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Poprawka 21
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 5 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Postęp w dziedzinie zagadnień 
związanych z polityką morską dzięki 
wsparciu finansowemu udzielanemu na 
działania w ramach zintegrowanej polityki 
morskiej będzie miał znaczny wpływ pod 
kątem spójności gospodarczej, społecznej i 
terytorialnej.

Or. pt

Uzasadnienie

Pogłębienie zintegrowanej polityki morskiej dzięki utworzeniu programu wsparcia pozytywnie 
wpłynie na harmonijny rozwój całej Unii Europejskiej i na realizację celów związanych ze 
spójnością gospodarczą, społeczną i terytorialną, o których mowa w art. 174 TFUE.

Poprawka 22
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Finansowanie unijne powinno wspierać 
wstępne prace nad działaniami, które 
zmierzają do realizacji strategicznych 
celów zintegrowanej polityki morskiej,
obejmujących: zintegrowane zarządzanie 
gospodarką morską na wszystkich 
szczeblach, dalszy rozwój i realizację 
strategii na rzecz zintegrowanych basenów 
morskich, dostosowanych do potrzeb 
poszczególnych basenów morskich w 
Europie, określenie – w ramach dyrektywy 
ramowej w sprawie strategii morskiej, 
która stanowi środowiskowy filar 
zintegrowanej polityki morskiej – granic 

(6) Finansowanie unijne powinno wspierać 
wstępne prace nad działaniami, które 
zmierzają do realizacji strategicznych 
celów zintegrowanej polityki morskiej i
osiągnięcia spójności terytorialnej w tym 
specyficznym kontekście, obejmujących:
zintegrowane zarządzanie gospodarką 
morską na wszystkich szczeblach, dalszy 
rozwój i realizację strategii na rzecz 
zintegrowanych basenów morskich, 
dostosowanych do potrzeb poszczególnych 
basenów morskich w Europie, jak i potrzeb 
regionów nadbrzeżnych, wyspiarskich i 
najbardziej oddalonych, określenie – w 
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zrównoważonego rozwoju działalności 
człowieka, z odpowiednim 
uwzględnieniem jej skumulowanego 
oddziaływania na podstawie podejścia 
ekosystemowego, większe zaangażowanie 
zainteresowanych stron w programy na 
rzecz zintegrowanego zarządzania 
gospodarką morską, dalszy rozwój 
przekrojowych instrumentów dla 
zintegrowanego kształtowania polityki,
propagowanie międzynarodowego 
wymiaru zintegrowanej polityki morskiej, 
wzrost gospodarczy, zatrudnienie, 
innowacyjność i konkurencyjność zgodne z 
zasadami zrównoważonego rozwoju.

ramach dyrektywy ramowej w sprawie 
strategii morskiej, która stanowi 
środowiskowy filar zintegrowanej polityki 
morskiej – granic zrównoważonego 
rozwoju działalności człowieka, z 
odpowiednim uwzględnieniem jej 
skumulowanego oddziaływania na 
podstawie podejścia ekosystemowego, 
większe zaangażowanie zainteresowanych 
stron w skali lokalnej i regionalnej w
programy na rzecz zintegrowanego 
zarządzania gospodarką morską na wielu 
szczeblach, dalszy rozwój przekrojowych 
instrumentów i podejścia 
międzysektorowego dla zintegrowanego 
kształtowania polityki mającej na celu 
poprawę synergii i koordynację 
istniejących strategii politycznych i 
instrumentów oraz propagowanie 
międzynarodowego wymiaru 
zintegrowanej polityki morskiej, wzrost 
gospodarczy, zatrudnienie, innowacyjność 
i konkurencyjność zgodne z zasadami 
zrównoważonego rozwoju i koncentrujące 
się zwłaszcza na najbardziej oddalonych 
regionach.

Or. pt

Uzasadnienie

Najbardziej oddalone regiony – których status został określony w art. 349 Traktatu – z uwagi 
na swą charakterystyczną wyspiarskość, silne uzależnienie od działalności związanej z 
morzem i oddalenie, co jest ważną cechą, jeśli chodzi o wymiar międzynarodowy 
zintegrowanej polityki morskiej, powinny – tak jak regiony nadbrzeżne i wyspiarskie – być 
wymienione w tym dokumencie. 

