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Amendement 21
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) De verdere ontwikkeling van de 
maritieme aangelegenheden door een 
financiële ondersteuning van de 
maatregelen uit het geïntegreerd maritiem 
beleid zal een aanzienlijke weerslag 
hebben op het gebied van economische, 
sociale en territoriale cohesie.

Or. pt

Motivering

De verdere ontwikkeling van het geïntegreerd maritiem beleid door de vaststelling van een 
ondersteuningsprogramma zal bijdragen aan de harmonieuze ontwikkeling van de hele Europese 
Unie en aan de in artikel 174 van het VWEU vastgestelde doelstellingen voor economische, 
sociale en territoriale cohesie.

Amendement 22
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Unie moet haar financiering richten 
op de ondersteuning van voorbereidende 
werkzaamheden op het gebied van acties 
ter bevordering van de strategische 
doelstellingen van het geïntegreerd 
maritiem beleid, inclusief geïntegreerd 
maritiem bestuur op alle niveaus, de 
verdere ontwikkeling en tenuitvoerlegging 
van geïntegreerde, op de behoeften van 
elke maritieme regio toegesneden 
zeegebiedstrategieën, de omschrijving van 
de grenzen van de duurzaamheid van 
menselijke activiteiten in de kaderrichtlijn 
mariene strategie (de milieupijler van het 
geïntegreerd maritiem beleid) - waarbij op 
basis van de ecosysteembenadering terdege 

(6) De Unie moet haar financiering richten 
op de ondersteuning van voorbereidende 
werkzaamheden op het gebied van acties 
ter bevordering van de strategische 
doelstellingen van het geïntegreerd 
maritiem beleid en van de territoriale 
cohesie in die specifieke context, inclusief 
geïntegreerd maritiem bestuur op alle 
niveaus, de verdere ontwikkeling en 
tenuitvoerlegging van geïntegreerde, op de 
behoeften van elke maritieme regio, en van 
elk kustgebied, elk eiland en elke 
ultraperifere regio, toegesneden 
zeegebiedstrategieën, de omschrijving van 
de grenzen van de duurzaamheid van 
menselijke activiteiten in de kaderrichtlijn 
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aandacht dient te worden besteed aan de 
cumulatieve impact van dergelijke 
activiteiten -, grotere betrokkenheid van de 
belanghebbende partijen bij regelingen 
voor geïntegreerd maritiem bestuur, de 
verdere ontwikkeling van 
sectoroverschrijdende instrumenten voor 
geïntegreerde beleidsvorming, de 
bevordering van de internationale dimensie 
van het geïntegreerd maritiem beleid, en 
duurzame economische groei, 
werkgelegenheid, innovatie en 
concurrentievermogen.

mariene strategie (de milieupijler van het 
geïntegreerd maritiem beleid) - waarbij op 
basis van de ecosysteembenadering terdege 
aandacht dient te worden besteed aan de 
cumulatieve impact van dergelijke 
activiteiten -, grotere betrokkenheid van de 
lokale en regionale belanghebbende 
partijen bij regelingen voor geïntegreerd 
maritiem bestuur op diverse niveaus, de 
verdere ontwikkeling van 
sectoroverschrijdende instrumenten en een 
sectoroverschrijdende benadering voor 
geïntegreerde beleidsvorming om de 
synergieën en de coördinatie tussen de 
bestaande beleidsvormen en instrumenten 
te verbeteren en de bevordering van de 
internationale dimensie van het 
geïntegreerd maritiem beleid, en duurzame 
economische groei, werkgelegenheid, 
innovatie en concurrentievermogen, 
waarbij de nadruk in het bijzonder ligt op 
de ultraperifere regio's.

Or. pt

Motivering

De ultraperifere regio's, waarvan de status is vastgesteld in artikel 349 van het Verdrag, moeten, 
op grond van hun kenmerken, zoals hun insulaire karakter, hun sterke afhankelijkheid van 
maritieme activiteiten en de grote afstand, hetgeen belangrijk is voor de internationale dimensie 
van het geïntegreerd maritiem beleid, in het document worden genoemd, net als de kustgebieden 
en de eilanden.

