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Grozījums Nr. 21
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Finansiālā atbalsta pasākumi 
darbībām, kas saistītas ar integrēto 
jūrniecības politiku nolūkā paātrināt 
jūrniecības jautājumu risināšanu, būtiski 
ietekmēs ekonomisko, sociālo un 
teritoriālo kohēziju.

Or. pt

Pamatojums

Integrētās jūrniecības politikas (IJP) paplašināšana, izveidojot atbalsta programmu, sekmēs 
saskaņotu visas Eiropas Savienības attīstību, kā arī Līguma par Eiropas Savienības darbību 
174.  pantā paredzēto ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas mērķu sasniegšanu.

Grozījums Nr. 22
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienības finansējumam jābūt 
paredzētam ar nolūku sniegt atbalstu 
izpētes darbam attiecībā uz darbībām, kuru 
mērķis ir veicināt integrētās jūrniecības 
politikas stratēģiskos mērķus, tostarp 
integrētu jūrniecības pārvaldību visos 
līmeņos, tādu integrētu jūras baseinu 
stratēģiju izstrādi un īstenošanu, kas būtu 
īpaši piemērotas dažādo Eiropas jūras 
baseinu konkrētajām vajadzībām, cilvēka 
darbības ilgtspējības robežu noteikšanu 
atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvai, 
kas ir integrētās jūrniecības politikas vides 
pīlārs, pievēršot pienācīgu uzmanību to 

(6) Savienības finansējumam jābūt 
paredzētam ar nolūku sniegt atbalstu 
izpētes darbam attiecībā uz darbībām, kuru 
mērķis ir veicināt integrētās jūrniecības 
politikas stratēģiskos mērķus, kā arī 
teritoriālo kohēziju šajā konkrētajā 
kontekstā, tostarp integrētu jūrniecības 
pārvaldību visos līmeņos, tādu integrētu 
jūras baseinu stratēģiju izstrādi un 
īstenošanu, kas būtu īpaši piemērotas 
dažādo Eiropas jūras baseinu, kā arī 
piekrastes, salu un attālāko reģionu
konkrētajām vajadzībām, cilvēka darbības 
ilgtspējības robežu noteikšanu atbilstoši 
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kopējai ietekmei atbilstoši uz ekosistēmām 
balstītai pieejai, turpmāku ieinteresēto 
personu iesaisti integrētas jūrniecības 
pārvaldības programmās, turpmāku 
transversālu instrumentu izstrādi integrētai 
politikas veidošanai, integrētās jūrniecības 
politikas starptautiskās dimensijas 
veicināšanu, kā arī ilgtspējīgu ekonomisko 
izaugsmi, nodarbinātību, inovāciju un 
konkurētspēju.

Jūras stratēģijas pamatdirektīvai, kas ir 
integrētās jūrniecības politikas vides pīlārs, 
pievēršot pienācīgu uzmanību to kopējai 
ietekmei atbilstoši uz ekosistēmām balstītai 
pieejai, turpmāku ieinteresēto vietējo un 
reģionālo personu iesaisti integrētas 
vairāklīmeņu jūrniecības pārvaldības 
programmās, turpmāku transversālu 
instrumentu un starpnozaru pieejas 
izstrādi integrētai politikas veidošanai 
nolūkā uzlabot pašreizējās politikas un 
instrumentu sinerģiju un koordinēšanu, 
integrētās jūrniecības politikas 
starptautiskās dimensijas veicināšanu, kā 
arī ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, 
nodarbinātību, inovāciju un konkurētspēju, 
īpašu uzmanību pievēršot attālākajiem 
reģioniem.

Or. pt

Pamatojums

Attālākie reģioni, kuru statuss ir noteikts Līguma 349. pantā, ir insulāri, atkarīgi no 
jūrniecības darbībām un nošķirti, kā arī tie ir svarīgs elements, ņemot vērā IJP starptautisko 
mērogu, un līdz ar to tie ir jāiekļauj šajā dokumentā līdztekus piekrastes un salu reģioniem.