Poprawka 23
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Finansowanie unijne powinno wspierać 
wstępne prace nad działaniami, które 
zmierzają do realizacji strategicznych 
celów zintegrowanej polityki morskiej, 
obejmujących: zintegrowane zarządzanie 
gospodarką morską na wszystkich 
szczeblach, dalszy rozwój i realizację 
strategii na rzecz zintegrowanych basenów 
morskich, dostosowanych do potrzeb 
poszczególnych basenów morskich w 
Europie, określenie – w ramach dyrektywy 
ramowej w sprawie strategii morskiej, 
która stanowi środowiskowy filar 
zintegrowanej polityki morskiej – granic 
zrównoważonego rozwoju działalności 
człowieka, z odpowiednim 
uwzględnieniem jej skumulowanego 
oddziaływania na podstawie podejścia 
ekosystemowego, większe zaangażowanie 
zainteresowanych stron w programy na 
rzecz zintegrowanego zarządzania 
gospodarką morską, dalszy rozwój 
przekrojowych instrumentów dla 
zintegrowanego kształtowania polityki, 
propagowanie międzynarodowego 
wymiaru zintegrowanej polityki morskiej, 
wzrost gospodarczy, zatrudnienie, 
innowacyjność i konkurencyjność zgodne z 
zasadami zrównoważonego rozwoju.

(6) Finansowanie unijne powinno wspierać 
wstępne prace nad działaniami, które 
zmierzają do realizacji strategicznych 
celów zintegrowanej polityki morskiej, 
obejmujących: zintegrowane zarządzanie 
gospodarką morską na wszystkich 
szczeblach, dalszy rozwój i realizację 
strategii na rzecz zintegrowanych basenów 
morskich, dostosowanych do potrzeb 
poszczególnych basenów morskich, 
regionów nadbrzeżnych i wysp w Europie, 
określenie – w ramach dyrektywy ramowej 
w sprawie strategii morskiej, która stanowi 
środowiskowy filar zintegrowanej polityki 
morskiej – granic zrównoważonego 
rozwoju działalności człowieka, z 
odpowiednim uwzględnieniem jej 
skumulowanego oddziaływania na 
podstawie podejścia ekosystemowego, 
większe zaangażowanie partnerów, takich 
jak władze publiczne, partnerzy 
gospodarczy i społeczni oraz podmioty 
społeczeństwa obywatelskiego w programy
na rzecz zintegrowanego 
wielopoziomowego zarządzania 
gospodarką morską, dalszy rozwój 
przekrojowych instrumentów dla 
zintegrowanego kształtowania polityki, 
propagowanie międzynarodowego 
wymiaru zintegrowanej polityki morskiej, 
wzrost gospodarczy, zatrudnienie, 
innowacyjność i konkurencyjność zgodne z 
zasadami zrównoważonego rozwoju.

Or. en

Poprawka 24
Luís Paulo Alves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Finansowanie unijne powinno wspierać 
wstępne prace nad działaniami, które 
zmierzają do realizacji strategicznych 
celów zintegrowanej polityki morskiej, 
obejmujących: zintegrowane zarządzanie 
gospodarką morską na wszystkich 
szczeblach, dalszy rozwój i realizację 
strategii na rzecz zintegrowanych basenów 
morskich, dostosowanych do potrzeb 
poszczególnych basenów morskich w 
Europie, określenie – w ramach dyrektywy 
ramowej w sprawie strategii morskiej, 
która stanowi środowiskowy filar 
zintegrowanej polityki morskiej – granic 
zrównoważonego rozwoju działalności 
człowieka, z odpowiednim 
uwzględnieniem jej skumulowanego 
oddziaływania na podstawie podejścia 
ekosystemowego, większe zaangażowanie 
zainteresowanych stron w programy na 
rzecz zintegrowanego zarządzania 
gospodarką morską, dalszy rozwój 
przekrojowych instrumentów dla 
zintegrowanego kształtowania polityki,
propagowanie międzynarodowego 
wymiaru zintegrowanej polityki morskiej, 
wzrost gospodarczy, zatrudnienie, 
innowacyjność i konkurencyjność zgodne z 
zasadami zrównoważonego rozwoju.

