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Ändringsförslag 21
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) En utveckling av den havspolitiska 
dagordningen genom ekonomiskt stöd till 
åtgärder inom ramen för den integrerade 
havspolitiken skulle väsentligt kunna 
påverka den ekonomiska, sociala och 
territoriella sammanhållningen.

Or. pt

Motivering

En fördjupning av den integrerade havspolitiken genom inrättandet av ett stödprogram skulle 
bidra till en harmonisk utveckling inom hela unionen och till att målen för ekonomisk, social 
och territoriell sammanhållning enligt artikel 174 i EUF-fördraget uppfylls.

Ändringsförslag 22
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) EU:s finansiering bör stödja det 
förberedande arbetet med åtgärder för att 
främja den integrerade havspolitikens 
strategiska mål, bland annat en integrerad 
havsförvaltning på alla nivåer, en fortsatt 
utveckling och genomförande av 
integrerade havsområdesstrategier som är 
skräddarsydda för Europas olika 
havsområdens specifika behov, en 
definition av hållbarhetens gränser för 
mänsklig verksamhet inom ramen för 
ramdirektivet om en marin strategi, som 
utgör miljöpelaren i den integrerade 
havspolitiken, samtidigt som vederbörlig 
hänsyn tas till deras kumulativa effekter 

(6) EU:s finansiering bör stödja det 
förberedande arbetet med åtgärder för att 
främja den integrerade havspolitikens 
strategiska mål och den territoriella 
sammanhållningen i detta specifika 
sammanhang, bland annat en integrerad 
havsförvaltning på alla nivåer, en fortsatt 
utveckling och genomförande av 
integrerade havsområdesstrategier som är 
skräddarsydda för Europas olika havs-, 
kust- och öområdens samt yttersta 
randområdens specifika behov, en 
definition av hållbarhetens gränser för 
mänsklig verksamhet inom ramen för 
ramdirektivet om en marin strategi, som 
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utifrån den ekosystembaserade strategin, 
ett ökat deltagande av berörda parter i 
integrerade havsförvaltningssystem, 
vidareutveckling av övergripande verktyg 
för ett integrerat beslutsfattande, främjande 
av den integrerade havspolitikens 
internationella dimension, samt hållbar 
ekonomisk tillväxt, sysselsättning, 
innovation och konkurrenskraft.

utgör miljöpelaren i den integrerade 
havspolitiken, samtidigt som vederbörlig 
hänsyn tas till deras kumulativa effekter 
utifrån den ekosystembaserade strategin, 
ett ökat deltagande av regionala och 
lokala berörda parter i integrerade 
flernivåsystem för havsförvaltning, 
vidareutveckling av övergripande verktyg 
och en sektorsövergripande strategi för ett 
integrerat beslutsfattande i syfte att 
förbättra synergieffekterna och 
samordningen mellan befintliga 
politikområden och instrument, främjande 
av den integrerade havspolitikens 
internationella dimension, samt hållbar 
ekonomisk tillväxt, sysselsättning, 
innovation och konkurrenskraft, med 
särskild inriktning på de yttersta 
randområdena.

Or. pt

Motivering

De yttersta randområdena, vars status fastställs genom artikel 349 i EUF-fördraget, består av 
avlägset belägna öområden som är beroende av verksamhet med anknytning till havet, 
egenskaper som alla är viktiga för den integrerade havspolitikens internationella dimension, 
och bör därför omnämnas i dokumentet på jämställd fot med kust- och öområden.

Ändringsförslag 23
Michail Tremopoulos

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) EU:s finansiering bör stödja det 
förberedande arbetet med åtgärder för att 
främja den integrerade havspolitikens 
strategiska mål, bland annat en integrerad 
havsförvaltning på alla nivåer, en fortsatt 
utveckling och genomförande av 
integrerade havsområdesstrategier som är 
skräddarsydda för Europas olika 
havsområdens specifika behov, en 