Grozījums Nr. 23
Michail Tremopoulos

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienības finansējumam jābūt 
paredzētam ar nolūku sniegt atbalstu 
izpētes darbam attiecībā uz darbībām, kuru 
mērķis ir veicināt integrētās jūrniecības 
politikas stratēģiskos mērķus, tostarp 
integrētu jūrniecības pārvaldību visos 
līmeņos, tādu integrētu jūras baseinu 
stratēģiju izstrādi un īstenošanu, kas būtu 
īpaši piemērotas dažādo Eiropas jūras 
baseinu konkrētajām vajadzībām, cilvēka 

(6) Savienības finansējumam jābūt 
paredzētam ar nolūku sniegt atbalstu 
izpētes darbam attiecībā uz darbībām, kuru 
mērķis ir veicināt integrētās jūrniecības 
politikas stratēģiskos mērķus, tostarp 
integrētu jūrniecības pārvaldību visos 
līmeņos, tādu integrētu jūras baseinu 
stratēģiju izstrādi un īstenošanu, kas būtu 
īpaši piemērotas dažādo Eiropas jūras 
baseinu, piekrastes reģionu un salu
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darbības ilgtspējības robežu noteikšanu 
atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvai, 
kas ir integrētās jūrniecības politikas vides 
pīlārs, pievēršot pienācīgu uzmanību to 
kopējai ietekmei atbilstoši uz ekosistēmām 
balstītai pieejai, turpmāku ieinteresēto 
personu iesaisti integrētas jūrniecības 
pārvaldības programmās, turpmāku 
transversālu instrumentu izstrādi integrētai 
politikas veidošanai, integrētās jūrniecības 
politikas starptautiskās dimensijas 
veicināšanu, kā arī ilgtspējīgu ekonomisko 
izaugsmi, nodarbinātību, inovāciju un 
konkurētspēju.

konkrētajām vajadzībām, cilvēka darbības 
ilgtspējības robežu noteikšanu atbilstoši 
Jūras stratēģijas pamatdirektīvai, kas ir 
integrētās jūrniecības politikas vides pīlārs, 
pievēršot pienācīgu uzmanību to kopējai 
ietekmei atbilstoši uz ekosistēmām balstītai 
pieejai, turpmāku tādu partneru kā valsts 
iestādes, ekonomiskie un sociālie partneri 
un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji
iesaisti integrētas vairāklīmeņu jūrniecības 
pārvaldības programmās, turpmāku 
transversālu instrumentu izstrādi integrētai 
politikas veidošanai, integrētās jūrniecības 
politikas starptautiskās dimensijas 
veicināšanu, kā arī ilgtspējīgu ekonomisko 
izaugsmi, nodarbinātību, inovāciju un 
konkurētspēju.

Or. en

Grozījums Nr. 24
Luís Paulo Alves

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienības finansējumam jābūt 
paredzētam ar nolūku sniegt atbalstu 
izpētes darbam attiecībā uz darbībām, kuru 
mērķis ir veicināt integrētās jūrniecības 
politikas stratēģiskos mērķus, tostarp 
integrētu jūrniecības pārvaldību visos 
līmeņos, tādu integrētu jūras baseinu 
stratēģiju izstrādi un īstenošanu, kas būtu 
īpaši piemērotas dažādo Eiropas jūras 
baseinu konkrētajām vajadzībām, cilvēka 
darbības ilgtspējības robežu noteikšanu 
atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvai, 
kas ir integrētās jūrniecības politikas vides 
pīlārs, pievēršot pienācīgu uzmanību to 
kopējai ietekmei atbilstoši uz ekosistēmām 
balstītai pieejai, turpmāku ieinteresēto 
personu iesaisti integrētas jūrniecības 
pārvaldības programmās, turpmāku 

(6) Savienības finansējumam jābūt 
paredzētam ar nolūku sniegt atbalstu 
izpētes darbam attiecībā uz darbībām, kuru 
mērķis ir veicināt integrētās jūrniecības 
politikas stratēģiskos mērķus, tostarp 
integrētu jūrniecības pārvaldību visos 
līmeņos, tādu integrētu jūras baseinu 
stratēģiju izstrādi un īstenošanu, kas būtu 
īpaši piemērotas dažādo Eiropas jūras 
baseinu, kā arī piekrastes, salu un 
attālāko reģionu konkrētajām vajadzībām, 
cilvēka darbības ilgtspējības robežu 
noteikšanu atbilstoši Jūras stratēģijas 
pamatdirektīvai, kas ir integrētās 
jūrniecības politikas vides pīlārs, pievēršot 
pienācīgu uzmanību to kopējai ietekmei 
atbilstoši uz ekosistēmām balstītai pieejai, 
turpmāku ieinteresēto vietējo un reģionālo 
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transversālu instrumentu izstrādi integrētai 
politikas veidošanai, integrētās jūrniecības 
politikas starptautiskās dimensijas 
veicināšanu, kā arī ilgtspējīgu ekonomisko 
izaugsmi, nodarbinātību, inovāciju un 
konkurētspēju.