(6) Finansowanie unijne powinno wspierać 
wstępne prace nad działaniami, które 
zmierzają do realizacji strategicznych 
celów zintegrowanej polityki morskiej, 
obejmujących: zintegrowane zarządzanie 
gospodarką morską na wszystkich 
szczeblach, dalszy rozwój i realizację 
strategii na rzecz zintegrowanych basenów 
morskich, dostosowanych do potrzeb 
poszczególnych basenów morskich w 
Europie, określenie – w ramach dyrektywy 
ramowej w sprawie strategii morskiej, 
która stanowi środowiskowy filar 
zintegrowanej polityki morskiej – granic 
zrównoważonego rozwoju działalności 
człowieka, z odpowiednim 
uwzględnieniem jej skumulowanego 
oddziaływania na podstawie podejścia 
ekosystemowego, większe zaangażowanie 
zainteresowanych stron w skali lokalnej i 
regionalnej w programy na rzecz 
zintegrowanego zarządzania gospodarką 
morską na wielu szczeblach, dalszy rozwój 
przekrojowych instrumentów i podejścia 
międzysektorowego dla zintegrowanego 
kształtowania polityki mającej na celu 
poprawę synergii i koordynację 
istniejących strategii politycznych i 
instrumentów, wykorzystując wymianę 
danych i wiedzy na temat morza, oraz
propagowanie międzynarodowego 
wymiaru zintegrowanej polityki morskiej,
wzrost gospodarczy, zatrudnienie, 
innowacyjność i konkurencyjność zgodne z 
zasadami zrównoważonego rozwoju.

Or. pt

Poprawka 25
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Finansowanie unijne powinno wspierać 
wstępne prace nad działaniami, które 
zmierzają do realizacji strategicznych 
celów zintegrowanej polityki morskiej, 
obejmujących: zintegrowane zarządzanie 
gospodarką morską na wszystkich 
szczeblach, dalszy rozwój i realizację 
strategii na rzecz zintegrowanych basenów 
morskich, dostosowanych do potrzeb 
poszczególnych basenów morskich w 
Europie, określenie – w ramach dyrektywy 
ramowej w sprawie strategii morskiej,
która stanowi środowiskowy filar 
zintegrowanej polityki morskiej – granic 
zrównoważonego rozwoju działalności 
człowieka, z odpowiednim 
uwzględnieniem jej skumulowanego 
oddziaływania na podstawie podejścia 
ekosystemowego, większe zaangażowanie 
zainteresowanych stron w programy na 
rzecz zintegrowanego zarządzania 
gospodarką morską, dalszy rozwój 
przekrojowych instrumentów dla 
zintegrowanego kształtowania polityki, 
propagowanie międzynarodowego 
wymiaru zintegrowanej polityki morskiej, 
wzrost gospodarczy, zatrudnienie, 
innowacyjność i konkurencyjność zgodne z 
zasadami zrównoważonego rozwoju.

(6) Finansowanie unijne powinno wspierać 
wstępne prace nad działaniami, które 
zmierzają do realizacji strategicznych 
celów zintegrowanej polityki morskiej, 
obejmujących: zintegrowane zarządzanie 
gospodarką morską na wszystkich 
szczeblach, dalszy rozwój i realizację 
strategii na rzecz zintegrowanych basenów 
morskich, dostosowanych do potrzeb 
poszczególnych basenów morskich w 
Europie, określenie – w ramach dyrektywy 
ramowej w sprawie strategii morskiej i 
dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej (ramowej dyrektywy 
wodnej)(1), które stanowią środowiskowy 
filar zintegrowanej polityki morskiej –
granic zrównoważonego rozwoju 
działalności człowieka, z odpowiednim 
uwzględnieniem jej skumulowanego 
oddziaływania na podstawie podejścia 
ekosystemowego, większe zaangażowanie 
zainteresowanych stron w programy na 
rzecz zintegrowanego zarządzania 
gospodarką morską, dalszy rozwój 
przekrojowych instrumentów dla 
zintegrowanego kształtowania polityki, 
propagowanie międzynarodowego 
wymiaru zintegrowanej polityki morskiej, 
wzrost gospodarczy, zatrudnienie, 
innowacyjność i konkurencyjność zgodne z 
zasadami zrównoważonego rozwoju.

