionális stratégiák 
megfelelő keretet kínálnak a tengeri 
régiók fokozott fejlődéséhez; e 
stratégiákat újabbak követhetik, például 
az Északi-tenger medencéjére 
vonatkozóan.

Or. en

Módosítás 29
Nuno Teixeira

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A programnak ki kell egészítenie a 
tagállamok által országos és annál 
alacsonyabb szinten az óceánok, tengerek 
és tengerpartok védelmének és fenntartható 
használatának ösztönzése érdekében 
rendelkezésre bocsátott meglévő és 
jövőbeni pénzügyi eszközöket.

(9) A programnak ki kell egészítenie a 
tagállamok által országos és annál 
alacsonyabb szinten az óceánok, tengerek 
és tengerpartok védelmének és fenntartható 
használatának ösztönzése érdekében 
rendelkezésre bocsátott meglévő és 
jövőbeni pénzügyi eszközöket, valamint 
hozzá kell járulnia az Európai Unió 
tagállamai és part menti régiói közötti 
együttműködés elmélyítéséhez.

Or. pt

Indokolás

A tagállamok és part menti régióik közötti együttműködés és párbeszéd elmélyítésére irányuló 
célkitűzés alapvető fontosságú az integrált tengerpolitika sikere szempontjából, független a 
finanszírozás kérdésétől.
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Módosítás 30
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) A programnak ki kell egészítenie a 
tagállamok által országos és annál 
alacsonyabb szinten az óceánok, tengerek 
és tengerpartok védelmének és fenntartható 
használatának ösztönzése érdekében 
rendelkezésre bocsátott meglévő és 
jövőbeni pénzügyi eszközöket.

(9) A programnak ki kell egészítenie az 
Unió és a tagállamok által országos és 
annál alacsonyabb szinten az óceánok, 
tengerek és tengerpartok védelmének és 
fenntartható használatának ösztönzése 
érdekében rendelkezésre bocsátott meglévő 
és jövőbeni pénzügyi eszközöket.

Or. en

Módosítás 31
Elie Hoarau

Irányelvre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9a) Fontos, hogy a program terjedjen ki 
az Unió valamennyi tengeri medencéjére, 
és hogy a legkülső régiók medencéi se 
maradjanak ki.

Or. fr

Módosítás 32
Elie Hoarau

Irányelvre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9b) A harmadik országokkal kialakított 
programok esetében a tengeren túli 
országok és területek tengeri medencéit az 
Unióval való történelmi kapcsolódási 
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pontoknak kell tekinteni.

Or. fr

Módosítás 33
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tengerpolitikai és a tengerpartokkal 
kapcsolatos kérdések integrált irányítása, 
és a tengeri medencékhez kapcsolódó 
integrált stratégiák kidolgozásának és 
végrehajtásának előmozdítása;

a) a tengerpolitikai és a tengerpartokkal 
kapcsolatos kérdések többszintű, integrált 
irányítása, és a tengeri medencékhez 
kapcsolódó integrált stratégiák 
kidolgozásának és végrehajtásának 
előmozdítása, gondoskodva a partnerek, 
többek között a közhatóságok, a gazdasági 
és szociális partnerek és a civil társadalmi 
szereplők (a továbbiakban: „partnerek”) 
szoros bevonásáról;

Or. en

Módosítás 34
Elie Hoarau

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) a tengerpolitikai és a tengerpartokkal 
kapcsolatos kérdések integrált irányítása, 
és a tengeri medencékhez kapcsolódó 
integrált stratégiák kidolgozásának és 
végrehajtásának előmozdítása;

a) a tengerpolitikai és a tengerpartokkal 
kapcsolatos kérdések integrált irányítása, 
és az Unió valamennyi tengeri
medencéjéhez kapcsolódó integrált 
stratégiák kidolgozásának és 
végrehajtásának előmozdítása;

Or. fr
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Módosítás 35
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tengerrel és a tengerparttal kapcsolatos 
ágazati politikákat összefogó horizontális 
eszközök kidolgozásának elősegítése;

b) a tengerrel és a tengerparttal kapcsolatos 
ágazati politikákat összefogó horizontális 
eszközök kidolgozásának elősegítése,
szinergiák kiépítése e politikák és a 
hozzájuk kapcsolódó eszközök jobb 
koordinációjának biztosítása révén;