personu iesaisti integrētas vairāklīmeņu 
jūrniecības pārvaldības programmās, 
turpmāku transversālu instrumentu un 
starpnozaru pieejas izstrādi integrētai 
politikas veidošanai nolūkā, apmainoties 
ar datiem un zināšanām jūrniecības jomā, 
uzlabot pašreizējās politikas un 
instrumentu sinerģiju un koordinēšanu, 
integrētās jūrniecības politikas 
starptautiskās dimensijas veicināšanu, kā 
arī ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, 
nodarbinātību, inovāciju un konkurētspēju, 
īpašu uzmanību pievēršot attālākajiem 
reģioniem.

Or. pt

Grozījums Nr. 25
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Savienības finansējumam jābūt 
paredzētam ar nolūku sniegt atbalstu 
izpētes darbam attiecībā uz darbībām, kuru 
mērķis ir veicināt integrētās jūrniecības 
politikas stratēģiskos mērķus, tostarp 
integrētu jūrniecības pārvaldību visos 
līmeņos, tādu integrētu jūras baseinu 
stratēģiju izstrādi un īstenošanu, kas būtu 
īpaši piemērotas dažādo Eiropas jūras 
baseinu konkrētajām vajadzībām, cilvēka 
darbības ilgtspējības robežu noteikšanu 
atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvai, 
kas ir integrētās jūrniecības politikas vides 
pīlārs, pievēršot pienācīgu uzmanību to 
kopējai ietekmei atbilstoši uz ekosistēmām 
balstītai pieejai, turpmāku ieinteresēto 
personu iesaisti integrētas jūrniecības 
pārvaldības programmās, turpmāku 
transversālu instrumentu izstrādi integrētai 
politikas veidošanai, integrētās jūrniecības 
politikas starptautiskās dimensijas 

(6) Savienības finansējumam jābūt 
paredzētam ar nolūku sniegt atbalstu 
izpētes darbam attiecībā uz darbībām, kuru 
mērķis ir veicināt integrētās jūrniecības 
politikas stratēģiskos mērķus, tostarp 
integrētu jūrniecības pārvaldību visos 
līmeņos, tādu integrētu jūras baseinu 
stratēģiju izstrādi un īstenošanu, kas būtu 
īpaši piemērotas dažādo Eiropas jūras 
baseinu konkrētajām vajadzībām, cilvēka 
darbības ilgtspējības robežu noteikšanu 
atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvai 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra 
Direktīvai 2000/60/EK, ar ko izveido 
sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu 
politikas jomā (Kopienas ūdens resursu 
politikas pamatdirektīva)(1), kas ir 
integrētās jūrniecības politikas vides pīlārs, 
pievēršot pienācīgu uzmanību to kopējai 
ietekmei atbilstoši uz ekosistēmām balstītai 
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veicināšanu, kā arī ilgtspējīgu ekonomisko 
izaugsmi, nodarbinātību, inovāciju un 
konkurētspēju.

pieejai, turpmāku ieinteresēto personu 
iesaisti integrētas jūrniecības pārvaldības 
programmās, turpmāku transversālu 
instrumentu izstrādi integrētai politikas 
veidošanai, integrētās jūrniecības politikas 
starptautiskās dimensijas veicināšanu, kā 
arī ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, 
nodarbinātību, inovāciju un konkurētspēju.
(1) OV L 327, 22.12.2000., 1. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Jāietver atsauce uz ūdens resursu pamatdirektīvu, kas ir cieši saistīta ar jūras vides 
ekoloģiskās kvalitātes vadību.