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy dodać wzmiankę o ramowej dyrektywie wodnej, która odgrywa znaczną rolę w 
zarządzaniu jakością środowiska morskiego.
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Poprawka 26
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Ważne jest, by program dobrze 
wpisywał się w ramy pozostałych polityk 
unijnych, które mogą mieć wymiar 
morski, w szczególności funduszy 
strukturalnych, transeuropejskich sieci 
transportowych, wspólnej polityki 
rybołówstwa, turystyki, działań na rzecz 
środowiska i klimatu, programu 
ramowego w zakresie badań i rozwoju 
oraz polityki energetycznej.

Or. fr

Uzasadnienie

Zintegrowane podejście zintegrowanej polityki morskiej powinno również być widoczne w 
dążeniu do synergii z innymi politykami wspólnotowymi, które potencjalnie posiadają wymiar 
morski.

Poprawka 27
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Zgodnie z komunikatem Komisji z 
dnia 26 maja 2004 r. zatytułowanym 
„Ściślejsze partnerstwo dla regionów 
najbardziej oddalonych” 
(COM(2004) 343), regiony najbardziej 
oddalone odgrywają rolę przekaźnika Unii 
w świecie i przyjmują strategie na rzecz 
basenów morskich ułatwiające ich 
integrację regionalną, ściśle angażując 
państwa z nimi sąsiadujące.
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Or. fr

Poprawka 28
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 8 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Strategie makroregionalne dotyczące 
Morza Bałtyckiego i regionu Atlantyku 
tworzą odpowiednie ramy dla dalszego 
rozwoju regionów morskich; w 
następstwie tych strategii można rozwijać 
kolejne, na przykład dotyczące basenu 
Morza Północnego.

Or. en

Poprawka 29
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Program powinien uzupełniać istniejące 
i przyszłe instrumenty finansowe 
udostępniane przez państwa członkowskie 
– na poziomie krajowym i niższych 
szczeblach – w celu wspierania ochrony i 
zrównoważonej eksploatacji oceanów, 
mórz i wybrzeży.

(9) Program powinien uzupełniać istniejące 
i przyszłe instrumenty finansowe 
udostępniane przez państwa członkowskie 
– na poziomie krajowym i niższych 
szczeblach – w celu wspierania ochrony i 
zrównoważonej eksploatacji oceanów, 
mórz i wybrzeży, oraz pomagać w lepszej 
współpracy między państwami 
członkowskimi i regionami nadbrzeżnymi 
Unii Europejskiej.

Or. pt

Uzasadnienie

Cel, jakim jest promowanie i poprawa współpracy i dialogu między państwami członkowskimi 
i ich regionami nadbrzeżnymi, ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia zintegrowanej 
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polityki morskiej, wykraczające poza kwestię jego finansowania. 

Poprawka 30
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Program powinien uzupełniać istniejące 
i przyszłe instrumenty finansowe 
udostępniane przez państwa członkowskie 
– na poziomie krajowym i niższych 
szczeblach – w celu wspierania ochrony i 
zrównoważonej eksploatacji oceanów, 
mórz i wybrzeży.

(9) Program powinien uzupełniać istniejące 
i przyszłe instrumenty finansowe 
udostępniane przez Unię i państwa 
członkowskie – na poziomie krajowym i 
niższych szczeblach – w celu wspierania 
ochrony i zrównoważonej eksploatacji 
oceanów, mórz i wybrzeży.

Or. en

Poprawka 31
Elie Hoarau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) Ważne jest, by program obejmował 
wszystkie baseny morskie Unii oraz by 
baseny morskie regionów najbardziej 
oddalonych nie były z niego wyłączone.

Or. fr

Poprawka 32
Elie Hoarau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 b preambuły (nowy) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) W programach z udziałem państw 
trzecich ważne jest traktowanie basenów 
morskich krajów i terytoriów zamorskich 
jako basenów morskich będących 
miejscem historycznej wymiany z Unią.

