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Pakeitimas 21
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) Finansinės paramos teikimas su 
integruota jūrų politika susijusiems 
veiksmams, kuriais siekiama spręsti jūrų 
klausimus, turėtų didelės įtakos 
ekonominei, socialinei ir teritorinei 
sanglaudai.

Or. pt

Pagrindimas

IJP išplėtimas sukuriant paramos programą padėtų darniai vystytis visai Europos Sąjungai ir 
siekti ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslų, numatytų Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 174 straipsnyje.

Pakeitimas 22
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos Sąjungos finansavimas turėtų 
būti skirtas paremti tiriamajam darbui, 
susijusiam su veiksmais, kuriais siekiama 
skatinti strateginius integruotos jūrų 
politikos tikslus, įskaitant integruotą jūrų 
valdymą visais lygmenimis, tolesnę 
integruotų jūrų baseinų strategijų, 
pritaikytų prie skirtingų Europos jūrų 
baseinų poreikių, plėtrą ir įgyvendinimą, 
žmonių veiklos tvarumo ribų nustatymą 
pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, 
kuri yra integruotos jūrų politikos 
aplinkosauginis ramstis, tinkamai 

(6) Europos Sąjungos finansavimas turėtų 
būti skirtas paremti tiriamajam darbui, 
susijusiam su veiksmais, kuriais siekiama 
skatinti strateginius integruotos jūrų 
politikos tikslus ir teritorinę sanglaudą 
šiuo konkrečiu aspektu, įskaitant 
integruotą jūrų valdymą visais lygmenimis, 
tolesnę integruotų jūrų baseinų strategijų, 
pritaikytų prie skirtingų Europos jūrų 
baseinų, taip pat pakrančių, salų ir 
atokiausių regionų poreikių, plėtrą ir 
įgyvendinimą, žmonių veiklos tvarumo 
ribų nustatymą pagal Jūrų strategijos 
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atsižvelgiant į jų bendrą poveikį ir 
remiantis ekosistemų metodu, tolesnį 
suinteresuotųjų šalių įtraukimą į integruoto 
jūrų valdymo schemas, tolesnį 
kompleksinių integruoto politikos 
formavimo priemonių rengimą, integruotos 
jūrų politikos tarptautinio lygmens 
propagavimą ir tvarų ekonomikos augimą, 
užimtumą, naujovių diegimą ir 
konkurencingumą.

pagrindų direktyvą, kuri yra integruotos 
jūrų politikos aplinkosauginis ramstis, 
tinkamai atsižvelgiant į jų bendrą poveikį ir 
remiantis ekosistemų metodu, tolesnį vietos 
ir regionų suinteresuotųjų šalių įtraukimą į 
integruoto jūrų valdymo keliais 
lygmenimis schemas, tolesnį kompleksinių 
integruotos politikos, kuria siekiama 
tobulinti esamų politikos sričių ir 
priemonių sąveikas ir koordinavimą, 
formavimo priemonių ir tarpsektorinių 
būdų rengimą, integruotos jūrų politikos 
tarptautinio lygmens propagavimą ir tvarų 
ekonomikos augimą, užimtumą, naujovių 
diegimą ir konkurencingumą, ypatingą 
dėmesį skiriant atokiausiems regionams.

Or. pt

Pagrindimas

Atokiausi regionai, kurių statusas apibrėžtas sutarties 349 straipsnyje, dėl to, kad juos sudaro 
salos ir kad jie yra priklausomi nuo jūrinės veiklos ir izoliuotumo, o tai yra svarbi savybė 
tarptautinės IJP dimensijos požiūriu, taip pat kaip ir pakrančių ir salų regionai, turi būti 
įtraukti į šį dokumentą.