Grozījums Nr. 26
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Programmai jābūt rūpīgi saskaņotai 
ar citiem Savienības politikas virzieniem, 
kuri var būt saistīti ar jūrniecību, jo īpaši 
ar struktūrfondiem, Eiropas transporta 
tīkliem, kopējo zivsaimniecības politiku, 
tūrismu, vides un klimata jomas 
pasākumiem, pētniecības un attīstības 
pamatprogrammu un enerģētikas politiku.

Or. fr

Pamatojums

IJP integrētā pieeja jāattiecina arī uz sinerģijas veidošanu ar citiem Eiropas politikas 
virzieniem, kuri var būt saistīti ar jūrniecību.
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Grozījums Nr. 27
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Komisijas 2004. gada 26. maija 
paziņojumā „Ciešāka partnerība attālāko 
reģionu attīstībai (COM(2004) 343 ir 
norādīts, ka attālākajiem reģioniem jābūt 
Savienības starpniekiem pasaulē un 
jāīsteno šiem baseiniem piemērotas
stratēģijas, kas veicinātu to reģionālo 
integrāciju, ciešāk sadarbojoties ar 
kaimiņvalstīm.

Or. fr

Grozījums Nr. 28
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Baltijas jūras un Atlantijas reģiona 
makroreģionālās stratēģijas ir piemērots 
pamats pastiprinātai jūras reģionu 
attīstībai; papildus šīm stratēģijām var 
izstrādāt citas stratēģijas, piemēram, 
attiecībā uz Ziemeļjūras baseinu;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
9. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Programmai jāpapildina esošie un 
nākamie finanšu instrumenti, kuru 
pieejamību dalībvalstis nodrošina valstu un 
reģionu līmenī un kuru mērķis ir veicināt 
okeānu, jūru un piekrastes aizsardzību un 
ilgtspējīgu izmantošanu.

(9) Programmai jāpapildina esošie un 
nākamie finanšu instrumenti, kuru 
pieejamību dalībvalstis nodrošina valstu un 
reģionu līmenī un kuru mērķis ir veicināt 
okeānu, jūru un piekrastes aizsardzību un 
ilgtspējīgu izmantošanu un sekmēt ciešāku 
sadarbību starp dalībvalstīm un Eiropas 
Savienības piekrastes reģioniem.

Or. pt

Pamatojums

Mērķis veicināt un nostiprināt sadarbību un dialogu starp dalībvalstīm un to piekrastes 
reģioniem ir priekšnoteikums sekmīgai IJP, neskarot jautājumu par šīs politikas finansēšanu.

Grozījums Nr. 30
Michail Tremopoulos

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Programmai jāpapildina esošie un 
nākamie finanšu instrumenti, kuru 
pieejamību dalībvalstis nodrošina valstu un 
reģionu līmenī un kuru mērķis ir veicināt 
okeānu, jūru un piekrastes aizsardzību un 
ilgtspējīgu izmantošanu.

(9) Programmai jāpapildina esošie un 
nākamie finanšu instrumenti, kuru 
pieejamību Savienība un dalībvalstis 
nodrošina valstu un reģionu līmenī un kuru 
mērķis ir veicināt okeānu, jūru un 
piekrastes aizsardzību un ilgtspējīgu 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 31
Elie Hoarau

Regulas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Programmai jāintegrē visi Savienības 
jūras baseini, neizslēdzot attālāko reģionu 
jūras baseinus.

Or. fr

Grozījums Nr. 32
Elie Hoarau

Regulas priekšlikums
9.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9b) Programmās, kas izveidotas ar 
trešām valstīm, aizjūras zemju un 
teritoriju (AZT) jūras baseini ir jāuzskata 
par tādiem, kas vēsturiski bijuši jūras 
baseini tirdzniecībai ar Savienību.

