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Pozměňovací návrh 1
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje úlohu, kterou mají při 
podpoře rozvoje vyváženého a 
integrovaného regionálního rozvoje 
strategie pro přímořské oblasti; žádá, aby 
tyto strategie byly účinně převedeny do 
praxe a na jejich provádění byly vyčleněny 
dostatečné finanční a správní zdroje;

1. zdůrazňuje úlohu, kterou mají při 
podpoře rozvoje vyváženého a 
integrovaného regionálního rozvoje, 
obnově evropského hospodářství a 
vytváření pracovních míst strategie pro 
přímořské oblasti; žádá, aby tyto strategie 
byly účinně převedeny do praxe a na jejich 
provádění byly vyčleněny dostatečné 
finanční a správní zdroje za pomoci 
finančních prostředků vyčleněných 
z EFRR, programu Horizont 2020, 
Programu pro konkurenceschopnost 
podniků s důrazem na malé a střední 
podniky (COSME) a Evropského 
námořního a rybářského fondu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 2
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje úlohu, kterou mají při 
podpoře rozvoje vyváženého a 
integrovaného regionálního rozvoje 
strategie pro přímořské oblasti; žádá, aby 
tyto strategie byly účinně převedeny do 
praxe a na jejich provádění byly vyčleněny 
dostatečné finanční a správní zdroje;

1. zdůrazňuje úlohu, kterou mají při 
podpoře rozvoje vyváženého a 
integrovaného regionálního rozvoje a 
hospodářské, územní a sociální 
soudržnosti a při vytváření zelených 
pracovních míst a ochraně biologické 
rozmanitosti moří a pobřeží strategie pro 
přímořské oblasti; žádá, aby tyto strategie 
byly účinně převedeny do praxe a na jejich 
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provádění byly vyčleněny dostatečné 
finanční a správní zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje úlohu, kterou mají při 
podpoře rozvoje vyváženého a 
integrovaného regionálního rozvoje 
strategie pro přímořské oblasti; žádá, aby 
tyto strategie byly účinně převedeny do 
praxe a na jejich provádění byly vyčleněny 
dostatečné finanční a správní zdroje;

1. zdůrazňuje úlohu, kterou mají při 
podpoře rozvoje vyváženého a 
integrovaného regionálního rozvoje a 
modrého růstu podporujícího začlenění
strategie pro přímořské oblasti a 
makroregionální strategie; žádá, aby tyto 
strategie byly účinně převedeny do praxe a 
na jejich provádění byly vyčleněny 
dostatečné finanční a správní zdroje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje úlohu, kterou mají při 
podpoře rozvoje vyváženého a 
integrovaného regionálního rozvoje 
strategie pro přímořské oblasti; žádá, aby 
tyto strategie byly účinně převedeny do 
praxe a na jejich provádění byly vyčleněny 
dostatečné finanční a správní zdroje;

1. zdůrazňuje úlohu, kterou mají při 
podpoře rozvoje vyváženého a 
integrovaného regionálního rozvoje 
strategie pro přímořské oblasti; žádá, aby 
tyto strategie byly účinně převedeny do 
praxe a na jejich provádění byly vyčleněny 
dostatečné finanční a správní zdroje, a to 
prostřednictvím jejich připojení ke 
stávajícím a budoucím makroregionálním 
strategiím;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že při uplatňování 
jakékoli strategie by měly být zohledněny 
pouze požadavky na ochranu životního 
prostředí a udržitelnost využívání 
mořského prostředí a jeho zdrojů;

Or. lt

Pozměňovací návrh 6
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. má za to, že pro rozvoj odolného a 
udržitelného modrého hospodářství je 
zapotřebí posílit úlohu regionů při 
vytváření strategií Společenství; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. požaduje, aby se různé nástroje EU 
soustředily na synergie vytvářející pákový 
efekt, které povedou k podpoře a vytváření 

2. požaduje, aby se různé nástroje EU 
soustředily na synergie vytvářející pákový 
efekt, které povedou k podpoře a vytváření 
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námořních seskupení; vítá iniciativy na 
úrovni členských států, jako je program 
INFOMAR v Irsku;

regionálních a přeshraničních námořních 
seskupení; vítá iniciativy na úrovni 
členských států, jako je program 
INFOMAR v Irsku;

