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Alteração 21
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-A) O desenvolvimento das questões 
marítimas através de um apoio financeiro 
às acções da política marítima integrada 
terá um impacto significativo em termos 
de coesão económica, social e territorial.

Or. pt

Justificação

O aprofundamento da PMI através da criação de um programa de apoio contribuirá para o 
desenvolvimento harmonioso do conjunto da União Europeia e para os objectivos da coesão 
económica, social e territorial previstos no artigo 174.° do TFUE.

Alteração 22
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

6) O financiamento da União deve 
destinar-se a apoiar os trabalhos 
preparatórios de acções que visem 
promover os objectivos estratégicos da 
política marítima integrada, 
nomeadamente: governação marítima 
integrada a todos os níveis, 
aprofundamento e implementação de 
estratégias integradas para as bacias 
marítimas adaptadas às necessidades 
específicas das diversas bacias marítimas 
europeias, definição dos limites da 
sustentabilidade das actividades humanas 
no âmbito da Directiva-Quadro Estratégia 

6) O financiamento da União deve 
destinar-se a apoiar os trabalhos 
preparatórios de acções que visem 
promover os objectivos estratégicos da 
política marítima integrada e a coesão 
territorial neste contexto específico, 
nomeadamente: governação marítima 
integrada a todos os níveis, 
aprofundamento e implementação de 
estratégias integradas para as bacias 
marítimas adaptadas às necessidades 
específicas das diversas bacias marítimas 
europeias, bem como das regiões costeiras, 
insulares e utraperiféricas, definição dos 
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Marinha, que constitui o pilar ambiental da 
política marítima integrada (tendo em 
devida conta os efeitos cumulativos dessas 
actividades com base na abordagem 
ecossistémica), participação das partes 
interessadas em regimes de governação 
marítima integrada, desenvolvimento de 
instrumentos transversais para a elaboração 
de uma política integrada e promoção da 
dimensão internacional da política 
marítima integrada, bem como crescimento 
económico sustentável, emprego, inovação 
e competitividade.

limites da sustentabilidade das actividades 
humanas no âmbito da Directiva-Quadro 
Estratégia Marinha, que constitui o pilar 
ambiental da política marítima integrada 
(tendo em devida conta os efeitos 
cumulativos dessas actividades com base 
na abordagem ecossistémica), participação 
das partes interessadas locais e regionais
em regimes de governação marítima 
integrada a vários níveis, desenvolvimento 
de instrumentos transversais e de uma 
abordagem transsectorial para a 
elaboração de uma política integrada que 
vise melhorar as sinergias e a 
coordenação entre as políticas e os 
instrumentos existentes e promoção da 
dimensão internacional da política 
marítima integrada, bem como crescimento 
económico sustentável, emprego, inovação 
e competitividade, centrando-se em 
especial nas regiões ultraperiféricas.

Or. pt

Justificação

As regiões ultraperiféricas, cujo estatuto é consagrado pelo artigo 349.° do Tratado, devem, 
em virtude das suas características de insularidade, de forte dependência em relação às 
actividades marítimas e da sua localização remota, característica importante em termos de 
dimensão internacional da PMI, a par das regiões costeiras e insulares, ser referidas no 
documento.

Alteração 23
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

6) O financiamento da União deve 
destinar-se a apoiar os trabalhos 
preparatórios de acções que visem 
promover os objectivos estratégicos da 
política marítima integrada, 

6) O financiamento da União deve 
destinar-se a apoiar os trabalhos 
preparatórios de acções que visem 
promover os objectivos estratégicos da 
política marítima integrada, 
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nomeadamente: governação marítima 
integrada a todos os níveis, 
aprofundamento e implementação de 
estratégias integradas para as bacias 
marítimas adaptadas às necessidades 
específicas das diversas bacias marítimas 
europeias, definição dos limites da 
sustentabilidade das actividades humanas 
no âmbito da Directiva-Quadro Estratégia 
Marinha, que constitui o pilar ambiental da 
política marítima integrada (tendo em 
devida conta os efeitos cumulativos dessas 
actividades com base na abordagem 
ecossistémica), participação das partes 
interessadas em regimes de governação 
marítima integrada, desenvolvimento de 
instrumentos transversais para a elaboração 
de uma política integrada e promoção da 
dimensão internacional da política 
marítima integrada, bem como crescimento 
económico sustentável, emprego, inovação 
e competitividade.