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Michail Tremopoulos

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt jūrlietu un piekrastes jautājumu 
integrētas pārvaldības un integrētu jūras 
baseinu stratēģiju izstrādi un īstenošanu;

a) veicināt jūrlietu un piekrastes jautājumu 
integrētas vairāklīmeņu pārvaldības un 
integrētu jūras baseinu stratēģiju izstrādi un 
īstenošanu, nodrošinot tādu partneru ciešu 
iesaistīšanu kā valsts iestādes, 
ekonomiskie un sociālie partneri un 
pilsoniskās sabiedrības pārstāvji (turpmāk 
tekstā — „partneri”);

Or. en
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Grozījums Nr. 34
Elie Hoarau

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) veicināt jūrlietu un piekrastes jautājumu 
integrētas pārvaldības un integrētu jūras 
baseinu stratēģiju izstrādi un īstenošanu;

a) veicināt jūrlietu un piekrastes jautājumu 
integrētas pārvaldības un integrētu 
Savienības visu jūras baseinu stratēģiju 
izstrādi un īstenošanu;

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Michail Tremopoulos

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palīdzēt izstrādāt instrumentus, kas 
aptvertu ar jūru vai piekrasti saistītu nozaru 
politiku;

b) palīdzēt izstrādāt instrumentus, kas 
aptvertu ar jūru vai piekrasti saistītu nozaru 
politiku un radītu sinerģisku ietekmi, 
nodrošinot šīs politikas un ar to saistīto 
instrumentu labāku koordināciju;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) palīdzēt izstrādāt instrumentus, kas 
aptvertu ar jūru vai piekrasti saistītu nozaru 
politiku;

b) palīdzēt izstrādāt instrumentus, kas 
aptvertu ar jūru, piekrasti, kā arī ar 
sauszemes un jūras sakariem saistītu 
nozaru politiku;

Or. fr
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Pamatojums

Jāietver atsauce uz sauszemes un jūras sakariem, lai IJP saistītu ar teritoriālās attīstības 
politikas jomām. Piekrastes reģionus nedrīkst atdalīt no to kontinentālās daļas.

Grozījums Nr. 37
Michail Tremopoulos

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atbalstīt saskaņotu politikas veidošanu 
un veicināt ilgtspējīgu jūras un piekrastes 
resursu izmantošanu un ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi, inovāciju un 
nodarbinātību jūrniecības nozarēs un
piekrastes reģionos atbilstoši nozaru 
politikas prioritātēm un darbībām;

c) atbalstīt saskaņotu politikas veidošanu 
un veicināt ilgtspējīgu jūras un piekrastes 
resursu izmantošanu un ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi, inovāciju un 
nodarbinātību jūrniecības nozarēs,
piekrastes reģionos un salās atbilstoši 
acquis un starptautiskajām saistībām;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Elie Hoarau

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atbalstīt saskaņotu politikas veidošanu 
un veicināt ilgtspējīgu jūras un piekrastes 
resursu izmantošanu un ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi, inovāciju un 
nodarbinātību jūrniecības nozarēs un 
piekrastes reģionos atbilstoši nozaru 
politikas prioritātēm un darbībām;

c) atbalstīt saskaņotu politikas veidošanu 
un īstenot ilgtspējīgu jūras un piekrastes 
resursu izmantošanu, kā arī ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi, inovāciju un 
nodarbinātību jūrniecības nozarēs un 
piekrastes reģionos atbilstoši nozaru 
politikas prioritātēm un darbībām;

Or. fr
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Grozījums Nr. 39
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) atbalstīt saskaņotu politikas veidošanu 
un veicināt ilgtspējīgu jūras un piekrastes 
resursu izmantošanu un ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi, inovāciju un 
nodarbinātību jūrniecības nozarēs un 
piekrastes reģionos atbilstoši nozaru 
politikas prioritātēm un darbībām;

c) atbalstīt saskaņotu politikas veidošanu, 
iesaistot reģionālās un vietējās iestādes,
un veicināt ilgtspējīgu jūras un piekrastes 
resursu izmantošanu un ilgtspējīgu 
ekonomisko izaugsmi, inovāciju un 
nodarbinātību jūrniecības nozarēs un 
piekrastes reģionos atbilstoši nozaru 
politikas prioritātēm un darbībām;

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) turpmāk noteikt jūras vidi ietekmējošas 
cilvēka darbības ilgtspējības robežas 
atbilstīgi Jūras stratēģijas pamatdirektīvai;

d) turpmāk noteikt jūras vidi un jūras 
piesārņojumu ietekmējošas cilvēka 
darbības ilgtspējības robežas atbilstīgi 
Jūras stratēģijas pamatdirektīvai un 
Kopienas ūdens resursu politikas 
pamatdirektīvai;