(6) EU:s finansiering bör stödja det 
förberedande arbetet med åtgärder för att 
främja den integrerade havspolitikens 
strategiska mål, bland annat en integrerad 
havsförvaltning på alla nivåer, en fortsatt 
utveckling och genomförande av 
integrerade havsområdesstrategier som är 
skräddarsydda för Europas olika havs-,
kust- och öområdens specifika behov, en 
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definition av hållbarhetens gränser för 
mänsklig verksamhet inom ramen för 
ramdirektivet om en marin strategi, som 
utgör miljöpelaren i den integrerade 
havspolitiken, samtidigt som vederbörlig 
hänsyn tas till deras kumulativa effekter 
utifrån den ekosystembaserade strategin, 
ett ökat deltagande av berörda parter i 
integrerade havsförvaltningssystem, 
vidareutveckling av övergripande verktyg 
för ett integrerat beslutsfattande, främjande 
av den integrerade havspolitikens 
internationella dimension, samt hållbar 
ekonomisk tillväxt, sysselsättning, 
innovation och konkurrenskraft.

definition av hållbarhetens gränser för 
mänsklig verksamhet inom ramen för 
ramdirektivet om en marin strategi, som 
utgör miljöpelaren i den integrerade 
havspolitiken, samtidigt som vederbörlig 
hänsyn tas till deras kumulativa effekter 
utifrån den ekosystembaserade strategin, 
ett ökat deltagande av berörda parter, 
såsom offentliga myndigheter, 
ekonomiska och sociala aktörer och 
företrädare för civilsamhället, i 
integrerade havsförvaltningssystem på 
flera nivåer, vidareutveckling av 
övergripande verktyg för ett integrerat 
beslutsfattande, främjande av den 
integrerade havspolitikens internationella 
dimension, samt hållbar ekonomisk 
tillväxt, sysselsättning, innovation och 
konkurrenskraft.

Or. en

Ändringsförslag 24
Luís Paulo Alves

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) EU:s finansiering bör stödja det 
förberedande arbetet med åtgärder för att 
främja den integrerade havspolitikens 
strategiska mål, bland annat en integrerad 
havsförvaltning på alla nivåer, en fortsatt 
utveckling och genomförande av 
integrerade havsområdesstrategier som är 
skräddarsydda för Europas olika 
havsområdens specifika behov, en 
definition av hållbarhetens gränser för 
mänsklig verksamhet inom ramen för 
ramdirektivet om en marin strategi, som 
utgör miljöpelaren i den integrerade 
havspolitiken, samtidigt som vederbörlig 
hänsyn tas till deras kumulativa effekter 
utifrån den ekosystembaserade strategin, 

(6) EU:s finansiering bör stödja det 
förberedande arbetet med åtgärder för att 
främja den integrerade havspolitikens 
strategiska mål, bland annat en integrerad 
havsförvaltning på alla nivåer, en fortsatt 
utveckling och genomförande av 
integrerade havsområdesstrategier som är 
skräddarsydda för Europas olika 
havsområdens specifika behov, en 
definition av hållbarhetens gränser för 
mänsklig verksamhet inom ramen för 
ramdirektivet om en marin strategi, som 
utgör miljöpelaren i den integrerade 
havspolitiken, samtidigt som vederbörlig 
hänsyn tas till deras kumulativa effekter 
utifrån den ekosystembaserade strategin, 
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ett ökat deltagande av berörda parter i 
integrerade havsförvaltningssystem, 
vidareutveckling av övergripande verktyg 
för ett integrerat beslutsfattande, främjande 
av den integrerade havspolitikens 
internationella dimension, samt hållbar 
ekonomisk tillväxt, sysselsättning, 
innovation och konkurrenskraft.

ett ökat deltagande av regionala och 
lokala berörda parter i integrerade 
flernivåsystem för havsförvaltning, 
vidareutveckling av övergripande verktyg 
och en sektorsövergripande strategi för ett 
integrerat beslutsfattande i syfte att 
förbättra synergieffekterna och 
samordningen mellan befintliga 
politikområden och instrument, främjande 
av den integrerade havspolitikens 
internationella dimension, samt hållbar 
ekonomisk tillväxt, sysselsättning, 
innovation och konkurrenskraft, med 
särskild inriktning på de yttersta 
randområdena.