Pakeitimas 23
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos Sąjungos finansavimas turėtų 
būti skirtas paremti tiriamajam darbui, 
susijusiam su veiksmais, kuriais siekiama 
skatinti strateginius integruotos jūrų 
politikos tikslus, įskaitant integruotą jūrų 
valdymą visais lygmenimis, tolesnę 
integruotų jūrų baseinų strategijų, 
pritaikytų prie skirtingų Europos jūrų 
baseinų poreikių, plėtrą ir įgyvendinimą, 
žmonių veiklos tvarumo ribų nustatymą 
pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, 

(6) Europos Sąjungos finansavimas turėtų 
būti skirtas paremti tiriamajam darbui, 
susijusiam su veiksmais, kuriais siekiama 
skatinti strateginius integruotos jūrų 
politikos tikslus, įskaitant integruotą jūrų 
valdymą visais lygmenimis, tolesnę 
integruotų jūrų baseinų strategijų, 
pritaikytų prie skirtingų Europos jūrų 
baseinų, pakrančių regionų ir salų
poreikių, plėtrą ir įgyvendinimą, žmonių 
veiklos tvarumo ribų nustatymą pagal Jūrų 
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kuri yra integruotos jūrų politikos 
aplinkosauginis ramstis, tinkamai 
atsižvelgiant į jų bendrą poveikį ir 
remiantis ekosistemų metodu, tolesnį 
suinteresuotųjų šalių įtraukimą į 
integruoto jūrų valdymo schemas, tolesnį 
kompleksinių integruoto politikos 
formavimo priemonių rengimą, integruotos 
jūrų politikos tarptautinio lygmens 
propagavimą ir tvarų ekonomikos augimą, 
užimtumą, naujovių diegimą ir 
konkurencingumą.

strategijos pagrindų direktyvą, kuri yra 
integruotos jūrų politikos aplinkosauginis 
ramstis, tinkamai atsižvelgiant į jų bendrą 
poveikį ir remiantis ekosistemų metodu, 
tolesnį partnerių, pvz., valdžios institucijų, 
ekonominių ir socialinių partnerių bei 
pilietinės visuomenės veikėjų, įtraukimą į 
integruoto jūrų valdymo keliais 
lygmenimis schemas, tolesnį kompleksinių 
integruoto politikos formavimo priemonių 
rengimą, integruotos jūrų politikos 
tarptautinio lygmens propagavimą ir tvarų 
ekonomikos augimą, užimtumą, naujovių 
diegimą ir konkurencingumą.

Or. en

Pakeitimas 24
Luís Paulo Alves

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos Sąjungos finansavimas turėtų 
būti skirtas paremti tiriamajam darbui, 
susijusiam su veiksmais, kuriais siekiama 
skatinti strateginius integruotos jūrų 
politikos tikslus, įskaitant integruotą jūrų 
valdymą visais lygmenimis, tolesnę 
integruotų jūrų baseinų strategijų, 
pritaikytų prie skirtingų Europos jūrų 
baseinų poreikių, plėtrą ir įgyvendinimą, 
žmonių veiklos tvarumo ribų nustatymą 
pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, 
kuri yra integruotos jūrų politikos 
aplinkosauginis ramstis, tinkamai 
atsižvelgiant į jų bendrą poveikį ir 
remiantis ekosistemų metodu, tolesnį 
suinteresuotųjų šalių įtraukimą į integruoto 
jūrų valdymo schemas, tolesnį 
kompleksinių integruoto politikos 
formavimo priemonių rengimą, integruotos 
jūrų politikos tarptautinio lygmens 
propagavimą ir tvarų ekonomikos augimą, 

(6) Europos Sąjungos finansavimas turėtų 
būti skirtas paremti tiriamajam darbui, 
susijusiam su veiksmais, kuriais siekiama 
skatinti strateginius integruotos jūrų 
politikos tikslus, įskaitant integruotą jūrų 
valdymą visais lygmenimis, tolesnę 
integruotų jūrų baseinų strategijų,
pritaikytų prie skirtingų Europos jūrų 
baseinų, taip pat pakrančių, salų ir 
atokiausių regionų poreikių, plėtrą ir 
įgyvendinimą, žmonių veiklos tvarumo 
ribų nustatymą pagal Jūrų strategijos 
pagrindų direktyvą, kuri yra integruotos 
jūrų politikos aplinkosauginis ramstis, 
tinkamai atsižvelgiant į jų bendrą poveikį ir 
remiantis ekosistemų metodu, tolesnį vietos 
ir regionų suinteresuotųjų šalių įtraukimą į 
integruoto jūrų valdymo keliais 
lygmenimis schemas, tolesnį kompleksinių 
integruotos politikos, kuria siekiama 
tobulinti esamų politikos sričių ir 
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užimtumą, naujovių diegimą ir 
konkurencingumą.