Amendement 23
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Unie moet haar financiering richten 
op de ondersteuning van voorbereidende 
werkzaamheden op het gebied van acties 
ter bevordering van de strategische 
doelstellingen van het geïntegreerd 
maritiem beleid, inclusief geïntegreerd 
maritiem bestuur op alle niveaus, de 
verdere ontwikkeling en tenuitvoerlegging 

(6) De Unie moet haar financiering richten 
op de ondersteuning van voorbereidende 
werkzaamheden op het gebied van acties 
ter bevordering van de strategische 
doelstellingen van het geïntegreerd 
maritiem beleid, inclusief geïntegreerd 
maritiem bestuur op alle niveaus, de 
verdere ontwikkeling en tenuitvoerlegging 
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van geïntegreerde, op de behoeften van 
elke maritieme regio toegesneden 
zeegebiedstrategieën, de omschrijving van 
de grenzen van de duurzaamheid van 
menselijke activiteiten in de kaderrichtlijn 
mariene strategie (de milieupijler van het 
geïntegreerd maritiem beleid) - waarbij op 
basis van de ecosysteembenadering terdege 
aandacht dient te worden besteed aan de 
cumulatieve impact van dergelijke 
activiteiten -, grotere betrokkenheid van de 
belanghebbende partijen bij regelingen 
voor geïntegreerd maritiem bestuur, de 
verdere ontwikkeling van 
sectoroverschrijdende instrumenten voor 
geïntegreerde beleidsvorming, de 
bevordering van de internationale dimensie 
van het geïntegreerd maritiem beleid, en 
duurzame economische groei, 
werkgelegenheid, innovatie en 
concurrentievermogen.

van geïntegreerde, op de behoeften van de 
verschillende Europese maritieme regio's, 
kustgebieden en eilanden toegesneden 
zeegebiedstrategieën, de omschrijving van 
de grenzen van de duurzaamheid van 
menselijke activiteiten in de kaderrichtlijn 
mariene strategie (de milieupijler van het 
geïntegreerd maritiem beleid) - waarbij op 
basis van de ecosysteembenadering terdege 
aandacht dient te worden besteed aan de 
cumulatieve impact van dergelijke 
activiteiten -, grotere betrokkenheid van 
partners zoals overheidsinstanties, 
economische en sociale partners en 
actoren uit het maatschappelijk 
middenveld bij regelingen voor 
geïntegreerd maritiem bestuur op meerdere 
niveaus, de verdere ontwikkeling van 
sectoroverschrijdende instrumenten voor 
geïntegreerde beleidsvorming, de 
bevordering van de internationale dimensie 
van het geïntegreerd maritiem beleid, en 
duurzame economische groei, 
werkgelegenheid, innovatie en 
concurrentievermogen.

Or. en

Amendement 24
Luís Paulo Alves

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Unie moet haar financiering richten 
op de ondersteuning van voorbereidende 
werkzaamheden op het gebied van acties 
ter bevordering van de strategische 
doelstellingen van het geïntegreerd 
maritiem beleid, inclusief geïntegreerd 
maritiem bestuur op alle niveaus, de 
verdere ontwikkeling en tenuitvoerlegging 
van geïntegreerde, op de behoeften van 
elke maritieme regio toegesneden 
zeegebiedstrategieën, de omschrijving van 
de grenzen van de duurzaamheid van 
menselijke activiteiten in de kaderrichtlijn 

(6) De Unie moet haar financiering richten 
op de ondersteuning van voorbereidende 
werkzaamheden op het gebied van acties 
ter bevordering van de strategische 
doelstellingen van het geïntegreerd 
maritiem beleid, inclusief geïntegreerd 
maritiem bestuur op alle niveaus, de 
verdere ontwikkeling en tenuitvoerlegging 
van geïntegreerde, op de behoeften van 
elke maritieme regio toegesneden 
zeegebiedstrategieën, de omschrijving van 
de grenzen van de duurzaamheid van 
menselijke activiteiten in de kaderrichtlijn 
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mariene strategie (de milieupijler van het 
geïntegreerd maritiem beleid) - waarbij op 
basis van de ecosysteembenadering terdege 
aandacht dient te worden besteed aan de 
cumulatieve impact van dergelijke 
activiteiten -, grotere betrokkenheid van de 
belanghebbende partijen bij regelingen 
voor geïntegreerd maritiem bestuur, de 
verdere ontwikkeling van 
sectoroverschrijdende instrumenten voor 
geïntegreerde beleidsvorming, de 
bevordering van de internationale dimensie 
van het geïntegreerd maritiem beleid, en 
duurzame economische groei, 
werkgelegenheid, innovatie en 
concurrentievermogen.