Or. ro

Pozměňovací návrh 8
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. požaduje, aby se různé nástroje EU 
soustředily na synergie vytvářející pákový 
efekt, které povedou k podpoře a vytváření 
námořních seskupení; vítá iniciativy na 
úrovni členských států, jako je program 
INFOMAR v Irsku;

2. požaduje, aby se různé nástroje EU 
soustředily na synergie vytvářející pákový 
efekt, které povedou k podpoře a vytváření 
námořních seskupení; vítá iniciativy na 
úrovni členských států, jako je program 
INFOMAR v Irsku; domnívá se, že 
námořní přeprava zboží je alternativou 
silniční přepravy na dlouhé vzdálenosti, a 
vyzývá k rozvoji mořských cest, zejména v 
oblasti atlantického oblouku a 
Středozemního moře;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. požaduje, aby se různé nástroje EU 
soustředily na synergie vytvářející pákový 
efekt, které povedou k podpoře a vytváření 
námořních seskupení; vítá iniciativy na 
úrovni členských států, jako je program 
INFOMAR v Irsku;

2. požaduje, aby se různé politiky a 
nástroje EU soustředily na synergie 
vytvářející pákový efekt, které povedou 
k podpoře a vytváření námořních seskupení
a soudržných plánů udržitelného řízení;
zdůrazňuje nutnost víceúrovňové správy a 
úzkého zapojení veřejnosti do 
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rozhodování; vítá iniciativy na úrovni 
členských států, jako je program 
INFOMAR v Irsku;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. požaduje, aby se různé nástroje EU 
soustředily na synergie vytvářející pákový 
efekt, které povedou k podpoře a vytváření 
námořních seskupení; vítá iniciativy na 
úrovni členských států, jako je program 
INFOMAR v Irsku;

2. požaduje, aby se různé nástroje EU 
soustředily na synergie vytvářející pákový 
efekt, které povedou k podpoře a vytváření 
námořních seskupení; vítá iniciativy na 
úrovni členských států a regionů, jako je 
program INFOMAR v Irsku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že nejvzdálenější regiony 
mají privilegované geostrategické 
postavení hranice mezi Evropskou unií a 
zbytkem světa a že je zapotřebí tyto 
regiony zohlednit při vymezování strategie 
činností v rámci modrého hospodářství;

Or. pt

Pozměňovací návrh 12
Patrice Tirolien



PE508.008v01-00 8/20 AM\931264CS.doc

CS

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba poskytnout 
právní jistotu podnikům, které mají v 
úmyslu investovat v oblastech týkajících se 
moří; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se dohodly na jasných, jednotných, 
transparentních a v praxi použitelných 
pravidlech pro územní plánování 
námořních prostor a integrovanou správu 
pobřežních oblastí;

3. zdůrazňuje, že je třeba poskytnout 
právní jistotu všem subjektům, které mají v 
úmyslu investovat v oblastech týkajících se 
moří; vyzývá Komisi, členské státy a 
regiony, aby se dohodly na jasných, 
jednotných, transparentních a v praxi 
použitelných pravidlech pro územní 
plánování námořních prostor a 
integrovanou správu pobřežních oblastí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba poskytnout 
právní jistotu podnikům, které mají v 
úmyslu investovat v oblastech týkajících se 
moří; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se dohodly na jasných, jednotných, 
transparentních a v praxi použitelných 
pravidlech pro územní plánování 
námořních prostor a integrovanou správu 
pobřežních oblastí;

3. zdůrazňuje, že je třeba poskytnout 
právní jistotu podnikům, které mají v 
úmyslu investovat v oblastech týkajících se 
moří, a podporuje nové pobídky pro lepší 
využívání výlučných ekonomických zón 
členských států; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby se dohodly na jasných, 
jednotných, transparentních a v praxi 
použitelných pravidlech pro územní 
plánování námořních prostor a 
integrovanou správu pobřežních oblastí
definovaných ve spolupráci s členskými 
státy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 14
Nikos Chrysogelos
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba poskytnout 
právní jistotu podnikům, které mají v 
úmyslu investovat v oblastech týkajících se 
moří; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se dohodly na jasných, jednotných,
transparentních a v praxi použitelných 
pravidlech pro územní plánování 
námořních prostor a integrovanou správu 
pobřežních oblastí;