nomeadamente: governação marítima 
integrada a todos os níveis, 
aprofundamento e implementação de 
estratégias integradas para as bacias 
marítimas adaptadas às necessidades 
específicas das diversas bacias marítimas 
europeias, bem como das regiões costeiras 
e insulares, definição dos limites da 
sustentabilidade das actividades humanas 
no âmbito da Directiva-Quadro Estratégia 
Marinha, que constitui o pilar ambiental da 
política marítima integrada (tendo em 
devida conta os efeitos cumulativos dessas 
actividades com base na abordagem 
ecossistémica), participação de parceiros 
como as autoridades públicas, os 
parceiros económicos e sociais e os 
actores da sociedade civil em regimes de 
governação marítima integrada a vários 
níveis, desenvolvimento de instrumentos 
transversais para a elaboração de uma 
política integrada e promoção da dimensão 
internacional da política marítima 
integrada, bem como crescimento 
económico sustentável, emprego, inovação 
e competitividade.

Or. en

Alteração 24
Luís Paulo Alves

Proposta de regulamento
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

6) O financiamento da União deve 
destinar-se a apoiar os trabalhos 
preparatórios de acções que visem 
promover os objectivos estratégicos da 
política marítima integrada, 
nomeadamente: governação marítima 
integrada a todos os níveis, 
aprofundamento e implementação de 
estratégias integradas para as bacias 

6) O financiamento da União deve 
destinar-se a apoiar os trabalhos 
preparatórios de acções que visem 
promover os objectivos estratégicos da 
política marítima integrada, 
nomeadamente: governação marítima 
integrada a todos os níveis, 
aprofundamento e implementação de 
estratégias integradas para as bacias 
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marítimas adaptadas às necessidades 
específicas das diversas bacias marítimas 
europeias, definição dos limites da 
sustentabilidade das actividades humanas 
no âmbito da Directiva-Quadro Estratégia 
Marinha, que constitui o pilar ambiental da 
política marítima integrada (tendo em 
devida conta os efeitos cumulativos dessas 
actividades com base na abordagem 
ecossistémica), participação das partes 
interessadas em regimes de governação 
marítima integrada, desenvolvimento de 
instrumentos transversais para a elaboração 
de uma política integrada e promoção da 
dimensão internacional da política 
marítima integrada, bem como crescimento 
económico sustentável, emprego, inovação 
e competitividade.

marítimas adaptadas às necessidades 
específicas das diversas bacias marítimas 
europeias, definição dos limites da 
sustentabilidade das actividades humanas 
no âmbito da Directiva-Quadro Estratégia 
Marinha, que constitui o pilar ambiental da 
política marítima integrada (tendo em 
devida conta os efeitos cumulativos dessas 
actividades com base na abordagem 
ecossistémica), participação das partes 
interessadas locais e regionais em regimes 
de governação marítima integrada a vários 
níveis, desenvolvimento de instrumentos 
transversais e de uma abordagem 
transsectorial para a elaboração de uma 
política integrada que vise melhorar as 
sinergias e a coordenação entre as 
políticas e os instrumentos existentes 
utilizando a partilha de dados e 
conhecimentos marinhos e a promoção da 
dimensão internacional da política 
marítima integrada, bem como crescimento 
económico sustentável, emprego, inovação 
e competitividade.

Or. pt

Alteração 25
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

6) O financiamento da União deve 
destinar-se a apoiar os trabalhos 
preparatórios de acções que visem 
promover os objectivos estratégicos da 
política marítima integrada, 
nomeadamente: governação marítima 
integrada a todos os níveis, 
aprofundamento e implementação de 
estratégias integradas para as bacias 
marítimas adaptadas às necessidades 
específicas das diversas bacias marítimas 