mariene strategie (de milieupijler van het 
geïntegreerd maritiem beleid) - waarbij op 
basis van de ecosysteembenadering terdege 
aandacht dient te worden besteed aan de 
cumulatieve impact van dergelijke 
activiteiten -, grotere betrokkenheid van de 
lokale en regionale belanghebbende 
partijen bij regelingen voor geïntegreerd 
maritiem bestuur op diverse niveaus, de 
verdere ontwikkeling van 
sectoroverschrijdende instrumenten en een 
sectoroverschrijdende benadering voor 
geïntegreerde beleidsvorming om de 
synergieën en de coördinatie tussen de 
bestaande beleidsvormen en instrumenten 
te verbeteren door mariene gegevens en 
kennis uit te wisselen en de bevordering 
van de internationale dimensie van het 
geïntegreerd maritiem beleid, en duurzame 
economische groei, werkgelegenheid, 
innovatie en concurrentievermogen.

Or. pt

Amendement 25
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Overweging 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De Unie moet haar financiering richten 
op de ondersteuning van voorbereidende 
werkzaamheden op het gebied van acties 
ter bevordering van de strategische 
doelstellingen van het geïntegreerd 
maritiem beleid, inclusief geïntegreerd 
maritiem bestuur op alle niveaus, de 
verdere ontwikkeling en tenuitvoerlegging 
van geïntegreerde, op de behoeften van 
elke maritieme regio toegesneden 
zeegebiedstrategieën, de omschrijving van 
de grenzen van de duurzaamheid van 
menselijke activiteiten in de kaderrichtlijn 
mariene strategie (de milieupijler van het 
geïntegreerd maritiem beleid) - waarbij op 
basis van de ecosysteembenadering terdege 
aandacht dient te worden besteed aan de 

(6) De Unie moet haar financiering richten 
op de ondersteuning van voorbereidende 
werkzaamheden op het gebied van acties 
ter bevordering van de strategische 
doelstellingen van het geïntegreerd 
maritiem beleid, inclusief geïntegreerd 
maritiem bestuur op alle niveaus, de 
verdere ontwikkeling en tenuitvoerlegging 
van geïntegreerde, op de behoeften van 
elke maritieme regio toegesneden 
zeegebiedstrategieën, de omschrijving van 
de grenzen van de duurzaamheid van 
menselijke activiteiten in de kaderrichtlijn 
mariene strategie en Richtlijn 2000/60/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 23 oktober 2000 tot vaststelling van 
een kader voor communautaire 
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cumulatieve impact van dergelijke 
activiteiten -, grotere betrokkenheid van de 
belanghebbende partijen bij regelingen 
voor geïntegreerd maritiem bestuur, de 
verdere ontwikkeling van 
sectoroverschrijdende instrumenten voor 
geïntegreerde beleidsvorming, de 
bevordering van de internationale dimensie 
van het geïntegreerd maritiem beleid, en 
duurzame economische groei, 
werkgelegenheid, innovatie en 
concurrentievermogen.

maatregelen betreffende het waterbeleid 
(de kaderrichtlijn water)(1) die de 
milieupijler van het geïntegreerd maritiem 
beleid vormen - waarbij op basis van de 
ecosysteembenadering terdege aandacht 
dient te worden besteed aan de cumulatieve 
impact van dergelijke activiteiten -, grotere 
betrokkenheid van de belanghebbende 
partijen bij regelingen voor geïntegreerd 
maritiem bestuur, de verdere ontwikkeling 
van sectoroverschrijdende instrumenten 
voor geïntegreerde beleidsvorming, de 
bevordering van de internationale dimensie 
van het geïntegreerd maritiem beleid, en 
duurzame economische groei, 
werkgelegenheid, innovatie en 
concurrentievermogen.
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.

Or. fr

Motivering

Het is raadzaam hier tevens naar de kaderrichtlijn water te verwijzen, aangezien deze in 
aanzienlijke mate medebepalend is voor het milieukwaliteitsbeheer van het mariene milieu.