3. zdůrazňuje, že pro podniky, které mají v 
úmyslu investovat v oblastech týkajících se 
moří, je třeba zajistit zdravé mořské 
ekosystémy a poskytnout právní jistotu 
založenou na kritériích udržitelnosti;
vyzývá Komisi a členské státy, aby se 
dohodly na jasných, transparentních a 
v praxi použitelných pravidlech pro územní 
plánování námořních prostor a 
integrovanou správu pobřežních oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je třeba poskytnout 
právní jistotu podnikům, které mají v 
úmyslu investovat v oblastech týkajících se 
moří; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se dohodly na jasných, jednotných, 
transparentních a v praxi použitelných 
pravidlech pro územní plánování 
námořních prostor a integrovanou správu 
pobřežních oblastí;

3. zdůrazňuje, že je třeba poskytnout 
právní jistotu podnikům, které mají v 
úmyslu investovat v oblastech týkajících se 
moří; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
se dohodly na jasných, jednotných, 
transparentních a v praxi použitelných 
pravidlech pro územní plánování 
námořních prostor a integrovanou správu 
pobřežních oblastí, tak aby četné způsoby 
využívání těchto oblastí a činnosti v nich 
vykonávané byly v souladu s koncepcí 
udržitelného rozvoje;

Or. pt

Pozměňovací návrh 16
Patrice Tirolien
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je si vědom potenciálu, jejž má větrná a 
přílivová energie a také energie 
z mořského příboje a tepelná energie 
mořské vody, jakož i odvětví konvenční 
energie na moři pro tvorbu udržitelných 
pracovních míst v pobřežních oblastech, 
snížení emisí a pro dosažení dlouhodobých 
energetických cílů EU; zdůrazňuje, že ke
zrealizování tohoto potenciálu bude třeba 
značných investic v oblasti připojení 
k distribuční soustavě a přenosové 
kapacity;

4. je si vědom potenciálu, jejž má větrná a 
přílivová energie a také energie 
z mořského příboje a tepelná energie 
mořské vody, jakož i odvětví konvenční 
energie na moři pro tvorbu udržitelných 
pracovních míst v pobřežních oblastech, 
snížení emisí a pro dosažení dlouhodobých 
energetických cílů EU; zdůrazňuje, že k 
maximalizaci tohoto potenciálu bude třeba 
značných investic v oblasti modernizace 
připojení k distribuční soustavě a 
přenosové kapacity;

Or. fr

Pozměňovací návrh 17
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je si vědom potenciálu, jejž má větrná a 
přílivová energie a také energie 
z mořského příboje a tepelná energie 
mořské vody, jakož i odvětví konvenční 
energie na moři pro tvorbu udržitelných 
pracovních míst v pobřežních oblastech, 
snížení emisí a pro dosažení dlouhodobých 
energetických cílů EU; zdůrazňuje, že ke 
zrealizování tohoto potenciálu bude třeba 
značných investic v oblasti připojení 
k distribuční soustavě a přenosové 
kapacity;

4. je si vědom potenciálu, jejž má větrná a 
přílivová energie a také energie 
z mořského příboje a tepelná energie 
mořské vody pro postupný útlum odvětví 
konvenční energie na moři, tvorbu 
udržitelných pracovních míst v pobřežních 
oblastech, snížení emisí a pro dosažení 
střednědobých a dlouhodobých 
energetických cílů EU; zdůrazňuje, že ke 
zrealizování tohoto potenciálu bude třeba 
značných investic v oblasti připojení 
k inteligentním distribučním soustavám a 
přenosové kapacity;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že odvětví rybolovu je 
nedílnou součástí modrého růstu a že 
zaměstnanost v odvětví udržitelného 
rybolovu musí být považována za prioritu, 
zejména vzhledem ke stále větší závislosti 
Unie na dovozu produktů rybolovu a 
akvakultury z třetích zemí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. podtrhuje úlohu akvakultury při podpoře 
regionálního rozvoje pobřežních oblastí; je 
si vědom toho, že 90 % podniků, které se 
zabývají akvakulturou, jsou malé a střední 
podniky, které společně vytvářejí 80 000 
pracovních míst; žádá, aby byly 
z Evropského námořního a rybářského 
fondu podporovány inovativní metody, aby 
byl vedle mořských větrných elektráren 
podpořen také rozvoj akvakultury 
v hlubokých vodách;