priemonių sąveikas ir koordinavimą 
dalijantis su jūrų sritimi susijusiais 
duomenimis ir žiniomis, formavimo 
priemonių ir tarpsektorinių būdų rengimą, 
integruotos jūrų politikos tarptautinio 
lygmens propagavimą ir tvarų ekonomikos 
augimą, užimtumą, naujovių diegimą ir 
konkurencingumą, ypatingą dėmesį 
skiriant atokiausiems regionams.

Or. pt

Pakeitimas 25
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Europos Sąjungos finansavimas turėtų 
būti skirtas paremti tiriamajam darbui, 
susijusiam su veiksmais, kuriais siekiama 
skatinti strateginius integruotos jūrų 
politikos tikslus, įskaitant integruotą jūrų 
valdymą visais lygmenimis, tolesnę 
integruotų jūrų baseinų strategijų, 
pritaikytų prie skirtingų Europos jūrų 
baseinų poreikių, plėtrą ir įgyvendinimą, 
žmonių veiklos tvarumo ribų nustatymą 
pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą, 
kuri yra integruotos jūrų politikos 
aplinkosauginis ramstis, tinkamai 
atsižvelgiant į jų bendrą poveikį ir 
remiantis ekosistemų metodu, tolesnį 
suinteresuotųjų šalių įtraukimą į integruoto 
jūrų valdymo schemas, tolesnį 
kompleksinių integruoto politikos 
formavimo priemonių rengimą, integruotos 
jūrų politikos tarptautinio lygmens 
propagavimą ir tvarų ekonomikos augimą, 
užimtumą, naujovių diegimą ir 
konkurencingumą.

(6) Europos Sąjungos finansavimas turėtų 
būti skirtas paremti tiriamajam darbui, 
susijusiam su veiksmais, kuriais siekiama 
skatinti strateginius integruotos jūrų 
politikos tikslus, įskaitant integruotą jūrų 
valdymą visais lygmenimis, tolesnę 
integruotų jūrų baseinų strategijų, 
pritaikytų prie skirtingų Europos jūrų 
baseinų poreikių, plėtrą ir įgyvendinimą, 
žmonių veiklos tvarumo ribų nustatymą 
pagal Jūrų strategijos pagrindų direktyvą ir 
2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB, 
nustatančią Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus (Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindų direktyva)(1), kurios yra 
integruotos jūrų politikos aplinkosauginis 
ramstis, tinkamai atsižvelgiant į jų bendrą 
poveikį ir remiantis ekosistemų metodu, 
tolesnį suinteresuotųjų šalių įtraukimą į
integruoto jūrų valdymo schemas, tolesnį 
kompleksinių integruoto politikos 
formavimo priemonių rengimą, integruotos 
jūrų politikos tarptautinio lygmens 
propagavimą ir tvarų ekonomikos augimą, 
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užimtumą, naujovių diegimą ir 
konkurencingumą.
(1) OL L 327, 2000 12 22, p. 1.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia įterpti nuorodą į pagrindų direktyvą vandens srityje, nes ja plačiai reglamentuojamas 
jūros aplinkos kokybės valdymas. 

Pakeitimas 26
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Svarbu, kad programa būtų 
derinama su kitomis Sąjungos politikos 
sritimis, kurios gali turėti jūrinį aspektą, 
ypač struktūriniais fondais, 
transeuropiniais transporto tinklais, 
bendra žuvininkystės politika, turizmu, su 
aplinka ir klimatu susijusiais veiksmais, 
bendrąja mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros programa ir 
energetikos politika.

Or. fr

Pagrindimas

Integruotas IJP požiūris taip pat turėtų būti taikomas siekiant sąveikos su kitomis Europos 
Sąjungos politikos sritimis, galinčiomis turėti jūrinį aspektą.