Or. fr

Poprawka 33
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) wsparcie rozwoju i wprowadzania 
zintegrowanej gospodarki morskiej i 
nadbrzeżnej oraz zintegrowanych strategii 
na rzecz basenów morskich;

(a) wsparcie rozwoju i wprowadzania 
zintegrowanej wielopoziomowej 
gospodarki morskiej i nadbrzeżnej oraz 
zintegrowanych strategii na rzecz basenów 
morskich, zapewniających aktywne 
zaangażowanie partnerów, takich jak 
władze publiczne, partnerzy gospodarczy i 
społeczni oraz podmioty społeczeństwa 
obywatelskiego (zwani dalej 
„partnerami”);

Or. en

Poprawka 34
Elie Hoarau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wsparcie rozwoju i wprowadzania 
zintegrowanej gospodarki morskiej i 
nadbrzeżnej oraz zintegrowanych strategii 
na rzecz basenów morskich;

a) wsparcie rozwoju i wprowadzania 
zintegrowanej gospodarki morskiej i 
nadbrzeżnej oraz zintegrowanych strategii 
na rzecz wszystkich basenów morskich
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Unii;

Or. fr

Poprawka 35
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wkład w rozwój instrumentów, które w 
przekrojowy sposób dotyczą polityk 
sektorowych związanych z morzem lub 
wybrzeżami;

(b) wkład w rozwój instrumentów, które w 
przekrojowy sposób dotyczą polityk 
sektorowych związanych z morzem lub 
wybrzeżami oraz stworzenie synergii 
dzięki skutecznej koordynacji tych polityk 
i ich instrumentów;

Or. en

Poprawka 36
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wkład w rozwój instrumentów, które w 
przekrojowy sposób dotyczą polityk 
sektorowych związanych z morzem lub
wybrzeżami;

b) wkład w rozwój instrumentów, które w 
przekrojowy sposób dotyczą polityk 
sektorowych związanych z morzem,
wybrzeżami oraz polityk sektorowych w 
zakresie powiązań między lądem a 
morzem;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy dodać wzmiankę o powiązaniach między lądem a morzem, aby umożliwić połączenie 
zintegrowanej polityki morskiej z politykami rozwoju terytorialnego. Istotnie ważne jest, by 
nie oddzielać wybrzeży od głębi lądu.
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Poprawka 37
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) wsparcie skoordynowanego procesu 
kształtowania polityki oraz propagowanie 
zrównoważonej eksploatacji zasobów 
morskich i nadbrzeżnych oraz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
innowacyjności i zatrudnienia w sektorach 
morskich i regionach nadbrzeżnych, 
zgodnie z priorytetami i działaniami 
polityki sektorowej;

(c) wsparcie skoordynowanego procesu 
kształtowania polityki oraz propagowanie 
zrównoważonej eksploatacji zasobów 
morskich i nadbrzeżnych oraz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
innowacyjności i zatrudnienia w sektorach 
morskich, regionach nadbrzeżnych i na 
wyspach, zgodnie z dorobkiem prawnym i 
zobowiązaniami międzynarodowymi;

Or. en

Poprawka 38
Elie Hoarau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wsparcie skoordynowanego procesu
kształtowania polityki oraz propagowanie
zrównoważonej eksploatacji zasobów 
morskich i nadbrzeżnych oraz
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
innowacyjności i zatrudnienia w sektorach 
morskich i regionach nadbrzeżnych, 
zgodnie z priorytetami i działaniami 
polityki sektorowej;

c) wsparcie skoordynowanego procesu
podejmowania decyzji oraz osiągnięcie
zrównoważonej eksploatacji zasobów 
morskich i nadbrzeżnych, jak również
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
innowacyjności i zatrudnienia w sektorach 
morskich i regionach nadbrzeżnych, 
zgodnie z priorytetami i działaniami 
polityki sektorowej;

Or. fr
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Poprawka 39
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wsparcie skoordynowanego procesu 
kształtowania polityki oraz propagowanie 
zrównoważonej eksploatacji zasobów 
morskich i nadbrzeżnych oraz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
innowacyjności i zatrudnienia w sektorach 
morskich i regionach nadbrzeżnych, 
zgodnie z priorytetami i działaniami 
polityki sektorowej;

c) wsparcie skoordynowanego procesu 
kształtowania polityki, obejmującego 
władze regionalne i lokalne, oraz 
propagowanie zrównoważonej eksploatacji 
zasobów morskich i nadbrzeżnych oraz 
zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
innowacyjności i zatrudnienia w sektorach 
morskich i regionach nadbrzeżnych, 
zgodnie z priorytetami i działaniami 
polityki sektorowej;