Or. pt

Ändringsförslag 25
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) EU:s finansiering bör stödja det 
förberedande arbetet med åtgärder för att 
främja den integrerade havspolitikens 
strategiska mål, bland annat en integrerad 
havsförvaltning på alla nivåer, en fortsatt 
utveckling och genomförande av 
integrerade havsområdesstrategier som är 
skräddarsydda för Europas olika 
havsområdens specifika behov, en 
definition av hållbarhetens gränser för 
mänsklig verksamhet inom ramen för 
ramdirektivet om en marin strategi, som 
utgör miljöpelaren i den integrerade 
havspolitiken, samtidigt som vederbörlig 
hänsyn tas till deras kumulativa effekter 
utifrån den ekosystembaserade strategin, 
ett ökat deltagande av berörda parter i 
integrerade havsförvaltningssystem, 
vidareutveckling av övergripande verktyg 
för ett integrerat beslutsfattande, främjande 

(6) EU:s finansiering bör stödja det 
förberedande arbetet med åtgärder för att 
främja den integrerade havspolitikens 
strategiska mål, bland annat en integrerad 
havsförvaltning på alla nivåer, en fortsatt 
utveckling och genomförande av 
integrerade havsområdesstrategier som är 
skräddarsydda för Europas olika 
havsområdens specifika behov, en 
definition av hållbarhetens gränser för 
mänsklig verksamhet inom ramen för 
ramdirektivet om en marin strategi och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område 
(ramdirektivet om vatten)1, som utgör 
miljöpelaren i den integrerade 
havspolitiken, samtidigt som vederbörlig 
hänsyn tas till deras kumulativa effekter 
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av den integrerade havspolitikens 
internationella dimension, samt hållbar 
ekonomisk tillväxt, sysselsättning, 
innovation och konkurrenskraft.

utifrån den ekosystembaserade strategin, 
ett ökat deltagande av berörda parter i 
integrerade havsförvaltningssystem, 
vidareutveckling av övergripande verktyg 
för ett integrerat beslutsfattande, främjande 
av den integrerade havspolitikens 
internationella dimension, samt hållbar 
ekonomisk tillväxt, sysselsättning, 
innovation och konkurrenskraft.

________
1 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. fr

Motivering

Man bör lägga till en hänvisning till ramdirektivet om vatten, som spelar en betydelsefull roll 
för förvaltningen av havsmiljöns kvalitet.

Ändringsförslag 26
Alain Cadec

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Det är viktigt att programmet är 
förenligt med unionens övriga 
politikområden som kan ha en maritim 
dimension, särskilt strukturfonderna, de
transeuropeiska transportnäten, den 
gemensamma fiskeripolitiken, turismen, 
miljö- och klimatpolitiken, 
ramprogrammet för forskning och 
utveckling och energipolitiken.

Or. fr

Motivering

Den integrerade strategi som ligger till grund för havspolitiken bör också tillämpas för att 
främja synergieffekter med övriga europeiska politikområden som kan ha en maritim 
dimension.
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Ändringsförslag 27
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Enligt kommissionens meddelande av 
den 26 maj 2004 ”Ett starkare 
partnerskap för de yttersta 
randområdena” (KOM(2004)0343), bör 
de yttersta randområdena fungera som 
förbindelselänkar mellan unionen och 
resten av världen och anta regionala 
havsstrategier som kan underlätta deras 
regionala integration genom en nära 
involvering av grannländerna.

Or. fr

Ändringsförslag 28
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) De makroregionala strategierna för 
Östersjön och Atlantområdet utgör en bra 
ram för ytterligare utveckling av 
havsområdena. Dessa strategier kan följas 
av andra strategier, till exempel för 
Nordsjöområdet.

Or. en
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Ändringsförslag 29
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Programmet ska komplettera befintliga 
och framtida finansiella instrument som 
medlemsstaterna tillhandahåller på 
nationell, regional eller lokal nivå för att 
främja skyddet och en hållbar användning 
av hav och kuster.

(9) Programmet ska komplettera befintliga 
och framtida finansiella instrument som 
medlemsstaterna tillhandahåller på 
nationell, regional eller lokal nivå för att 
främja såväl skyddet och en hållbar 
användning av hav och kuster som 
samarbetet mellan EU:s medlemsstater 
och kustområden.

Or. pt

Motivering

Målsättningen att främja samarbetet och dialogen mellan medlemsstaterna och deras 
kustområden är av avgörande betydelse för den integrerade havspolitikens framgång oavsett 
hur finansieringsfrågan löses.

Ändringsförslag 30
Michail Tremopoulos

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Programmet ska komplettera befintliga 
och framtida finansiella instrument som 
medlemsstaterna tillhandahåller på 
nationell, regional eller lokal nivå för att 
främja skyddet och en hållbar användning 
av hav och kuster.