Amendement 26
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Het is belangrijk dat het 
programma goed wordt afgestemd met 
ander beleid van de Unie dat een 
maritieme dimensie kan hebben, zoals met 
name de structuurfondsen, de trans-
Europese vervoersnetwerken, het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, het 
toerisme, acties ten behoeve van het 
milieu en het klimaat, het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
ontwikkeling en het energiebeleid. 

Or. fr
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Motivering

De geïntegreerde benadering van het geïntegreerd maritiem beleid zou eveneens gehanteerd 
moeten worden om synergieën tot stand te brengen met ander Europees beleid dat mogelijk een 
maritieme dimensie heeft. 

Amendement 27
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Overeenkomstig de Mededeling 
van de Commissie van 26 mei 2004, 
getiteld "Een versterkt partnerschap voor 
de ultraperifere regio's" 
(COM(2004)0343), moeten de 
ultraperifere regio's een buitenpost van de 
Unie in de wereld vormen en eigen 
zeegebiedstrategieën vaststellen waar zij 
hun buurlanden nauw bij betrekken, om 
hun regionale integratie te 
vergemakkelijken.

Or. fr

Amendement 28
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De macroregionale strategieën 
voor de Oostzee en de Atlantische Oceaan 
bieden een goed kader voor de verdere
ontwikkeling van maritieme regio's; deze 
strategieën kunnen door anderen worden 
nagevolgd, zoals de Noordzeelanden.

Or. en
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Amendement 29
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het programma dient ter aanvulling van 
bestaande en toekomstige financiële 
instrumenten die de lidstaten op nationaal 
en subnationaal niveau ter beschikking 
stellen ter bevordering van de bescherming 
en het duurzame gebruik van zeeën, 
oceanen en kusten.

(9) Het programma dient ter aanvulling van 
bestaande en toekomstige financiële 
instrumenten die de lidstaten op nationaal 
en subnationaal niveau ter beschikking 
stellen ter bevordering van de bescherming 
en het duurzame gebruik van zeeën, 
oceanen en kusten, en draagt bij aan een 
betere samenwerking tussen de lidstaten 
en de kustgebieden van de Europese Unie.

Or. pt

Motivering

Het doel om de samenwerking en de dialoog tussen de lidstaten en hun kustgebieden te 
bevorderen en te verbeteren is essentieel voor het succes van het geïntegreerd maritiem beleid, 
net als de financiering ervan.

Amendement 30
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Het programma dient ter aanvulling van 
bestaande en toekomstige financiële 
instrumenten die de lidstaten op nationaal 
en subnationaal niveau ter beschikking 
stellen ter bevordering van de bescherming 
en het duurzame gebruik van zeeën, 
oceanen en kusten.

(9) Het programma dient ter aanvulling van 
bestaande en toekomstige financiële 
instrumenten die de Unie en de lidstaten op 
nationaal en subnationaal niveau ter 
beschikking stellen ter bevordering van de 
bescherming en het duurzame gebruik van 
zeeën, oceanen en kusten.

Or. en

Amendement 31
Elie Hoarau

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het is belangrijk dat het 
programma alle zeegebieden van de Unie 
omvat en dat de zeegebieden van de 
ultraperifere regio's daar niet buiten 
vallen.

Or. fr

Amendement 32
Elie Hoarau

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Het is belangrijk om in 
programma's die met derde landen 
worden opgesteld, de zeegebieden van de 
landen en gebieden overzee (LGO) als 
zeegebieden met historische banden met 
de Unie te beschouwen.

Or. fr

Amendement 33
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de ontwikkeling en tenuitvoerlegging 
van een geïntegreerd bestuur van 
maritieme en kustgerelateerde 
aangelegenheden en van geïntegreerde 
zeegebiedstrategieën te bevorderen;

(a) de ontwikkeling en tenuitvoerlegging 
van een geïntegreerd bestuur op meerdere 
niveaus van maritieme en kustgerelateerde 
aangelegenheden en van geïntegreerde 
zeegebiedstrategieën te bevorderen,
waarbij de actieve betrokkenheid van 
partners zoals overheidsinstanties, 
economische en sociale partners en 
actoren uit het maatschappelijk 
middenveld (de "partners") wordt 
gewaarborgd;

Or. en
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Amendement 34
Elie Hoarau