6) O financiamento da União deve 
destinar-se a apoiar os trabalhos 
preparatórios de acções que visem 
promover os objectivos estratégicos da 
política marítima integrada, 
nomeadamente: governação marítima 
integrada a todos os níveis, 
aprofundamento e implementação de 
estratégias integradas para as bacias 
marítimas adaptadas às necessidades 
específicas das diversas bacias marítimas 
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europeias, definição dos limites da 
sustentabilidade das actividades humanas 
no âmbito da Directiva-Quadro Estratégia 
Marinha, que constitui o pilar ambiental da 
política marítima integrada (tendo em 
devida conta os efeitos cumulativos dessas 
actividades com base na abordagem 
ecossistémica), participação das partes 
interessadas em regimes de governação 
marítima integrada, desenvolvimento de 
instrumentos transversais para a elaboração 
de uma política integrada e promoção da 
dimensão internacional da política 
marítima integrada, bem como crescimento 
económico sustentável, emprego, inovação 
e competitividade.

europeias, definição dos limites da 
sustentabilidade das actividades humanas 
no âmbito da Directiva-Quadro Estratégia 
Marinha e da Directiva 2000/60/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de Outubro de 2000, que estabelece um 
quadro de acção comunitária no domínio 
da política da água (Directiva-quadro 
sobre a água)1, que constituem o pilar 
ambiental da política marítima integrada 
(tendo em devida conta os efeitos 
cumulativos dessas actividades com base 
na abordagem ecossistémica), participação 
das partes interessadas em regimes de 
governação marítima integrada, 
desenvolvimento de instrumentos 
transversais para a elaboração de uma 
política integrada e promoção da dimensão 
internacional da política marítima 
integrada, bem como crescimento 
económico sustentável, emprego, inovação 
e competitividade.
1 JO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

Or. fr

Justificação

É conveniente aditar uma referência à Directiva-quadro sobre a água, que intervém 
largamente na gestão da qualidade ambiental do meio marinho.

Alteração 26
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

7-A) Importa que o programa seja 
devidamente articulado com outras 
políticas da União que possam ter uma 
dimensão marítima, em particular os 
fundos estruturais, as redes 
transeuropeias dos transportes, a política 
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comum das pescas, o turismo, as acções a 
favor do ambiente e do clima, o 
programa-quadro de investigação e 
desenvolvimento e a política energética.

Or. fr

Justificação

A abordagem integrada da PMI deveria contemplar igualmente as sinergias com outras 
políticas europeias que possam ter uma dimensão marítima.

Alteração 27
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

8-A) Segundo a comunicação da 
Comissão de 26 de Maio de 2004 
intitulada “Uma parceria reforçada para 
as regiões ultraperiféricas” 
(COM(2004)0343), as regiões 
ultraperiféricas devem desempenhar um 
papel de “relais” da União no mundo e 
adoptar estratégias a nível das bacias 
marítimas que facilitem a sua integração 
regional em estreita associação com os 
países vizinhos.

Or. fr

Alteração 28
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

8-A) As estratégias macro-regionais para 
o mar Báltico e a região atlântica 
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constituem um quadro propício para o 
reforço do desenvolvimento das regiões 
marítimas; estas estratégias podem ser 
seguidas de outras estratégias, como a 
relativa ao mar do Norte.  

Or. en

Alteração 29
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

9) O programa deve complementar os 
instrumentos financeiros actuais e futuros 
disponibilizados, ao nível nacional e 
subnacional, pelos Estados-Membros para 
promover a protecção e a utilização 
sustentável dos oceanos e mares e das 
costas.

9) O programa deve complementar os 
instrumentos financeiros actuais e futuros 
disponibilizados, ao nível nacional e 
subnacional, pelos Estados-Membros para 
promover a protecção e a utilização 
sustentável dos oceanos e mares e das 
costas, e contribuir para uma melhor 
cooperação entre os Estados-Membros e 
as regiões costeiras da União Europeia.

Or. pt

Justificação

O objectivo de promover e melhorar a cooperação e o diálogo entre os Estados-Membros e 
as suas regiões costeiras é essencial para o sucesso da PMI, para além da questão do seu 
financiamento.