Pakeitimas 27
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Remiantis 2004 m. gegužės 26 d. 
Komisijos komunikatu „Sustiprinta 
partnerystė atokiausiems regionams“ 
(COM(2004)0343), atokiausi regionai turi 
atlikti Sąjungos jungiamąjį vaidmenį 
pasaulyje ir taikyti baseino strategijas, 
kurios palengvintų jų regioninę 
integraciją glaudžiai bendradarbiaujant 
su kaimyninėmis šalimis.

Or. fr

Pakeitimas 28
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Makroregioninės strategijos, 
susijusios su Baltijos jūra ir Atlanto 
regionu, sudaro palankias galimybes 
aktyviam jūrų regionų vystymuisi; po šių 
strategijų gali būti įgyvendinamos kitos 
strategijos, pvz., susijusios su Šiaurės 
jūros baseinu.

Or. en

Pakeitimas 29
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Programa turėtų papildyti esamas ir 
būsimas valstybių narių nacionaliniu arba 
ponacionaliniu lygmeniu vykdomas 
finansines priemones, skirtas vandenynų, 

(9) Programa turėtų papildyti esamas ir 
būsimas valstybių narių nacionaliniu arba 
ponacionaliniu lygmeniu vykdomas 
finansines priemones, skirtas vandenynų, 
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jūrų ir pakrančių apsaugai ir tausiam 
naudojimui skatinti.

jūrų ir pakrančių apsaugai ir tausiam 
naudojimui skatinti ir padėti stiprinti 
Europos Sąjungos valstybių narių ir 
pakrančių regionų bendradarbiavimą.

Or. pt

Pagrindimas

Norint, kad IJP būtų vykdoma sėkmingai, būtina siekti tikslo skatinti ir stiprinti valstybių 
narių ir jų pakrančių regionų bendradarbiavimą ir dialogą nepaisant jų finansavimo 
klausimo.

Pakeitimas 30
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Programa turėtų papildyti esamas ir 
būsimas valstybių narių nacionaliniu arba 
ponacionaliniu lygmeniu vykdomas 
finansines priemones, skirtas vandenynų, 
jūrų ir pakrančių apsaugai ir tausiam 
naudojimui skatinti.

(9) Programa turėtų papildyti esamas ir 
būsimas Sąjungos ir valstybių narių 
nacionaliniu arba ponacionaliniu lygmeniu 
vykdomas finansines priemones, skirtas 
vandenynų, jūrų ir pakrančių apsaugai ir 
tausiam naudojimui skatinti.

Or. en

Pakeitimas 31
Elie Hoarau

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) Svarbu, kad programa apimtų visus 
Sąjungos jūrų baseinus ir kad atokiausių 
regionų jūrų baseinai neliktų į ją 
neįtraukti.

Or. fr
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Pakeitimas 32
Elie Hoarau

Pasiūlymas dėl reglamento
9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9b) Svarbu, kad programose, vykdomose 
su trečiosiomis šalimis, būtų atsižvelgiama 
į užjūrio šalis ir teritorijas (UŠT), nes jie 
yra istorinių mainų su Sąjunga jūriniai 
baseinai.

Or. fr

Pakeitimas 33
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinti integruoto jūrų ir pakrančių 
reikalų valdymo ir integruotų jūrų baseinų 
strategijų plėtrą ir įgyvendinimą;

a) skatinti integruoto jūrų ir pakrančių 
reikalų valdymo keliais lygmenimis ir 
integruotų jūrų baseinų strategijų plėtrą ir 
įgyvendinimą, užtikrinant glaudų 
bendradarbiavimą su partneriais, kaip 
antai valdžios institucijomis, 
ekonominiais ir socialiniais partneriais ir 
pilietinės visuomenės veikėjais (toliau –
partneriais);