5. podtrhuje úlohu drobného rybolovu a 
akvakultury při podpoře regionálního 
rozvoje pobřežních oblastí; je si vědom 
toho, že 90 % podniků, které se zabývají 
akvakulturou, jsou malé a střední podniky, 
které společně vytvářejí 80 000 pracovních 
míst, a zdůrazňuje velký potenciál rozvoje 
zelených pracovních míst v oblasti 
ostatních činností souvisejících 
s mořským prostředím; žádá, aby byly 
z Evropského námořního a rybářského 
fondu podporovány inovativní metody, aby 
byl vedle mořských větrných elektráren 
podpořen také rozvoj udržitelné 
akvakultury v hlubokých vodách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Jens Nilsson

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. podtrhuje úlohu akvakultury při podpoře 
regionálního rozvoje pobřežních oblastí; je 
si vědom toho, že 90 % podniků, které se 
zabývají akvakulturou, jsou malé a střední 
podniky, které společně vytvářejí 80 000 
pracovních míst; žádá, aby byly 
z Evropského námořního a rybářského 
fondu podporovány inovativní metody, aby 
byl vedle mořských větrných elektráren 
podpořen také rozvoj akvakultury 
v hlubokých vodách;

5. podtrhuje udržitelnou úlohu akvakultury 
při podpoře regionálního rozvoje 
pobřežních, jezerních a říčních oblastí; je 
si vědom toho, že 90 % podniků, které se 
zabývají akvakulturou, jsou malé a střední 
podniky, které společně vytvářejí 80 000 
pracovních míst; žádá, aby byly 
z Evropského námořního a rybářského 
fondu podporovány inovativní metody, aby 
byl vedle mořských větrných elektráren 
podpořen také rozvoj akvakultury 
v hlubokých vodách;

Or. sv

Pozměňovací návrh 21
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. podtrhuje úlohu akvakultury při podpoře 
regionálního rozvoje pobřežních oblastí; je 
si vědom toho, že 90 % podniků, které se 
zabývají akvakulturou, jsou malé a střední 
podniky, které společně vytvářejí 80 000 
pracovních míst; žádá, aby byly 
z Evropského námořního a rybářského 
fondu podporovány inovativní metody, aby 
byl vedle mořských větrných elektráren 
podpořen také rozvoj akvakultury 
v hlubokých vodách;

5. podtrhuje úlohu akvakultury při podpoře 
regionálního rozvoje pobřežních oblastí; je 
si vědom toho, že 90 % podniků, které se 
zabývají akvakulturou, jsou malé a střední 
podniky, které společně vytvářejí 80 000 
pracovních míst; z tohoto důvodu žádá, 
aby byly z Evropského námořního a 
rybářského fondu podporovány inovativní 
metody, aby byl vedle mořských větrných 
elektráren podpořen také rozvoj 
akvakultury, zejména v hlubokých vodách;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 22
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. podtrhuje úlohu akvakultury při podpoře 
regionálního rozvoje pobřežních oblastí; je 
si vědom toho, že 90 % podniků, které se 
zabývají akvakulturou, jsou malé a střední 
podniky, které společně vytvářejí 80 000 
pracovních míst; žádá, aby byly 
z Evropského námořního a rybářského 
fondu podporovány inovativní metody, aby 
byl vedle mořských větrných elektráren 
podpořen také rozvoj akvakultury 
v hlubokých vodách;

5. podtrhuje úlohu rybolovu a akvakultury 
při podpoře regionálního rozvoje 
pobřežních oblastí; je si vědom toho, že 90 
% podniků, které se zabývají akvakulturou, 
jsou malé a střední podniky, které společně 
vytvářejí 80 000 pracovních míst; žádá, 
aby byly z Evropského námořního a 
rybářského fondu podporovány inovativní 
metody, aby byl vedle mořských větrných 
elektráren podpořen také rozvoj rybolovu, 
mořské biologie a akvakultury 
v hlubokých vodách;

Or. pt

Pozměňovací návrh 23
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. podtrhuje úlohu akvakultury při podpoře 
regionálního rozvoje pobřežních oblastí; je 
si vědom toho, že 90 % podniků, které se 
zabývají akvakulturou, jsou malé a střední 
podniky, které společně vytvářejí 80 000 
pracovních míst; žádá, aby byly 
z Evropského námořního a rybářského 
fondu podporovány inovativní metody, aby 
byl vedle mořských větrných elektráren 
podpořen také rozvoj akvakultury 
v hlubokých vodách;