(9) Programmet ska komplettera befintliga 
och framtida finansiella instrument som 
unionen och medlemsstaterna 
tillhandahåller på nationell, regional eller 
lokal nivå för att främja skyddet och en 
hållbar användning av hav och kuster.

Or. en
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Ändringsförslag 31
Elie Hoarau

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Det är viktigt att programmet 
inbegriper samtliga havsområden i 
unionen och att de yttersta 
randområdenas havsområden inte 
utesluts.

Or. fr

Ändringsförslag 32
Elie Hoarau

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) I de program som upprättas med 
tredjeländer är det viktigt att de 
utomeuropeiska ländernas och 
territoriernas havsområden betraktas som 
havsområden med historiska 
handelsutbyten med unionen.

Or. fr

Ändringsförslag 33
Michail Tremopoulos

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) främja utvecklingen och genomförandet 
av en integrerad förvaltning av havs- och 
kustfrågor och integrerade 

a) främja utvecklingen och genomförandet 
av en integrerad flernivåförvaltning av 
havs- och kustfrågor och integrerade 
havsområdesstrategier och säkra ett aktivt 
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havsområdesstrategier, deltagande av berörda parter, såsom 
offentliga myndigheter, ekonomiska och 
sociala aktörer och företrädare för 
civilsamhället (nedan kallade berörda 
parter),

Or. en

Ändringsförslag 34
Elie Hoarau

Förslag till förordning
Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) främja utvecklingen och genomförandet 
av en integrerad förvaltning av havs- och 
kustfrågor och integrerade 
havsområdesstrategier,

a) främja utvecklingen och genomförandet 
av en integrerad förvaltning av havs- och 
kustfrågor och integrerade strategier för 
alla unionens havsområden,

Or. fr

Ändringsförslag 35
Michail Tremopoulos

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) bidra till utvecklingen av övergripande 
verktyg som sträcker sig över havs- eller 
kustrelaterad politik inom olika sektorer,

b) bidra till utvecklingen av övergripande 
verktyg som sträcker sig över havs- eller 
kustrelaterad politik inom olika sektorer 
och skapa synergieffekter genom en 
effektiv samordning mellan denna politik 
och relaterade instrument,

Or. en
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Ändringsförslag 36
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) bidra till utvecklingen av övergripande 
verktyg som sträcker sig över havs- eller 
kustrelaterad politik inom olika sektorer,

b) bidra till utvecklingen av övergripande 
verktyg för sektoriell politik som är havs-
eller kustrelaterad eller som rör 
förbindelserna mellan inland och hav,

Or. fr

Motivering

Man bör lägga till en hänvisning till förbindelserna mellan inland och hav för att kunna 
koppla den integrerade havspolitiken till den territoriella utvecklingen. Det är nämligen 
viktigt att inte skilja kusterna från inlandet.

Ändringsförslag 37
Michail Tremopoulos

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) stödja ett samordnat beslutsfattande och 
främja en hållbar användning av havs- och 
kustresurser och hållbar ekonomisk 
tillväxt, innovation och sysselsättning i 
havsrelaterade sektorer och kustområden i 
enlighet med sektorspolitiska 
prioriteringar och åtgärder,

c) stödja ett samordnat beslutsfattande och 
främja en hållbar användning av havs- och 
kustresurser och hållbar ekonomisk 
tillväxt, innovation och sysselsättning i 
havsrelaterade sektorer och kust- och 
öområden i enlighet med unionens 
regelverk och internationella åtaganden,

Or. en
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Ändringsförslag 38
Elie Hoarau

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) stödja ett samordnat beslutsfattande och 
främja en hållbar användning av havs- och 
kustresurser och hållbar ekonomisk 
tillväxt, innovation och sysselsättning i 
havsrelaterade sektorer och kustområden i 
enlighet med sektorspolitiska prioriteringar 
och åtgärder,

c) stödja ett samordnat beslutsfattande och 
genomföra en hållbar användning av havs-
och kustresurser samt hållbar ekonomisk 
tillväxt, innovation och sysselsättning i 
havsrelaterade sektorer och kustområden i 
enlighet med sektorspolitiska prioriteringar 
och åtgärder,