Or. en

Pakeitimas 34
Elie Hoarau

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) skatinti integruoto jūrų ir pakrančių 
reikalų valdymo ir integruotų jūrų baseinų 
strategijų plėtrą ir įgyvendinimą;

a) skatinti integruoto jūrų ir pakrančių 
reikalų valdymo ir integruotų visų
Sąjungos jūrų baseinų strategijų plėtrą ir 
įgyvendinimą;

Or. fr

Pakeitimas 35
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prisidėti rengiant kelių su jūromis ir 
pakrantėmis susijusių sektorių politikos 
priemones;

b) prisidėti rengiant kelių su jūromis ir 
pakrantėmis susijusių sektorių politikos 
priemones ir kurti sąveiką užtikrinant, kad 
šios politikos sritys ir susijusios priemonės 
būtų geriau koordinuojamos;

Or. en

Pakeitimas 36
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) prisidėti rengiant kelių su jūromis ir 
pakrantėmis susijusių sektorių politikos 
priemones;

b) prisidėti rengiant kelių su jūromis,
pakrantėmis bei sausumos ir jūros 
jungtimis susijusių sektorių politikos 
priemones;

Or. fr

Pagrindimas

Reikia įtraukti nuorodą į sausumos ir jūros jungtis tam, kad IJP būtų susieta su teritorijų 
vystymo politikos sritimis. Svarbu neatskirti pakrančių nuo krašto gilumos.
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Pakeitimas 37
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paremti bendrą politikos formavimą ir 
skatinti tausų jūrų bei pakrančių išteklių 
naudojimą ir tvarų ekonomikos augimą, 
naujovių diegimą ir užimtumą jūrų 
sektoriuose ir pakrančių regionuose, 
derinant su skirtingų sektorių politikos
prioritetais ir veiksmais;

c) paremti bendrą politikos formavimą ir 
skatinti tausų jūrų bei pakrančių išteklių 
naudojimą ir tvarų ekonomikos augimą, 
naujovių diegimą ir užimtumą jūrų 
sektoriuose, pakrančių regionuose ir 
salose, derinant su acquis ir tarptautiniais 
įsipareigojimais;

Or. en

Pakeitimas 38
Elie Hoarau

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paremti bendrą politikos formavimą ir 
skatinti tausų jūrų bei pakrančių išteklių 
naudojimą ir tvarų ekonomikos augimą, 
naujovių diegimą ir užimtumą jūrų 
sektoriuose ir pakrančių regionuose, 
derinant su skirtingų sektorių politikos 
prioritetais ir veiksmais;

c) paremti bendrą sprendimų priėmimą ir 
įgyvendinti tausų jūrų bei pakrančių 
išteklių naudojimą, taip pat tvarų 
ekonomikos augimą, naujovių diegimą ir 
užimtumą jūrų sektoriuose ir pakrančių 
regionuose, derinant su skirtingų sektorių 
politikos prioritetais ir veiksmais;

Or. fr

Pakeitimas 39
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) paremti bendrą politikos formavimą ir 
skatinti tausų jūrų bei pakrančių išteklių 
naudojimą ir tvarų ekonomikos augimą, 
naujovių diegimą ir užimtumą jūrų 
sektoriuose ir pakrančių regionuose, 
derinant su skirtingų sektorių politikos 
prioritetais ir veiksmais;

c) paremti bendrą politikos formavimą 
bendradarbiaujant su regionų ir vietos 
valdžios institucijomis ir skatinti tausų jūrų 
bei pakrančių išteklių naudojimą ir tvarų 
ekonomikos augimą, naujovių diegimą ir 
užimtumą jūrų sektoriuose ir pakrančių 
regionuose, derinant su skirtingų sektorių 
politikos prioritetais ir veiksmais;

Or. fr

Pakeitimas 40
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) toliau nustatyti poveikį jūrų aplinkai 
turinčios žmonių veiklos tvarumo ribas, 
laikantis Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvos;

d) toliau nustatyti poveikį jūrų aplinkai ir 
jūrų taršai turinčios žmonių veiklos 
tvarumo ribas, laikantis Jūrų strategijos 
pagrindų direktyvos ir Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindų 
direktyva;

Or. fr

Pagrindimas

Reikia įterpti nuorodą į pagrindų direktyvą vandens srityje, nes ja plačiai reglamentuojamas 
jūros aplinkos kokybės valdymas. 