Or. en

Módosítás 36
Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tengerrel és a tengerparttal 
kapcsolatos ágazati politikákat összefogó 
horizontális eszközök kidolgozásának 
elősegítése;

b) a tengerrel, a tengerparttal, illetve a 
tenger és a szárazföld közötti kapcsolatra 
vonatkozó ágazati politikákat összefogó 
horizontális eszközök kidolgozásának 
elősegítése;

Or. fr

Indokolás

Hivatkozni kell a tenger és a szárazföld közötti kapcsolatra annak érdekében, hogy az 
integrált tengerpolitika kapcsolódhasson a területfejlesztési politikákhoz is. A tengerparti 
területeket ugyanis nem szabad elválasztani a hozzájuk kötődő szárazföldi területektől.

Módosítás 37
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tengeri ágazatokban és a part menti 
régiókban az összehangolt döntéshozatal 
támogatása, illetve a tengeri és tengerparti 
erőforrások fenntartható használatának, 
valamint a fenntartható gazdasági 
növekedésnek, az innovációnak és a 
foglalkoztatásnak az ösztönzése az 
ágazatpolitikai prioritásokkal és 
intézkedésekkel összhangban;

c) a tengeri ágazatokban, a part menti 
régiókban és a szigeteken az összehangolt 
döntéshozatal támogatása, illetve a tengeri 
és tengerparti erőforrások fenntartható 
használatának, valamint a fenntartható 
gazdasági növekedésnek, az innovációnak 
és a foglalkoztatásnak az ösztönzése a 
közösségi vívmányokkal és a nemzetközi 
kötelezettségvállalásokkal összhangban;

Or. en

Módosítás 38
Elie Hoarau

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tengeri ágazatokban és a part menti 
régiókban az összehangolt döntéshozatal 
támogatása, illetve a tengeri és tengerparti 
erőforrások fenntartható használatának, 
valamint a fenntartható gazdasági 
növekedésnek, az innovációnak és a 
foglalkoztatásnak az ösztönzése az
ágazatpolitikai prioritásokkal és 
intézkedésekkel összhangban;

c) a tengeri ágazatokban és a part menti 
régiókban az összehangolt döntéshozatal 
támogatása, illetve a tengeri és tengerparti 
erőforrások fenntartható használatának, 
valamint a fenntartható gazdasági 
növekedésnek, az innovációnak és a 
foglalkoztatásnak a megvalósítása az 
ágazatpolitikai prioritásokkal és 
intézkedésekkel összhangban;

Or. fr

Módosítás 39
Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a tengeri ágazatokban és a part menti 
régiókban az összehangolt döntéshozatal 

c) a tengeri ágazatokban és a part menti 
régiókban a regionális és helyi hatóságok 



PE460.650v01-00 14/21 AM\859155HU.doc

HU

támogatása, illetve a tengeri és tengerparti 
erőforrások fenntartható használatának, 
valamint a fenntartható gazdasági 
növekedésnek, az innovációnak és a 
foglalkoztatásnak az ösztönzése az 
ágazatpolitikai prioritásokkal és 
intézkedésekkel összhangban;

bevonásával történő, összehangolt 
döntéshozatal támogatása, illetve a tengeri 
és tengerparti erőforrások fenntartható 
használatának, valamint a fenntartható 
gazdasági növekedésnek, az innovációnak 
és a foglalkoztatásnak az ösztönzése az 
ágazatpolitikai prioritásokkal és 
intézkedésekkel összhangban;

Or. fr

Módosítás 40
Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tengeri környezetre hatást gyakorló 
emberi tevékenységek fenntarthatósági 
határainak pontosabb meghatározása a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv alapján;

d) a tengeri környezetre és a tengerek 
szennyezettségére hatást gyakorló emberi 
tevékenységek fenntarthatósági határainak 
pontosabb meghatározása a tengervédelmi 
stratégiáról szóló keretirányelv, illetve a 
közösségi vízvédelmi politikáról szóló 
keretirányelv alapján;

Or. fr

Indokolás

Hivatkozni kell a vízvédelmi keretirányelvre, amely jelentős mértékben kihat a tengeri 
környezet környezetvédelmi minőségének irányítására.