5. podtrhuje úlohu akvakultury při podpoře 
regionálního rozvoje pobřežních oblastí; je 
si vědom toho, že 90 % podniků, které se 
zabývají akvakulturou, jsou malé a střední 
podniky, které společně vytvářejí 80 000 
pracovních míst; žádá, aby byly 
z Evropského námořního a rybářského 
fondu podporovány inovativní a udržitelné 
metody, aby byl vedle mořských větrných 
elektráren podpořen také rozvoj 
akvakultury v hlubokých vodách;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 24
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává, že modrá biotechnologie nabízí 
obrovský potenciál ke zvládnutí 
celosvětových výzev, jež stojí před 
současnou společností; vyzývá k synergiím 
mezi politikami týkajícími se regionálního 
rozvoje a inovací a k vytvoření výzkumné 
infrastruktury, jež umožní využít toto 
odvětví;

6. uznává, že modrá biotechnologie nabízí 
obrovský potenciál ke zvládnutí 
celosvětových výzev, jež stojí před 
současnou společností, jako je ochrana 
životního prostředí, zejména mořského, 
potravinová problematika či boj proti 
změně klimatu a jejím následkům; vyzývá 
k synergiím mezi politikami týkajícími se 
regionálního rozvoje a inovací a 
k vytvoření výzkumné infrastruktury, jež 
umožní využít toto odvětví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává, že modrá biotechnologie nabízí 
obrovský potenciál ke zvládnutí 
celosvětových výzev, jež stojí před 
současnou společností; vyzývá k synergiím 
mezi politikami týkajícími se regionálního 
rozvoje a inovací a k vytvoření výzkumné 
infrastruktury, jež umožní využít toto 
odvětví;

6. uznává, že modrá biotechnologie šetrná 
k životnímu prostředí nabízí potenciál ke 
zvládnutí celosvětových výzev, jež stojí 
před současnou společností, a k zamezení 
ztráty biologické rozmanitosti; vyzývá 
k synergiím mezi politikami týkajícími se 
regionálního rozvoje a inovací a 
k vytvoření výzkumné infrastruktury, jež 
umožní využít toto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Patrice Tirolien
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Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá k podpoře a zachování 
cestovního ruchu, neboť v pobřežních 
oblastech vytváří hospodářský růst a 
pracovní místa; zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit infrastrukturu pro ta odvětví 
cestovního ruchu, která mají vysoký 
růstový potenciál, například vodní sporty; 
vítá iniciativy na podporu strategií 
přeshraničního cestovního ruchu 
v přímořských oblastech.

7. vyzývá k podpoře a zachování praktik 
cestovního ruchu s nízkou mírou 
znečišťování, neboť v pobřežních 
oblastech vytváří hospodářský růst a 
pracovní místa; zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit udržitelnou infrastrukturu pro ta 
odvětví cestovního ruchu, která mají 
vysoký růstový potenciál, například vodní 
sporty; domnívá se, že pojem ekologické 
podmíněnosti, který se týká zejména 
neutrality dopadu na ekosystém, výroby 
energie pro insfrastruktury či odolnosti 
vůči extrémním meteorologickým jevům, 
by měly být samozřejmou součástí rozvoje 
infrastruktur a činností v mořském 
prostředí; vítá iniciativy na podporu 
strategií přeshraničního cestovního ruchu 
v přímořských oblastech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá k podpoře a zachování 
cestovního ruchu, neboť v pobřežních 
oblastech vytváří hospodářský růst a 
pracovní místa; zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit infrastrukturu pro ta odvětví 
cestovního ruchu, která mají vysoký 
růstový potenciál, například vodní sporty;
vítá iniciativy na podporu strategií 
přeshraničního cestovního ruchu 
v přímořských oblastech.

7. vyzývá k podpoře a zachování 
cestovního ruchu, neboť v pobřežních 
oblastech vytváří hospodářský růst a 
pracovní místa; domnívá se, že zdravé 
životní prostředí je základem pro veškeré 
formy cestovního ruchu v pobřežních 
oblastech, a že je tudíž potřeba vynaložit 
veškeré úsilí nezbytné pro jeho ochranu; 
zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
infrastrukturu pro vytvoření nových forem 
cestovního ruchu, zejména pro ta odvětví 
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cestovního ruchu, která mají vysoký 
růstový potenciál, například vodní sporty;
vítá iniciativy na podporu strategií 
přeshraničního cestovního ruchu 
v přímořských oblastech.