Pakeitimas 41
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies d punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) toliau nustatyti poveikį jūrų aplinkai 
turinčios žmonių veiklos tvarumo ribas, 
laikantis Jūrų strategijos pagrindų 
direktyvos;

d) toliau nustatyti poveikį jūrų aplinkai ir 
pakrančių, salų ir atokiausiems 
regionams turinčios žmonių veiklos 
tvarumo ribas, laikantis Jūrų strategijos 
pagrindų direktyvos;

Or. pt

Pagrindimas

Atokiausi regionai, kurių statusas apibrėžtas sutarties 349 straipsnyje, dėl to, kad jie yra 
labai priklausomi nuo jūrinės veiklos, taip pat kaip ir pakrančių ir salų regionai, turi būti 
įtraukti į šį straipsnį, kurio pakeitimas pateikiamas.

Pakeitimas 42
Patrice Tirolien

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) remti atokiausių regionų regioninę 
įtrauktį ir integruotą jūrų politikos požiūrį 
visoje jų geografinėje teritorijoje;

Or. fr

Pakeitimas 43
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinti ir stiprinti dialogą ir 
bendradarbiavimą su suinteresuotosiomis 
šalimis ir tarp jų kompleksiniais 
klausimais, susijusiais su integruota jūrų 
politika;

b) skatinti ir stiprinti dialogą ir 
bendradarbiavimą su suinteresuotosiomis 
šalimis visais valdysenos lygmenimis, taip 
pat pilietine visuomene ir su jūra 
susijusių specialistų atstovais ir tarp jų 
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kompleksiniais klausimais, susijusiais su 
integruota jūrų politika;

Or. fr

Pakeitimas 44
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinti ir stiprinti dialogą ir 
bendradarbiavimą su suinteresuotosiomis 
šalimis ir tarp jų kompleksiniais
klausimais, susijusiais su integruota jūrų 
politika;

b) skatinti ir stiprinti dialogą ir 
bendradarbiavimą su partneriais ir tarp jų 
klausimais, susijusiais su integruota jūrų 
politika;

Or. en

Pakeitimas 45
Nuno Teixeira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) lengvinti sąveikų panaudojimą, keitimąsi 
jūrų politikos srities informacija ir gerąja 
patirtimi, įskaitant jos valdymą ir sektorių 
politikas, kurios turi poveikį regioninėms 
jūroms ir pakrančių regionams, arba 

c) lengvinti sąveikų panaudojimą, keitimąsi 
jūrų politikos srities informacija ir gerąja 
patirtimi, įskaitant jos valdymą ir sektorių 
politikos sričių, kurios turi poveikį 
regioninėms jūroms ir pakrančių, salų ir 
atokiausiems regionams, arba 

Or. pt

Pagrindimas

Atokiausi regionai, kurių statusas apibrėžtas sutarties 349 straipsnyje, dėl to, kad juos sudaro 
salos ir kad jie yra labai priklausomi nuo jūrinės veiklos, taip pat kaip ir pakrančių ir salų 
regionai, turi būti įtraukti į šį straipsnį, kurio pakeitimas pateikiamas.
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Pakeitimas 46
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) lengvinti sąveikų panaudojimą, keitimąsi 
jūrų politikos srities informacija ir gerąja 
patirtimi, įskaitant jos valdymą ir sektorių 
politikas, kurios turi poveikį regioninėms 
jūroms ir pakrančių regionams, arba

c) lengvinti sąveikų panaudojimą, keitimąsi 
jūrų politikos srities informacija ir gerąja 
patirtimi, įskaitant jos valdymą ir sektorių 
politikas, kurios turi poveikį regioninėms 
jūroms ir pakrančių bei salų regionams, 
arba

Or. en

Pakeitimas 47
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) skatinti Sąjungos jūrų politikos ir kitų 
politikos sričių, ypač struktūrinių fondų, 
transeuropinių transporto tinklų, bendros 
žuvininkystės politikos, turizmo, su 
aplinka ir klimatu susijusių veiksmų, 
bendrosios mokslinių tyrimų ir 
technologinės plėtros programos ir 
energetikos politikos, koordinavimą ir 
sąveiką;