Alteração 30
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

9) O programa deve complementar os 
instrumentos financeiros actuais e futuros 

9) O programa deve complementar os 
instrumentos financeiros actuais e futuros 
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disponibilizados, ao nível nacional e 
subnacional, pelos Estados-Membros para 
promover a protecção e a utilização 
sustentável dos oceanos e mares e das 
costas.

disponibilizados pela União e, ao nível 
nacional e subnacional, pelos 
Estados-Membros para promover a 
protecção e a utilização sustentável dos 
oceanos e mares e das costas.

Or. en

Alteração 31
Elie Hoarau

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

9-A) Importa que o programa integre o 
conjunto das bacias marítimas da União e 
que as bacias marítimas das regiões 
ultraperiféricas não sejam excluídas.

Or. fr

Alteração 32
Elie Hoarau

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

9-B) No âmbito dos programas 
estabelecidos com países terceiros, 
importa ter em conta as bacias marítimas 
dos países e territórios ultramarinos
(PTU) enquanto bacias marítimas de 
intercâmbios históricos com a União.

Or. fr
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Alteração 33
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Favorecer o desenvolvimento e a 
implementação de uma governação 
integrada dos assuntos marítimos e 
costeiros e estratégias integradas para as 
bacias marítimas;

a) Favorecer o desenvolvimento e a 
implementação de uma governação 
integrada a vários níveis dos assuntos 
marítimos e costeiros e estratégias 
integradas para as bacias marítimas, 
velando pela participação activa de
parceiros como as autoridades públicas, 
os parceiros económicos e sociais e os 
actores da sociedade civil (a seguir 
designados “parceiros”);

Or. en

Alteração 34
Elie Hoarau

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Favorecer o desenvolvimento e a 
implementação de uma governação 
integrada dos assuntos marítimos e 
costeiros e estratégias integradas para as 
bacias marítimas;

a) Favorecer o desenvolvimento e a 
implementação de uma governação 
integrada dos assuntos marítimos e 
costeiros e estratégias integradas para todas 
as bacias marítimas da União;

Or. fr

Alteração 35
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração

b) Contribuir para o desenvolvimento de 
instrumentos transversais para as políticas 
sectoriais ligadas ao mar ou às costas;

b) Contribuir para o desenvolvimento de 
instrumentos transversais para as políticas 
sectoriais ligadas ao mar ou às costas e 
criar sinergias que garantam uma melhor 
coordenação dessas políticas e 
instrumentos conexos;

Or. en

Alteração 36
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Contribuir para o desenvolvimento de 
instrumentos transversais para as políticas 
sectoriais ligadas ao mar ou às costas;

b) Contribuir para o desenvolvimento de 
instrumentos transversais para as políticas 
sectoriais ligadas ao mar, às costas e aos 
elos de ligação entre a terra e o mar;

Or. fr

Justificação

É conveniente aditar uma referência aos elos de ligação entre a terra e o mar a fim de 
permitir uma interconexão ente a PMI e as políticas de desenvolvimento territorial. Com 
efeito, é importante não separar o interior do litoral.

Alteração 37
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Apoiar a articulação das políticas e 
promover a utilização sustentável dos 
recursos marinhos e costeiros, o 

c) Apoiar a articulação das políticas e 
promover a utilização sustentável dos 
recursos marinhos e costeiros, o 
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crescimento económico sustentável, a 
inovação e o emprego nos sectores 
marítimos e nas regiões costeiras, em 
consonância com as prioridades e acções 
das políticas sectoriais;

crescimento económico sustentável, a 
inovação e o emprego nos sectores 
marítimos, nas regiões costeiras e nas 
ilhas, em consonância com o acervo e com 
os compromissos internacionais;

Or. en

Alteração 38
Elie Hoarau

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Apoiar a articulação das políticas e 
promover a utilização sustentável dos 
recursos marinhos e costeiros, o 
crescimento económico sustentável, a 
inovação e o emprego nos sectores 
marítimos e nas regiões costeiras, em
consonância com as prioridades e acções 
das políticas sectoriais;

c) Apoiar a articulação das políticas e 
implementar a utilização sustentável dos 
recursos marinhos e costeiros, bem como o 
crescimento económico sustentável, a 
inovação e o emprego nos sectores 
marítimos e nas regiões costeiras, em 
consonância com as prioridades e acções 
das políticas sectoriais;