Or. fr

Ändringsförslag 39
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) stödja ett samordnat beslutsfattande och 
främja en hållbar användning av havs- och 
kustresurser och hållbar ekonomisk 
tillväxt, innovation och sysselsättning i 
havsrelaterade sektorer och kustområden i 
enlighet med sektorspolitiska prioriteringar 
och åtgärder,

c) stödja ett samordnat beslutsfattande i 
samarbete med de regionala och lokala 
myndigheterna och främja en hållbar 
användning av havs- och kustresurser och 
hållbar ekonomisk tillväxt, innovation och 
sysselsättning i havsrelaterade sektorer och 
kustområden i enlighet med 
sektorspolitiska prioriteringar och åtgärder,

Or. fr
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Ändringsförslag 40
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) närmare definiera hållbarhetens gränser 
för mänsklig verksamhet som kan påverka 
havsmiljön inom ramen för ramdirektivet 
om en marin strategi,

d) närmare definiera hållbarhetens gränser 
för mänsklig verksamhet som kan påverka 
havsmiljön och föroreningen av havet 
inom ramen för ramdirektivet om en marin 
strategi och ramdirektivet om 
gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område,

Or. fr

Motivering

Man bör lägga till en hänvisning till ramdirektivet om vatten, som spelar en betydelsefull roll 
för förvaltningen av havsmiljöns kvalitet.

Ändringsförslag 41
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) närmare definiera hållbarhetens gränser 
för mänsklig verksamhet som kan påverka 
havsmiljön inom ramen för ramdirektivet 
om en marin strategi,

d) närmare definiera hållbarhetens gränser 
för mänsklig verksamhet som kan påverka 
såväl havsmiljön som kust- och 
öområdena och de yttersta randområdena 
inom ramen för ramdirektivet om en marin 
strategi,

Or. pt

Motivering

De yttersta randområdena, vars status fastställs genom artikel 349 i EUF-fördraget, är 
beroende av verksamhet med anknytning till havet och bör därför nämnas i den ändrade 
artikeln på jämställd fot med kust- och öområden.
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Ändringsförslag 42
Patrice Tirolien

Förslag till förordning
Artikel 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) främja de yttersta randområdenas 
regionala integrering och en integrerad 
strategi för havspolitiken i deras 
geografiska områden,

Or. fr

Ändringsförslag 43
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) främja och fördjupa dialogen och 
samarbetet med och mellan berörda parter 
om övergripande frågor som rör den 
integrerade havspolitiken,

b) främja och fördjupa dialogen och 
samarbetet med och mellan berörda parter 
på alla förvaltningsnivåer och med 
civilsamhället och företrädarna för 
havsrelaterade yrken om övergripande 
frågor som rör den integrerade 
havspolitiken,

Or. fr

Ändringsförslag 44
Michail Tremopoulos

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) främja och fördjupa dialogen och 
samarbetet med och mellan berörda parter 
om övergripande frågor som rör den 

b) främja och fördjupa dialogen och 
samarbetet med och mellan berörda parter 
om frågor som rör den integrerade 
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integrerade havspolitiken, havspolitiken,

Or. en

Ändringsförslag 45
Nuno Teixeira

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) underlätta utnyttjandet av 
synergieffekter, utbyte av information och 
bästa metoder om havspolitiken, bland 
annat dess förvaltning och sektorspolitiska 
områden som påverkar regionala hav och
kustområden,

c) underlätta utnyttjandet av 
synergieffekter, utbyte av information och 
bästa metoder om havspolitiken, bland 
annat dess förvaltning, och om 
sektorspolitiska områden som påverkar 
regionala hav, kust- och öområden samt 
yttersta randområden,

Or. pt

Motivering

De yttersta randområdena, vars status fastställs genom artikel 349 i EUF-fördraget, är 
öområden som är beroende av verksamhet med anknytning till havet och bör därför nämnas i 
den ändrade artikeln på jämställd fot med kust- och öområden.