Or. fr

Pagrindimas

Integruotas IJP požiūris taip pat turėtų būti taikomas siekiant sąveikos su kitomis Europos 
Sąjungos politikos sritimis, galinčiomis turėti jūrinį aspektą.
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Pakeitimas 48
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skatinti tarpsektorinio bendradarbiavimo 
platformų ir tinklų steigimą, įtraukiant 
pramonės, mokslinių tyrimų 
suinteresuotųjų šalių, regionų, valdžios 
institucijų ir NVO interesus;

d) skatinti tarpsektorinio bendradarbiavimo 
platformų ir tinklų steigimą, įtraukiant 
partnerių ir mokslo bendruomenės indėlį;

Or. en

Pakeitimas 49
Elie Hoarau

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) skatinti tarpsektorinio bendradarbiavimo 
platformų ir tinklų steigimą, įtraukiant 
pramonės, mokslinių tyrimų 
suinteresuotųjų šalių, regionų, valdžios 
institucijų ir NVO interesus;

d) skatinti tarpsektorinio bendradarbiavimo 
platformų ir tinklų steigimą, įtraukiant 
pramonės, mokslinių tyrimų 
suinteresuotųjų šalių, regionų, valdžios 
institucijų, aplinkos apsaugos 
organizacijų ir NVO interesus;

Or. fr

Pakeitimas 50
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jūrų erdvės planavimą ir integruotą 
pakrančių zonų valdymą; abu šie dalykai 
yra ekosistemomis grindžiamo jūrų rajonų 
ir pakrančių regionų valdymo ir darnaus 

b) jūrų erdvės planavimą, integruotą 
pakrančių zonų valdymą ir sausumos ir 
jūros jungčių vystymą; šie dalykai yra 
ekosistemomis grindžiamo jūrų rajonų ir 
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vystymosi pagrindinė priemonė; pakrančių regionų valdymo ir darnaus 
vystymosi pagrindinė priemonė;

Or. fr

Pagrindimas

Reikia įtraukti nuorodą į sausumos ir jūros jungtis tam, kad IJP būtų susieta su teritorijų 
vystymo politikos sritimis. Svarbu neatskirti pakrančių nuo krašto gilumos.

Pakeitimas 51
Elie Hoarau

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) trečiosiomis valstybėmis, įskaitant 
išsidėsčiusias palei Europos jūrų baseiną;

a) trečiosiomis valstybėmis, įskaitant 
išsidėsčiusias palei Europos jūrų baseiną, 
įskaitant Europos jūrų baseinus, kurie 
įeina į atokiausius regionus;

Or. fr

Pakeitimas 52
Michail Tremopoulos

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) partnerių gebėjimų stiprinimui;

Or. en

Pakeitimas 53
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) su kompleksinėmis priemonėmis 
susijusiems veiksmams, įskaitant 
bandomuosius projektus.

e) su kompleksinėmis priemonėmis 
susijusiems veiksmams, įskaitant 
bandomuosius projektus ir 
makroregionines strategijas.

Or. fr

Pagrindimas

Reikia paminėti makroregionines strategijas, t. y. Baltijos jūros, Dunojaus ir Atlanto 
vandenyno strategijas, kurios pasižymi labai ryškiu jūriniu aspektu.

Pakeitimas 54
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) galima sąveika su kitomis Sąjungos 
finansavimo priemonėmis.

Or. fr

Pakeitimas 55
Alain Cadec

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) galima sąveika su kitomis Sąjungos 
finansavimo priemonėmis.

Or. fr
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Pakeitimas 56
Elie Hoarau

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ex-post vertinimo ataskaitą.

Ne vėliau kaip 2014 m. gruodžio 31 d. 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia ex-post vertinimo ataskaitą, 
kurioje turi būti pateikta išsami 
informacija apie Sąjungos jūrų baseine 
įgyvendintą pažangą.

Or. fr