Or. ro

Pozměňovací návrh 28
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá k podpoře a zachování 
cestovního ruchu, neboť v pobřežních 
oblastech vytváří hospodářský růst a 
pracovní místa; zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit infrastrukturu pro ta odvětví 
cestovního ruchu, která mají vysoký 
růstový potenciál, například vodní sporty;
vítá iniciativy na podporu strategií 
přeshraničního cestovního ruchu 
v přímořských oblastech.

7. vyzývá k podpoře a zachování 
udržitelného cestovního ruchu, neboť 
v pobřežních oblastech vytváří zelený 
hospodářský růst a zelená pracovní místa;
zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
infrastrukturu malého rozsahu pro ta 
odvětví cestovního ruchu, která mají 
vysoký růstový potenciál, například 
ekoturistiku, agroturistiku, rybářský 
cestovní ruch a udržitelné vodní sporty;
vítá iniciativy na podporu strategií 
přeshraničního cestovního ruchu 
v přímořských oblastech.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. připomíná význam nejvzdálenějších 
regionů a zámořských zemí a území 
v evropském mořském portfoliu; 
připomíná rovněž nedávné objevy v těchto 
oblastech, pokud jde o vzácné zeminy a 
uhlovodíky; trvá na nutnosti podpořit co 
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nejudržitelnější těžbu těchto nových 
zdrojů; vybízí k zavedení pilotních 
projektů doprovázejících tyto techniky 
inovativního a udržitelného průzkumu a 
těžby; trvá na tom, že je nutné prohloubit 
integraci těchto oblastí s jednotným 
trhem, a to při respektování jejich 
zvláštností s ohledem na článek 349 
SFEU, aby z jejich potenciálu měla 
prospěch celá Evropská unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. uznává nutnost pokračovat v rozvoji 
chráněných mořských a pobřežních 
oblastí jakožto hybné síly udržitelného 
rozvoje, a to za aktivní účasti místních 
společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Nuno Teixeira

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje potenciál nejvzdálenějších 
regionů jakožto přírodní laboratoře pro 
výzkum a vývoj v oblasti obnovitelných 
energií a mořského hospodářství;
zdůrazňuje význam odvětví cestovního 
ruchu pro tyto regiony a možnosti, jež 
skýtají jakožto logistické platformy 
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usnadňujících přepravu zboží mezi 
Evropou a ostatními světovými 
ekonomikami; zdůrazňuje strategický 
význam námořní dopravy a spojení mezi 
nejvzdálenějšími regiony a ostatními 
pevninskými územími;

Or. pt

Pozměňovací návrh 32
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje přidanou hodnotu 
strategie EU pro oblast Atlantického 
oceánu, pokud jde o územní plánování 
námořních prostor, dostupnost území a 
konkurenceschopnost námořního 
průmyslu, a vyzývá Komisi, členské státy a 
regionální orgány, aby se inspirovaly její 
metodikou s cílem zvýšit hodnotu 
pobřežních území a jejich vnitrozemí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Patrice Tirolien

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. vyzdvihuje skutečnost, že mořské 
oblasti jsou prostorem pro výměnu 
v rámci Evropské unie, ale také s jejími 
sousedy; zdůrazňuje, že je nutné 
dosáhnout součinnosti s vnějšími 
politikami Unie, aby se usnadnilo 
provádění společného projektu se třetími 
zeměmi; domnívá se, že schopnost Unie 
sdílet náklady a přínosy tohoto modrého 
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růstu bude rovněž kritériem pro posouzení 
její atraktivity a místa na světové scéně;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že při jakékoli lidské a 
hospodářské činnosti v pobřežních 
oblastech musí být uplatňován přístup 
předběžné opatrnosti založený na 
ekosystémech;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. vyzývá ke zlepšení právního prostředí a 
plnému využívání stávajících nástrojů 
financování plavidel, jako jsou modrá 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru a iniciativa LeaderShip 2020, 
s cílem podpořit rozvoj zelených plavidel a 
přístavů a posílit soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 7 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7d. vyzývá Komisi, aby podporovala 
výměnu osvědčených postupů, posilování 
kapacit a vytváření sítí iniciativ v oblasti 
udržitelného modrého růstu;

Or. en