Or. fr

Alteração 39
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Apoiar a articulação das políticas e 
promover a utilização sustentável dos 
recursos marinhos e costeiros, o 
crescimento económico sustentável, a 
inovação e o emprego nos sectores 
marítimos e nas regiões costeiras, em 
consonância com as prioridades e acções 
das políticas sectoriais;

c) Apoiar a articulação das políticas 
associando as autoridades regionais e 
locais e promover a utilização sustentável 
dos recursos marinhos e costeiros, o 
crescimento económico sustentável, a 
inovação e o emprego nos sectores 
marítimos e nas regiões costeiras, em 
consonância com as prioridades e acções 
das políticas sectoriais;
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Or. fr

Alteração 40
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Melhor definir os limites da 
sustentabilidade das actividades humanas 
com impacto no meio marinho, no âmbito 
da Directiva-Quadro Estratégia Marinha;

d) Melhor definir os limites da 
sustentabilidade das actividades humanas 
com impacto no meio marinho e na 
poluição marinha, no âmbito da 
Directiva-Quadro Estratégia Marinha e da
Directiva-quadro sobre a água;

Or. fr

Justificação

É conveniente aditar uma referência à Directiva-quadro sobre a água, que intervém 
largamente na gestão da qualidade ambiental do meio marinho.

Alteração 41
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Melhor definir os limites da 
sustentabilidade das actividades humanas 
com impacto no meio marinho, no âmbito 
da Directiva-Quadro Estratégia Marinha;

d) Melhor definir os limites da 
sustentabilidade das actividades humanas 
com impacto no meio marinho e nas 
regiões costeiras, insulares e 
ultraperiféricas, no âmbito da 
Directiva-Quadro Estratégia Marinha;

Or. pt

Justificação

As regiões ultraperiféricas, cujo estatuto é consagrado pelo artigo 349.° do Tratado, devem, 
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em virtude das suas características de forte dependência em relação às actividades 
marítimas, a par das regiões costeiras e insulares, ser referidas no artigo ora alterado.

Alteração 42
Patrice Tirolien

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

e-A) Promover a inserção regional das 
regiões ultraperiféricas e a abordagem 
integrada da política marítima na sua 
zona geográfica.

Or. fr

Alteração 43
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Estimular e reforçar o diálogo e a 
cooperação com e entre as partes 
interessadas sobre questões transversais 
relativas à política marítima integrada;

b) Estimular e reforçar o diálogo e a 
cooperação com e entre as partes 
interessadas a todos os níveis de 
governação, bem como com a sociedade 
civil e os representantes das profissões 
ligadas ao mar, sobre questões transversais 
relativas à política marítima integrada;

Or. fr

Alteração 44
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração

b) Estimular e reforçar o diálogo e a 
cooperação com e entre as partes 
interessadas sobre questões transversais 
relativas à política marítima integrada;

b) Estimular e reforçar o diálogo e a 
cooperação com e entre os parceiros sobre 
questões transversais relativas à política 
marítima integrada;

Or. en

Alteração 45
Nuno Teixeira

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Facilitar a exploração das sinergias, a 
partilha de informações e o intercâmbio de 
boas práticas em matéria de política 
marítima, nomeadamente a sua governação 
e as políticas sectoriais com impacto nos 
mares regionais e nas regiões costeiras; ou

c) Facilitar a exploração das sinergias, a 
partilha de informações e o intercâmbio de 
boas práticas em matéria de política 
marítima, nomeadamente a sua 
governação, e de políticas sectoriais com 
impacto nos mares regionais e nas regiões 
costeiras, insulares e ultraperiféricas; ou

Or. pt

Justificação

As regiões ultraperiféricas, cujo estatuto é consagrado pelo artigo 349.° do Tratado, devem, 
em virtude das suas características de insularidade, de forte dependência em relação às 
actividades marítimas, a par das regiões costeiras e insulares, ser referidas no artigo ora 
alterado.