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de ontwikkeling en tenuitvoerlegging 
van een geïntegreerd bestuur van 
maritieme en kustgerelateerde 
aangelegenheden en van geïntegreerde 
zeegebiedstrategieën te bevorderen;

a) de ontwikkeling en tenuitvoerlegging 
van een geïntegreerd bestuur van 
maritieme en kustgerelateerde 
aangelegenheden en van geïntegreerde 
strategieën voor alle zeegebieden van de 
Unie te bevorderen;

Or. fr

Amendement 35
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bij te dragen tot de ontwikkeling van 
instrumenten die de grenzen van zee- of 
kustgerelateerde sectorale beleidsgebieden 
overschrijden;

(b) bij te dragen tot de ontwikkeling van 
instrumenten die de grenzen van zee- of 
kustgerelateerde sectorale beleidsgebieden 
overschrijden en synergieën te creëren 
door middel van de doeltreffende 
coördinatie van deze beleidsgebieden en 
de instrumenten daarvan;

Or. en

Amendement 36
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bij te dragen tot de ontwikkeling van 
instrumenten die de grenzen van zee- of 
kustgerelateerde sectorale beleidsgebieden 

b) bij te dragen tot de ontwikkeling van 
instrumenten die de grenzen van zee- of 
kustgerelateerde of met de relatie land-
water verband houdende sectorale 
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overschrijden; beleidsgebieden overschrijden;

Or. fr

Motivering

Het is raadzaam hier tevens naar de land-waterrelaties te verwijzen om een link tussen het 
geïntegreerd maritiem beleid en het territoriaal ontwikkelingsbeleid te kunnen leggen. Het is 
immers belangrijk de kusten niet los te zien van hun achterland. 

Amendement 37
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) gezamenlijke beleidsvorming te 
ondersteunen en het duurzame gebruik van 
de mariene en de kustrijkdommen, alsmede 
de duurzame economische groei, innovatie 
en werkgelegenheid in maritieme sectoren 
en kustgebieden, te bevorderen in 
samenhang met sectorale 
beleidsprioriteiten en –acties;

c) gezamenlijke beleidsvorming te 
ondersteunen en het duurzame gebruik van 
de mariene en de kustrijkdommen, alsmede 
de duurzame economische groei, innovatie 
en werkgelegenheid in maritieme sectoren, 
kustgebieden en op eilanden, te 
bevorderen in samenhang met het acquis
en met internationale verplichtingen;

Or. en

Amendement 38
Elie Hoarau

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) gezamenlijke beleidsvorming te 
ondersteunen en het duurzame gebruik van 
de mariene en de kustrijkdommen, alsmede 
de duurzame economische groei, innovatie 
en werkgelegenheid in maritieme sectoren 
en kustgebieden, te bevorderen in 
samenhang met sectorale 
beleidsprioriteiten en –acties; 

c) gezamenlijke beleidsvorming te 
ondersteunen en het duurzame gebruik van 
de mariene en de kustrijkdommen, alsmede 
de duurzame economische groei, innovatie 
en werkgelegenheid in maritieme sectoren 
en kustgebieden, ten uitvoer te leggen in 
samenhang met sectorale 
beleidsprioriteiten en –acties; 

Or. fr
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Amendement 39
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) gezamenlijke beleidsvorming te 
ondersteunen en het duurzame gebruik van 
de mariene en de kustrijkdommen, alsmede 
de duurzame economische groei, innovatie 
en werkgelegenheid in maritieme sectoren 
en kustgebieden, te bevorderen in 
samenhang met sectorale 
beleidsprioriteiten en -acties;

c) gezamenlijke beleidsvorming te 
ondersteunen door de regionale en lokale 
autoriteiten erbij te betrekken en het 
duurzame gebruik van de mariene en de 
kustrijkdommen, alsmede de duurzame 
economische groei, innovatie en 
werkgelegenheid in maritieme sectoren en 
kustgebieden, te bevorderen in samenhang 
met sectorale beleidsprioriteiten en –acties; 

Or. fr

Amendement 40
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de grenzen van de duurzaamheid van 
menselijke activiteiten die een impact 
hebben op het mariene milieu nader te 
omschrijven binnen de kaderrichtlijn 
mariene strategie;

d) de grenzen van de duurzaamheid van 
menselijke activiteiten die een impact 
hebben op het mariene milieu en de 
verontreiniging van de zee nader te 
omschrijven binnen de kaderrichtlijn 
mariene strategie en de kaderrichtlijn 
water;

Or. fr

Motivering

Het is raadzaam hier tevens naar de kaderrichtlijn water te verwijzen, aangezien deze in 
aanzienlijke mate medebepalend is voor het milieukwaliteitsbeheer van het mariene milieu.