Ändringsförslag 46
Michail Tremopoulos

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) underlätta utnyttjandet av 
synergieffekter, utbyte av information och 
bästa metoder om havspolitiken, bland 
annat dess förvaltning och sektorspolitiska 
områden som påverkar regionala hav och 
kustområden,

c) underlätta utnyttjandet av 
synergieffekter, utbyte av information och 
bästa metoder om havspolitiken, bland 
annat dess förvaltning och sektorspolitiska 
områden som påverkar regionala hav och 
kust- och öområden,

Or. en
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Ändringsförslag 47
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) främja samordning och 
synergieffekter mellan havspolitiken och 
unionens övriga politikområden, särskilt 
strukturfonderna, de transeuropeiska 
transportnäten, den gemensamma 
fiskeripolitiken, turismen, miljö- och 
klimatpolitiken, ramprogrammet för 
forskning och utveckling och 
energipolitiken. 

Or. fr

Motivering

Den integrerade strategi som ligger till grund för havspolitiken bör också tillämpas för att 
främja synergieffekter med övriga europeiska politikområden som kan ha en maritim 
dimension.

Ändringsförslag 48
Michail Tremopoulos

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) främja inrättandet av 
sektorsövergripande samarbetsplattformar 
och nätverk, där berörda parter inom 
näringslivet, forskarvärlden, regioner, 
offentliga myndigheter och icke-statliga 
organisationer kan lägga fram sina 
synpunkter,

d) främja inrättandet av 
sektorsövergripande samarbetsplattformar 
och nätverk, där berörda parter och den 
akademiska världen kan lägga fram sina 
bidrag,

Or. en
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Ändringsförslag 49
Elie Hoarau

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) främja inrättandet av 
sektorsövergripande samarbetsplattformar 
och nätverk, där berörda parter inom 
näringslivet, forskarvärlden, regioner, 
offentliga myndigheter och icke-statliga 
organisationer kan lägga fram sina 
synpunkter,

d) främja inrättandet av 
sektorsövergripande samarbetsplattformar 
och nätverk, där berörda parter inom 
näringslivet, forskarvärlden, regioner, 
offentliga myndigheter, 
miljöorganisationer och icke-statliga 
organisationer kan lägga fram sina 
synpunkter,

Or. fr

Ändringsförslag 50
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) fysisk planering i kust- och 
havsområden och en integrerad förvaltning 
av kustområden, som utgör ett 
grundläggande verktyg för 
ekosystembaserad förvaltning och hållbar 
utveckling av havs- och kustområden,

b) fysisk planering i kust- och 
havsområden, en integrerad förvaltning av 
kustområden och utveckling av 
förbindelserna mellan inland och hav, 
som utgör ett grundläggande verktyg för en 
ekosystembaserad förvaltning och hållbar 
utveckling av havs- och kustområden,

Or. fr

Motivering

Man bör lägga till en hänvisning till förbindelserna mellan inland och hav för att kunna 
koppla den integrerade havspolitiken till den territoriella utvecklingen. Det är nämligen 
viktigt att inte skilja kusterna från inlandet.
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Ändringsförslag 51
Elie Hoarau

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) tredjeländer, inklusive dem som gränsar 
till ett europeiskt havsområde,

a) tredjeländer, inklusive dem som gränsar 
till ett europeiskt havsområde, däribland 
de europeiska havsområden i vilka de 
yttersta randområdena ingår,

Or. fr

Ändringsförslag 52
Michail Tremopoulos

Förslag till förordning
Artikel 4 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) kapacitetsuppbyggnad för berörda 
parter,

Or. en

Ändringsförslag 53
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 4 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) åtgärder som rör övergripande verktyg, 
bland annat testprojekt.

e) åtgärder som rör övergripande verktyg, 
bland annat testprojekt och 
makroregionala strategier.

Or. fr
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Motivering

De makroregionala strategier bör nämnas, särskilt strategierna för Östersjön, Donau och 
Atlanten, som har en betydande maritim dimension.

Ändringsförslag 54
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) möjliga synergieffekter med unionens 
övriga finansieringsinstrument,

Or. fr

Ändringsförslag 55
Alain Cadec

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 4 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) möjliga synergieffekter med unionens 
övriga finansieringsinstrument,

Or. fr

Ändringsförslag 56
Elie Hoarau

Förslag till förordning
Artikel 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska senast den 
31 december 2014 överlämna en 
efterhandsutvärdering till 

Kommissionen ska senast den 
31 december 2014 överlämna en 
efterhandsutvärdering till 
Europaparlamentet och rådet, vilken 
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Europaparlamentet och rådet. särskilt ska omfatta en detaljerad 
redogörelse över de förbättringar som 
gjorts av varje havsområde i unionen.

Or. fr