Or. fr

Pamatojums

Jāietver atsauce uz ūdens resursu pamatdirektīvu, kas ir cieši saistīta ar jūras vides 
ekoloģiskās kvalitātes vadību.
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Grozījums Nr. 41
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) turpmāk noteikt jūras vidi ietekmējošas 
cilvēka darbības ilgtspējības robežas 
atbilstīgi Jūras stratēģijas pamatdirektīvai;

d) turpmāk noteikt jūras un piekrastes, 
salu un attālāko reģionu vidi ietekmējošas 
cilvēka darbības ilgtspējības robežas 
atbilstīgi Jūras stratēģijas pamatdirektīvai;

Or. pt

Pamatojums

Attālākie reģioni, kuru statuss ir noteikts Līguma 349. pantā, ir ļoti atkarīgi no jūrniecības 
darbībām un līdz ar to tie ir jāiekļauj šā panta grozījumā līdztekus piekrastes un salu 
reģioniem.

Grozījums Nr. 42
Patrice Tirolien

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) veicināt attālāko reģionu reģionālo 
integrāciju un šo reģionu ģeogrāfiskajā 
zonā sekmēt integrētu jūrniecības 
politikas pieeju.

Or. fr

Grozījums Nr. 43
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) stimulēt un stiprināt dialogu un 
sadarbību ar ieinteresētajām personām un 
to starpā ar integrētu jūrniecības politiku 
saistītos transversālos jautājumos;

b) stimulēt un stiprināt dialogu un 
sadarbību ar ieinteresētajām personām un 
to starpā visos pārvaldības līmeņos, kā arī 
ar pilsonisko sabiedrību un jūrniecības 
profesiju pārstāvjiem par transversāliem 
jautājumiem, kas saistīti ar integrētu 
jūrniecības politiku;

Or. fr

Grozījums Nr. 44
Michail Tremopoulos

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) stimulēt un stiprināt dialogu un 
sadarbību ar ieinteresētajām personām un 
to starpā ar integrētu jūrniecības politiku 
saistītos transversālos jautājumos;

b) stimulēt un stiprināt dialogu un 
sadarbību ar partneriem un to starpā ar 
integrētu jūrniecības politiku saistītos 
jautājumos;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Nuno Teixeira

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sekmēt sinerģijas izmantošanu, 
informācijas apmaiņu un labākās prakses 
apmaiņu attiecībā uz jūrniecības politiku, 
tostarp jūrniecības pārvaldību un nozaru 
politikas jomām, kam ir ietekme uz 
reģionālajām jūrām un piekrastes 
reģioniem, vai

c) sekmēt sinerģijas izmantošanu, 
informācijas apmaiņu un labākās prakses 
apmaiņu attiecībā uz jūrniecības politiku, 
tostarp jūrniecības pārvaldību un nozaru 
politikas jomām, kam ir ietekme uz 
reģionālajām jūrām un piekrastes, salu un 
attālākajiem reģioniem;
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Or. pt

Pamatojums

Attālākie reģioni, kuru statuss ir noteikts Līguma 349. pantā, ir insulāri un ļoti atkarīgi no 
jūrniecības darbībām un līdz ar to tie ir jāiekļauj šā panta grozījumā līdztekus piekrastes un 
salu reģioniem.

Grozījums Nr. 46
Michail Tremopoulos

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) sekmēt sinerģijas izmantošanu, 
informācijas apmaiņu un labākās prakses 
apmaiņu attiecībā uz jūrniecības politiku, 
tostarp jūrniecības pārvaldību un nozaru 
politikas jomām, kam ir ietekme uz 
reģionālajām jūrām un piekrastes 
reģioniem, vai

c) sekmēt sinerģijas izmantošanu, 
informācijas apmaiņu un labākās prakses 
apmaiņu attiecībā uz jūrniecības politiku, 
tostarp jūrniecības pārvaldību un nozaru 
politikas jomām, kam ir ietekme uz 
reģionālajām jūrām, piekrastes reģioniem 
un salām, vai

Or. en

Grozījums Nr. 47
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) sekmēt koordinēšanu un sinerģijas 
veidošanu starp jūrniecības politiku un 
citām Savienības politikas jomām, jo īpaši 
struktūrfondiem, Eiropas transporta 
tīkliem, kopējo zivsaimniecības politiku, 
tūrismu, vides un klimata jomas 
pasākumiem, pētniecības un attīstības 
pamatprogrammu un enerģētikas 
politiku;



AM\859155LV.doc 17/20 PE460.650v01-00

LV

Or. fr

Pamatojums

IJP integrētā pieeja jāattiecina arī uz sinerģijas veidošanu ar citām Eiropas politikas jomām, 
kuras var būt saistītas ar jūrniecību.