Or. fr

Poprawka 40
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ściślejsze określenie – w ramach 
dyrektywy ramowej w sprawie strategii 
morskiej – granic zrównoważonego 
rozwoju działalności człowieka, która 
oddziałuje na środowisko morskie;

d) ściślejsze określenie – w ramach 
dyrektywy ramowej w sprawie strategii 
morskiej oraz ramowej dyrektywy wodnej
– granic zrównoważonego rozwoju 
działalności człowieka, która oddziałuje na 
środowisko morskie i wpływa na 
zanieczyszczenie mórz;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy dodać wzmiankę o ramowej dyrektywie wodnej, która odgrywa znaczną rolę w 
zarządzaniu jakością środowiska morskiego.
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Poprawka 41
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera d 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) ściślejsze określenie – w ramach 
dyrektywy ramowej w sprawie strategii 
morskiej – granic zrównoważonego 
rozwoju działalności człowieka, która 
oddziałuje na środowisko morskie;

d) ściślejsze określenie – w ramach 
dyrektywy ramowej w sprawie strategii 
morskiej – granic zrównoważonego 
rozwoju działalności człowieka, która 
oddziałuje na środowisko morskie oraz 
regiony nadbrzeżne, wyspiarskie i 
najbardziej oddalone;

Or. pt

Uzasadnienie

Najbardziej oddalone regiony – których status został określony w art. 349 Traktatu– z uwagi 
na swe charakterystyczne silne uzależnienie od działalności związanej z morzem powinny –
tak jak regiony nadbrzeżne i wyspiarskie – być wymienione w zmienionym artykule.

Poprawka 42
Patrice Tirolien

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera e a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) sprzyjanie integracji regionalnej 
regionów najbardziej oddalonych i 
zintegrowanemu podejściu do polityki 
morskiej w ich strefach geograficznych.

Or. fr

Poprawka 43
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) wspierania i wzmacniania dialogu i 
współpracy z i między zainteresowanymi 
stronami w odniesieniu do przekrojowych 
zagadnień związanych ze zintegrowaną 
polityką morską;

b) wspierania i wzmacniania dialogu i 
współpracy z i między zainteresowanymi 
stronami na wszystkich szczeblach 
zarządzania oraz ze społeczeństwem 
obywatelskim i przedstawicielami 
zawodów związanych z morzem w 
odniesieniu do przekrojowych zagadnień 
związanych ze zintegrowaną polityką 
morską;

Or. fr

Poprawka 44
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) wspierania i wzmacniania dialogu i 
współpracy z i między zainteresowanymi 
stronami w odniesieniu do przekrojowych
zagadnień związanych ze zintegrowaną 
polityką morską;

(b) wspierania i wzmacniania dialogu i 
współpracy z i między partnerami w 
odniesieniu do zagadnień związanych ze 
zintegrowaną polityką morską;

Or. en

Poprawka 45
Nuno Teixeira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) ułatwienia wykorzystywania synergii, 
wymiany informacji i najlepszych praktyk 
w zakresie polityki morskiej, w tym 
gospodarki morskiej i polityk sektorowych, 
które mają wpływ na morza regionalne i 

c) ułatwienia wykorzystywania synergii, 
wymiany informacji i najlepszych praktyk 
w zakresie polityki morskiej, w tym 
gospodarki morskiej, i polityk 
sektorowych, które mają wpływ na morza 
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regiony nadbrzeżne, lub regionalne i regiony nadbrzeżne,
wyspiarskie i najbardziej oddalone, lub

Or. pt

Uzasadnienie

Najbardziej oddalone regiony – których status został określony w art. 349 Traktatu – z uwagi 
na swe charakterystyczne silne uzależnienie od działalności związanej z morzem powinny –
tak jak regiony nadbrzeżne i wyspiarskie – być wymienione w zmienionym artykule.