Módosítás 41
Nuno Teixeira

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) a tengeri környezetre hatást gyakorló 
emberi tevékenységek fenntarthatósági 

d) a tengeri környezetre, valamint a part 
menti, szigeti és legkülső régiókra hatást 
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határainak pontosabb meghatározása a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv alapján;

gyakorló emberi tevékenységek 
fenntarthatósági határainak pontosabb 
meghatározása a tengervédelmi stratégiáról 
szóló keretirányelv alapján;

Or. pt

Indokolás

A tengeri tevékenységektől való függésük miatt a part menti és szigeti régiók mellett azonos 
súllyal kell szerepelniük a módosítás tárgyát képező cikkben a legkülső régióknak is, amelyek 
jogállását a szerződés 349. cikke határozza meg.

Módosítás 42
Patrice Tirolien

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a legkülső régiók regionális 
integrációjának, illetve a tengerpolitika 
integrált megközelítésének elősegítése az 
adott földrajzi térségben.

Or. fr

Módosítás 43
Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) élénkíteni és megerősíteni az 
érdekeltekkel és az érdekeltek körében az 
integrált tengerpolitikával kapcsolatos 
horizontális kérdésekről folyó párbeszédet 
és együttműködést;

b) élénkíteni és megerősíteni az irányítás 
minden szintjén az érdekeltekkel és az 
érdekeltek körében, valamint a civil 
társadalommal és a tengerhez kötődő 
szakmák képviselőivel az integrált 
tengerpolitikával kapcsolatos horizontális 
kérdésekről folyó párbeszédet és 
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együttműködést;

Or. fr

Módosítás 44
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – b pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) élénkíteni és megerősíteni az 
érdekeltekkel és az érdekeltek körében az 
integrált tengerpolitikával kapcsolatos
horizontális kérdésekről folyó párbeszédet 
és együttműködést;

b) élénkíteni és megerősíteni a 
partnerekkel és a partnerek körében az 
integrált tengerpolitikával kapcsolatos 
kérdésekről folyó párbeszédet és 
együttműködést;

Or. en

Módosítás 45
Nuno Teixeira

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) elősegíteni a szinergiák hasznosítását, az 
információ-megosztást és a 
tengerpolitikával kapcsolatos legjobb 
gyakorlatok cseréjét, többek között annak 
irányításával, valamint a regionális 
tengerekre és part menti régiókra hatást 
gyakorló ágazati politikákkal kapcsolatban 
is, illetve

c) elősegíteni a szinergiák hasznosítását, az 
információ-megosztást és a 
tengerpolitikával kapcsolatos legjobb 
gyakorlatok cseréjét, többek között annak 
irányításával, valamint a regionális 
tengerekre és part menti, szigeti és 
legtávolabbi régiókra hatást gyakorló 
ágazati politikákkal kapcsolatban is, illetve

Or. pt

Indokolás

Az elszigeteltségük és a tengeri tevékenységektől való függésük miatt a part menti és szigeti 
régiók mellett azonos súllyal kell szerepelniük a módosítás tárgyát képező cikkben a legkülső 
régióknak is, amelyek jogállását a szerződés 349. cikke határozza meg.
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Módosítás 46
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) elősegíteni a szinergiák hasznosítását, az 
információ-megosztást és a 
tengerpolitikával kapcsolatos legjobb 
gyakorlatok cseréjét, többek között annak 
irányításával, valamint a regionális 
tengerekre és part menti régiókra hatást 
gyakorló ágazati politikákkal kapcsolatban 
is, illetve

c) elősegíteni a szinergiák hasznosítását, az 
információ-megosztást és a 
tengerpolitikával kapcsolatos legjobb 
gyakorlatok cseréjét, többek között annak 
irányításával, valamint a regionális 
tengerekre, illetve a part menti és szigeti
régiókra hatást gyakorló ágazati 
politikákkal kapcsolatban is, illetve

Or. en

Módosítás 47
Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) ösztönözni a koordinációt és a 
szinergiák kiépítését a tengerpolitika és az 
Unió egyéb politikái, elsősorban a 
strukturális alapok, a transzeurópai 
közlekedési hálózatok, a közös halászati 
politika, az idegenforgalom, a 
környezetvédelemmel és az éghajlattal 
kapcsolatos fellépések, a kutatási és 
fejlesztési keretprogram, valamint az 
energiapolitika között; 