Amendement 41
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter d 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de grenzen van de duurzaamheid van 
menselijke activiteiten die een impact 
hebben op het mariene milieu nader te 
omschrijven binnen de kaderrichtlijn 
mariene strategie;

d) de grenzen van de duurzaamheid van 
menselijke activiteiten die een impact 
hebben op het mariene milieu, en op de 
kustgebieden, eilanden en ultraperifere 
regio's, nader te omschrijven binnen de 
kaderrichtlijn mariene strategie;

Or. pt

Motivering

De ultraperifere regio's, waarvan de status is vastgesteld in artikel 349 van het Verdrag, moeten 
op grond van hun kenmerken, zoals hun sterke afhankelijkheid van maritieme activiteiten, in het 
aldus gewijzigde artikel worden genoemd, net als de kustgebieden en de eilanden.

Amendement 42
Patrice Tirolien

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de regionale insluiting van de 
ultraperifere regio's en de geïntegreerde 
benadering van het maritiem beleid in 
hun geografische gebied bevorderen. 

Or. fr

Amendement 43
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de dialoog en de samenwerking met en 
tussen de belanghebbende partijen op het 
gebied van horizontale onderwerpen die in 
verband staat met een geïntegreerd 
maritiem beleid, te bevorderen en te 
versterken;

b) de dialoog en de samenwerking met en 
tussen de belanghebbende partijen op alle 
bestuursniveaus en met het 
maatschappelijk middenveld en 
vertegenwoordigers van maritieme 
beroepen op het gebied van horizontale 
onderwerpen die in verband staan met een 
geïntegreerd maritiem beleid, te 
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bevorderen en te versterken;

Or. fr

Amendement 44
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) de dialoog en de samenwerking met en 
tussen de belanghebbende partijen op het 
gebied van horizontale onderwerpen die in 
verband staat met een geïntegreerd 
maritiem beleid, te bevorderen en te 
versterken;

(b) de dialoog en de samenwerking met en 
tussen de partners op het gebied van 
onderwerpen die in verband staan met een 
geïntegreerd maritiem beleid, te 
bevorderen en te versterken;

Or. en

Amendement 45
Nuno Teixeira

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de optimale benutting van synergieën te 
faciliteren, alsmede de uitwisseling van 
informatie en van beste praktijken op het 
gebied van maritiem beleid, onder meer 
wat de bestuursaspecten en sectorale 
beleidsgebieden betreft die een impact 
hebben op regionale zeeën en
kustgebieden;

c) de optimale benutting van synergieën te 
faciliteren, alsmede de uitwisseling van 
informatie en van beste praktijken op het 
gebied van maritiem beleid, onder meer 
wat de bestuursaspecten betreft, en van de
sectorale beleidsgebieden die een impact 
hebben op regionale zeeën en
kustgebieden, eilanden en ultraperifere 
regio's;

Or. pt

Motivering

De ultraperifere regio's, waarvan de status is vastgesteld in artikel 349 van het Verdrag, moeten 
op grond van hun kenmerken, zoals hun insulaire karakter en hun sterke afhankelijkheid van 
maritieme activiteiten, in het aldus gewijzigde artikel worden genoemd, net als de kustgebieden 
en de eilanden.
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Amendement 46
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) de optimale benutting van synergieën te 
faciliteren, alsmede de uitwisseling van 
informatie en van beste praktijken op het 
gebied van maritiem beleid, onder meer 
wat de bestuursaspecten en sectorale 
beleidsgebieden betreft die een impact 
hebben op regionale zeeën en
kustgebieden;

(c) de optimale benutting van synergieën te 
faciliteren, alsmede de uitwisseling van 
informatie en van beste praktijken op het 
gebied van maritiem beleid, onder meer 
wat de bestuursaspecten en sectorale 
beleidsgebieden betreft die een impact 
hebben op regionale zeeën, kustgebieden 
en eilanden;