Grozījums Nr. 48
Michail Tremopoulos

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicināt starpnozaru sadarbības 
platformu un tīklu izveidi, ņemot vērā 
nozares, pētnieku aprindu, reģionu, valsts 
iestāžu un NVO intereses;

d) veicināt starpnozaru sadarbības 
platformu un tīklu izveidi, ņemot vērā 
partneru un akadēmisko aprindu 
ieguldījumu;

Or. en

Grozījums Nr. 49
Elie Hoarau

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) veicināt starpnozaru sadarbības 
platformu un tīklu izveidi, ņemot vērā 
nozares, pētnieku aprindu, reģionu, valsts 
iestāžu un NVO intereses;

d) veicināt starpnozaru sadarbības 
platformu un tīklu izveidi, ņemot vērā 
nozares, pētnieku aprindu, reģionu, valsts 
iestāžu, vides organizāciju un NVO 
intereses;

Or. fr



PE460.650v01-00 18/20 AM\859155LV.doc

LV

Grozījums Nr. 50
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) jūras teritoriālā plānošana un integrēta 
piekrastes zonas pārvaldība, kas ir 
pamatinstrumenti uz ekosistēmām balstītai 
pārvaldībai un ilgtspējīgai jūras apgabalu 
un piekrastes reģionu attīstībai;

b) jūras teritoriālā plānošana, integrēta 
piekrastes zonas pārvaldība un sauszemes 
un jūras sakaru attīstība, kas ir 
pamatinstrumenti uz ekosistēmām balstītai 
pārvaldībai un ilgtspējīgai jūras apgabalu 
un piekrastes reģionu attīstībai;

Or. fr

Pamatojums

Jāietver atsauce uz sauszemes un jūras sakariem, lai IJP saistītu ar teritoriālās attīstības 
politikas jomām. Piekrastes reģionus nedrīkst atdalīt no to kontinentālās daļas.

Grozījums Nr. 51
Elie Hoarau

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) trešām valstīm, tostarp tām, kas 
robežojas ar kādu Eiropas jūras baseinu;

a) trešām valstīm, tostarp tām, kas 
robežojas ar kādu Eiropas jūras baseinu, 
ietverot Eiropas jūras baseinus, kuri 
ietilpst attālākajos reģionos;

Or. fr

Grozījums Nr. 52
Michail Tremopoulos

Regulas priekšlikums
3. pants – ab apakšpunkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) partneru veiktspējas nostiprināšanai;

Or. en

Grozījums Nr. 53
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
4. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) darbībām, kas saistītas ar transversāliem 
instrumentiem, tostarp izmēģinājuma 
projektiem.

e) darbībām, kas saistītas ar transversāliem 
instrumentiem, tostarp izmēģinājuma 
projektiem un makroreģionālām 
stratēģijām.

Or. fr

Pamatojums

Jāiekļauj makroreģionālās stratēģijas, jo īpaši Baltijas jūras, Donavas un Atlantijas 
stratēģijas, kurās akcentēta jūrniecības joma.

Grozījums Nr. 54
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
7. pants – 3. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) potenciālā sinerģija ar citiem 
Savienības finansēšanas instrumentiem.

Or. fr
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Grozījums Nr. 55
Alain Cadec

Regulas priekšlikums
7. pants – 4. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) potenciālā sinerģija ar citiem 
Savienības finansēšanas instrumentiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 56
Elie Hoarau

Regulas priekšlikums
12. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ne vēlāk kā 2014. gada 31. decembrī 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei retrospektīvā novērtējuma 
ziņojumu.

Ne vēlāk kā 2014. gada 31. decembrī 
Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un 
Padomei retrospektīvā novērtējuma 
ziņojumu, kurā detalizēti izklāstīti 
sasniegumi katrā no Savienības jūras 
baseiniem.

Or. fr