Or. fr

Indokolás

Az integrált tengerpolitika integrált megközelítésének ki kell terjednie a többi, potenciálisan 
tengeri dimenzióval is rendelkező európai politikával való szinergialehetőségek feltárására
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Módosítás 48
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) előmozdítani olyan ágazatközi 
együttműködési platformok és hálózatok 
létrehozását, amelyek összefogják az ipar, 
a kutatás, a régiók, a hatóságok és a nem 
kormányzati szervezetek érdekeit;

d) előmozdítani olyan ágazatközi 
együttműködési platformok és hálózatok 
létrehozását, amelyek összefogják a 
partnerek és a tudományos világ 
hozzájárulásait;

Or. en

Módosítás 49
Elie Hoarau

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) előmozdítani olyan ágazatközi 
együttműködési platformok és hálózatok 
létrehozását, amelyek összefogják az ipar, 
a kutatás, a régiók, a hatóságok és a nem 
kormányzati szervezetek érdekeit;

d) előmozdítani olyan ágazatközi 
együttműködési platformok és hálózatok 
létrehozását, amelyek összefogják az ipar, 
a kutatás, a régiók, a hatóságok, a 
környezetvédelmi szervezetek és a nem 
kormányzati szervezetek érdekeit;

Or. fr

Módosítás 50
Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) a tengeri területfejlesztés és a tengerparti 
övezetek integrált kezelése, amelyek a 

b) a tengeri területfejlesztés, a tengerparti 
övezetek integrált kezelése, valamint a 
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tengeri és part menti régiók ökoszisztéma-
alapú kezelésének és fenntartható 
fejlődésének alapvető eszközei;

szárazföld és a tenger közötti kapcsolatok 
fejlesztése, amelyek a tengeri és part menti 
régiók ökoszisztéma-alapú kezelésének és 
fenntartható fejlődésének alapvető 
eszközei;

Or. fr

Indokolás

Hivatkozni kell a tenger és a szárazföld közötti kapcsolatra annak érdekében, hogy az 
integrált tengerpolitika kapcsolódhasson a területfejlesztési politikákhoz is. A tengerparti 
területeket ugyanis nem szabad elválasztani a hozzájuk kötődő szárazföldi területektől.

Módosítás 51
Elie Hoarau

Irányelvre irányuló javaslat
3 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) harmadik országok, ideértve a valamely 
európai tengeri medencével szomszédos 
országokat is,

a) harmadik országok, ideértve a valamely 
európai tengeri medencével, köztük a 
legtávolabbi európai régiók tengeri 
medencéivel szomszédos országokat is,

Or. fr

Módosítás 52
Michail Tremopoulos

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – a a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a partnerek kapacitásainak 
megerősítése;

Or. en
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Módosítás 53
Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – e pont 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) horizontális eszközökkel kapcsolatos 
intézkedések, ideértve a kísérleti 
projekteket is.

e) horizontális eszközökkel kapcsolatos 
intézkedések, ideértve a kísérleti 
projekteket és a makroregionális 
stratégiákat is.

Or. fr

Indokolás

Meg kell említeni a makroregionális stratégiákat is, például a Baltikumra, a Dunára és az 
atlanti régióra vonatkozó stratégiákat, amelyek jelentős tengeri dimenzióval bírnak.

Módosítás 54
Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – g a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) az Unió más finanszírozási eszközeivel 
kiépíthető lehetséges szinergiákat.

Or. fr

Módosítás 55
Alain Cadec

Irányelvre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés – e a pont (új) 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) az Unió más finanszírozási eszközeivel 
kiépíthető lehetséges szinergiákat.
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Or. fr

Módosítás 56
Elie Hoarau

Irányelvre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság legkésőbb 2014. december 31-
ig utólagos értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A Bizottság legkésőbb 2014. december 31-
ig utólagos értékelő jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, 
amelyben részletesen szerepelnie kell, 
hogy az Unió melyik tengeri 
medencéjében milyen előrelépés történt.

Or. fr