Alteração 46
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Facilitar a exploração das sinergias, a c) Facilitar a exploração das sinergias, a 
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partilha de informações e o intercâmbio de 
boas práticas em matéria de política 
marítima, nomeadamente a sua governação 
e as políticas sectoriais com impacto nos 
mares regionais e nas regiões costeiras; ou

partilha de informações e o intercâmbio de 
boas práticas em matéria de política 
marítima, nomeadamente a sua governação 
e as políticas sectoriais com impacto nos 
mares regionais e nas regiões costeiras e 
insulares; ou

Or. en

Alteração 47
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea c-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c-A) Incentivar a criação e a coordenação 
de sinergias entre a política marítima e as 
outras políticas da União, em particular 
os fundos estruturais, as redes 
transeuropeias dos transportes, a política 
comum das pescas, o turismo, as acções a 
favor do ambiente e do clima, o 
programa-quadro de investigação e 
desenvolvimento e a política energética;

Or. fr

Justificação

A abordagem integrada da PMI deveria contemplar igualmente as sinergias com outras 
políticas europeias que possam ter uma dimensão marítima.

Alteração 48
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Promover a criação de plataformas e 
redes de cooperação transsectoriais em que 

d) Promover a criação de plataformas e 
redes de cooperação transsectoriais, 
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participem interesses da indústria, partes 
interessadas no sector da investigação, 
regiões, autoridades públicas e ONG;

incluindo as contribuições dos parceiros e 
das universidades;

Or. en

Alteração 49
Elie Hoarau

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Promover a criação de plataformas e 
redes de cooperação transsectoriais em que 
participem interesses da indústria, partes 
interessadas no sector da investigação, 
regiões, autoridades públicas e ONG;

d) Promover a criação de plataformas e 
redes de cooperação transsectoriais em que 
participem interesses da indústria, partes 
interessadas no sector da investigação, 
regiões, autoridades públicas, organizações 
ambientais e ONG;

Or. fr

Alteração 50
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) O ordenamento do espaço marítimo e a 
gestão integrada das zonas costeiras, que 
fornecem instrumentos fundamentais para 
uma gestão ecossistémica e um 
desenvolvimento sustentável das zonas 
marinhas e das regiões costeiras;

b) O ordenamento do espaço marítimo, a 
gestão integrada das zonas costeiras e o 
desenvolvimento dos elos de ligação entre 
a terra e o mar, que fornecem 
instrumentos fundamentais para uma 
gestão ecossistémica e um 
desenvolvimento sustentável das zonas 
marinhas e das regiões costeiras;

Or. fr

Justificação

É conveniente aditar uma referência aos elos de ligação entre a terra e o mar a fim de 
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permitir uma interconexão ente a PMI e as políticas de desenvolvimento territorial. Com 
efeito, é importante não separar o interior do litoral.

Alteração 51
Elie Hoarau

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Países terceiros, incluindo os países 
ribeirinhos de uma bacia marítima 
europeia;

a) Países terceiros, incluindo os países 
ribeirinhos de uma bacia marítima 
europeia, nesta se incluindo as bacias 
marítimas europeias das quais fazem 
parte as regiões ultraperiféricas;

Or. fr

Alteração 52
Michail Tremopoulos

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea a-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

a-A) Reforço das capacidades dos 
parceiros;

Or. en

Alteração 53
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

e) Acções referentes a instrumentos 
transversais, incluindo projectos-piloto.

e) Acções referentes a instrumentos 
transversais, incluindo projectos-piloto e 
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estratégias macro-regionais.

Or. fr

Justificação

É conveniente fazer referência às estratégias macro-regionais, nomeadamente as estratégias 
para o mar Báltico, o Danúbio e o Atlântico, que revestem uma forte dimensão marítima.

Alteração 54
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – alínea g-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

g-A) As sinergias possíveis com outros 
instrumentos de financiamento da União.

Or. fr

Alteração 55
Alain Cadec

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4 – alínea e-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

e-A) As sinergias possíveis com outros 
instrumentos de financiamento da União.

Or. fr

Alteração 56
Elie Hoarau

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório de 
avaliação ex post até 31 de Dezembro de 
2014.

A Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório de 
avaliação ex post até 31 de Dezembro de 
2014, no qual devem figurar, 
nomeadamente, informações detalhadas 
sobre os progressos realizados no âmbito 
da bacia marítima da União.

Or. fr