Poprawka 46
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) ułatwienia wykorzystywania synergii, 
wymiany informacji i najlepszych praktyk 
w zakresie polityki morskiej, w tym 
gospodarki morskiej i polityk sektorowych, 
które mają wpływ na morza regionalne i
regiony nadbrzeżne, lub

(c) ułatwienia wykorzystywania synergii, 
wymiany informacji i najlepszych praktyk 
w zakresie polityki morskiej, w tym 
gospodarki morskiej i polityk sektorowych, 
które mają wpływ na morza regionalne,
regiony nadbrzeżne i wyspy, lub

Or. en

Poprawka 47
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) zachęcania do koordynacji i dążenia 
do synergii między polityką morską a 
pozostałymi politykami unijnymi, w 
szczególności funduszami strukturalnymi, 
transeuropejskimi sieciami 
transportowymi, wspólną polityką 
rybołówstwa, turystyką, działaniami na 
rzecz środowiska i klimatu, programem 
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ramowym w zakresie badań i rozwoju oraz 
polityką energetyczną;

Or. fr

Uzasadnienie

Zintegrowane podejście zintegrowanej polityki morskiej powinno również być widoczne w 
dążeniu do synergii z innymi politykami wspólnotowymi, które potencjalnie posiadają wymiar 
morski.

Poprawka 48
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) propagowania międzysektorowych 
platform i sieci współpracy, skupiających 
przedstawicieli przemysłu, środowisk 
naukowych, regionów, organów 
publicznych i organizacji pozarządowych;

(d) propagowania międzysektorowych 
platform i sieci współpracy, obejmujących 
wkład ze strony partnerów i środowiska 
akademickiego;

Or. en

Poprawka 49
Elie Hoarau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) propagowania międzysektorowych 
platform i sieci współpracy, skupiających 
przedstawicieli przemysłu, środowisk 
naukowych, regionów, organów 
publicznych i organizacji pozarządowych;

d) propagowania międzysektorowych 
platform i sieci współpracy, skupiających 
przedstawicieli przemysłu, środowisk
naukowych, regionów, organów 
publicznych, organizacji ekologicznych i 
organizacji pozarządowych;

Or. fr
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Poprawka 50
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) planowania przestrzennego obszarów 
morskich oraz zintegrowanego zarządzania 
strefą przybrzeżną, które stanowią 
podstawowy instrument zarządzania 
opartego na ekosystemach oraz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
morskich i regionów nadbrzeżnych;

b) planowania przestrzennego obszarów 
morskich, zintegrowanego zarządzania 
strefą przybrzeżną oraz powiązań między 
lądem a morzem, które stanowią 
podstawowy instrument zarządzania 
opartego na ekosystemach oraz 
zrównoważonego rozwoju obszarów 
morskich i regionów nadbrzeżnych;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy dodać wzmiankę o powiązaniach między lądem a morzem, aby umożliwić połączenie 
zintegrowanej polityki morskiej z politykami rozwoju terytorialnego. Istotnie ważne jest, by 
nie oddzielać wybrzeży od głębi lądu.

Poprawka 51
Elie Hoarau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3 – litera a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) państwami trzecimi, w tym państwami 
graniczącymi z europejskimi basenami 
morskimi,

a) państwami trzecimi, w tym państwami 
graniczącymi z europejskimi basenami 
morskimi, włącznie z basenami morskimi, 
w rejonach których znajdują się regiony 
najbardziej oddalone;

Or. fr
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Poprawka 52
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera a a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) budowanie potencjału partnerów;

Or. en

Poprawka 53
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – litera e 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) działania związane z instrumentami 
przekrojowymi, w tym projektami 
testowymi.

e) działania związane z instrumentami 
przekrojowymi, w tym projektami 
testowymi i strategiami 
makroregionalnymi.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wspomnieć o strategiach makroregionalnych, a zwłaszcza strategiach na rzecz 
Bałtyku, Dunaju i Atlantyku, które posiadają wyraźny wymiar morski.

Poprawka 54
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – litera g a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) ewentualne synergie z innymi 
unijnymi instrumentami finansowania.
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Or. fr

Poprawka 55
Alain Cadec

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 4 – litera e a (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) ewentualne synergie z innymi 
unijnymi instrumentami finansowania.

Or. fr

Poprawka 56
Elie Hoarau

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie z oceny ex-post.

Do dnia 31 grudnia 2014 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie z oceny ex-post, w 
którym należy m.in. przedstawić 
wyszczególnienie osiągniętych postępów w 
podziale na poszczególne baseny morskie 
Unii.

Or. fr