Or. en

Amendement 47
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter c bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de onderlinge afstemming en het tot 
stand brengen van synergieën tussen het 
maritiem beleid en ander beleid van de 
Unie, zoals met name de 
structuurfondsen, de trans-Europese 
vervoersnetwerken, het 
gemeenschappelijk visserijbeleid, het 
toerisme, acties ten behoeve van het 
milieu en het klimaat, het 
kaderprogramma voor onderzoek en 
ontwikkeling en het energiebeleid, te 
bevorderen;

Or. fr

Motivering

De geïntegreerde benadering van het geïntegreerd maritiem beleid zou eveneens gehanteerd 
moeten worden om synergieën tot stand te brengen met ander Europees beleid dat mogelijk een 
maritieme dimensie heeft. 
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Amendement 48
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de oprichting van sectoroverschrijdende 
samenwerkingsplatforms en -netwerken te 
bevorderen, waar de belangen van de
sector, onderzoekspartijen, regio's, 
overheidsinstanties en NGO's aan bod 
komen;

d) de oprichting van sectoroverschrijdende 
samenwerkingsplatforms en -netwerken te 
bevorderen, waar de bijdragen van de 
partners en de academische wereld aan 
bod komen;

Or. en

Amendement 49
Elie Hoarau

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 – letter d 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de oprichting van sectoroverschrijdende 
samenwerkingsplatforms en -netwerken te 
bevorderen, waar de belangen van de 
sector, onderzoekspartijen, regio's, 
overheidsinstanties en NGO's aan bod 
komen;

d) de oprichting van sectoroverschrijdende 
samenwerkingsplatforms en -netwerken te 
bevorderen, waar de belangen van de 
sector, onderzoekspartijen, regio's, 
overheidsinstanties, milieuorganisaties en 
ngo's aan bod komen;

Or. fr

Amendement 50
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) maritieme ruimtelijke ordening en
geïntegreerd beheer van kustgebieden, die 
beide als essentieel instrument fungeren 
voor een op ecosystemen gebaseerde 
benadering en voor de duurzame 
ontwikkeling van mariene en kustgebieden;

b) maritieme ruimtelijke ordening,
geïntegreerd beheer van kustgebieden en 
de ontwikkeling van de relatie land-water, 
die als essentieel instrument fungeren voor 
een op ecosystemen gebaseerde benadering 
en voor de duurzame ontwikkeling van 
mariene en kustgebieden;
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Or. fr

Motivering

Het is raadzaam hier tevens naar de land-waterrelaties te verwijzen om een link tussen het 
geïntegreerd maritiem beleid en het territoriaal ontwikkelingsbeleid te kunnen leggen. Het is 
immers belangrijk de kusten niet los te zien van hun achterland.

Amendement 51
Elie Hoarau

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 3 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) derde landen, met inbegrip van de 
landen die grenzen aan een Europees 
zeegebied;

a) derde landen, met inbegrip van de 
landen die grenzen aan een Europees 
zeegebied, inclusief de Europese 
zeegebieden waar de ultraperifere regio's 
deel van uitmaken;

Or. fr

Amendement 52
Michail Tremopoulos

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter a bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) capaciteitsopbouw bij de partners;

Or. en

Amendement 53
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) acties betreffende horizontale 
instrumenten, met inbegrip van 
testprojecten.

e) acties betreffende horizontale 
instrumenten, met inbegrip van 
testprojecten en macroregionale 
strategieën.
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Or. fr

Motivering

Het is raadzaam hier de macroregionale strategieën te noemen, met name de strategieën voor de 
Oostzee, de Donau en de Atlantische Oceaan, die een sterk maritiem stempel dragen.

Amendement 54
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 – letter g bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) de mogelijke synergieën met andere 
financieringsinstrumenten van de Unie.

Or. fr

Amendement 55
Alain Cadec

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 4 – letter e bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de mogelijke synergieën met andere 
financieringsinstrumenten van de Unie.

Or. fr

Amendement 56
Elie Hoarau

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie legt uiterlijk op 31 
december 2014 een verslag van de 
evaluatie achteraf over aan het Europees 
Parlement en de Raad.

De Commissie legt uiterlijk op 31 
december 2014 een verslag van de 
evaluatie achteraf over aan het Europees 
Parlement en de Raad, waarin tevens de 
voortgang per zeegebied van de Unie zal 
worden gespecificeerd.
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Or. fr


