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Τροπολογία 1
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει τον ρόλο των στρατηγικών 
για τις θαλάσσιες λεκάνες όσον αφορά την 
ενίσχυση μιας ισορροπημένης, 
ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης·
ζητεί την αποτελεσματική ανάπτυξη 
τέτοιων στρατηγικών και τους
κατάλληλους οικονομικούς και 
διοικητικούς πόρους που θα στοχεύουν 
στην εφαρμογή τους·

1. επισημαίνει τον ρόλο των στρατηγικών 
για τις θαλάσσιες λεκάνες όσον αφορά την 
ενίσχυση μιας ισορροπημένης, 
ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης, 
την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας και την δημιουργία 
απασχόλησης· ζητεί την αποτελεσματική 
ανάπτυξη τέτοιων στρατηγικών και την 
διάθεση των απαραίτητων την εφαρμογή
τους οικονομιών και διοικητικών πόρων, 
από κονδύλια που θα χορηγηθούν από το 
ΕΤΠΑ, το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", 
το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων και τις ΜΜΕ 
(COSME) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)·

Or. pt

Τροπολογία 2
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει τον ρόλο των στρατηγικών 
για τις θαλάσσιες λεκάνες όσον αφορά την 
ενίσχυση μιας ισορροπημένης, 
ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης·
ζητεί την αποτελεσματική ανάπτυξη 
τέτοιων στρατηγικών και τους 
κατάλληλους οικονομικούς και 
διοικητικούς πόρους που θα στοχεύουν 
στην εφαρμογή τους·

1. επισημαίνει τον ρόλο των στρατηγικών 
για τις θαλάσσιες λεκάνες όσον αφορά την 
ενίσχυση μιας ισορροπημένης, 
ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης
καθώς και μιας οικονομικής, εδαφικής 
και κοινωνικής συνοχής, την δημιουργία 
πράσινων θέσεων απασχόλησης και την 
προστασία της θαλάσσιας και της 
παράκτιας βιοποικιλότητας· ζητεί την 
αποτελεσματική ανάπτυξη τέτοιων 
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στρατηγικών και τους κατάλληλους 
οικονομικούς και διοικητικούς πόρους που 
θα στοχεύουν στην εφαρμογή τους·

Or. en

Τροπολογία 3
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει τον ρόλο των στρατηγικών 
για τις θαλάσσιες λεκάνες όσον αφορά την 
ενίσχυση μιας ισορροπημένης, 
ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης·
ζητεί την αποτελεσματική ανάπτυξη 
τέτοιων στρατηγικών και τους 
κατάλληλους οικονομικούς και 
διοικητικούς πόρους που θα στοχεύουν 
στην εφαρμογή τους·

1. επισημαίνει τον ρόλο των στρατηγικών 
για τις θαλάσσιες λεκάνες και των 
μακροπεριφερειακών στρατηγικών όσον 
αφορά την ενίσχυση μιας ισορροπημένης, 
ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης 
και την ενθάρρυνση μιας χωρίς 
αποκλεισμούς γαλάζιας ανάπτυξης· ζητεί 
την αποτελεσματική ανάπτυξη τέτοιων 
στρατηγικών και τους κατάλληλους 
οικονομικούς και διοικητικούς πόρους που 
θα στοχεύουν στην εφαρμογή τους·

Or. fr

Τροπολογία 4
François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει τον ρόλο των στρατηγικών 
για τις θαλάσσιες λεκάνες όσον αφορά την 
ενίσχυση μιας ισορροπημένης, 
ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης·
ζητεί την αποτελεσματική ανάπτυξη 
τέτοιων στρατηγικών και τους 
κατάλληλους οικονομικούς και 
διοικητικούς πόρους που θα στοχεύουν 

1. επισημαίνει τον ρόλο των στρατηγικών 
για τις θαλάσσιες λεκάνες όσον αφορά την 
ενίσχυση μιας ισορροπημένης, 
ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης·
ζητεί την αποτελεσματική ανάπτυξη 
τέτοιων στρατηγικών και τους 
κατάλληλους οικονομικούς και 
διοικητικούς πόρους που θα στοχεύουν 
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στην εφαρμογή τους· στην εφαρμογή τους συνδέοντάς τες με τις 
σημερινές και τις μελλοντικές 
μακροπεριφερειακές στρατηγικές·

Or. fr

Τροπολογία 5
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. υπογραμμίζει ότι για την εφαρμογή 
κάθε στρατηγικής θα πρέπει να 
λαμβάνονται αποκλειστικώς υπόψη οι 
απαιτήσεις για την προστασία του 
περιβάλλοντος και η μέριμνα για την 
βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και των πόρων του·

Or. lt

Τροπολογία 6
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1 α. εκτιμά ότι για την ανάπτυξη μιας 
ισχυρής και βιώσιμης γαλάζιας 
οικονομίας, πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος 
των περιφερειών κατά την επεξεργασία 
των κοινοτικών στρατηγικών· 

Or. ro

Τροπολογία 7
Vasilica Viorica Dăncilă
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να ευνοηθεί η δημιουργία 
συνεργειών σε όλα τα όργανα της ΕΕ για 
την στήριξη και ανάπτυξη ναυτιλιακών 
συγκροτημάτων· επιδοκιμάζει τις 
πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών μελών, 
όπως το πρόγραμμα της Ιρλανδίας 
INFOMAR·

2. ζητεί να ευνοηθεί η δημιουργία 
συνεργειών σε όλα τα όργανα της ΕΕ για 
την στήριξη και ανάπτυξη περιφερειακών 
και διαμεθοριακών ναυτιλιακών 
συγκροτημάτων· επιδοκιμάζει τις 
πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών μελών, 
όπως το πρόγραμμα της Ιρλανδίας 
INFOMAR·

Or. ro

Τροπολογία 8
François Alfonsi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να ευνοηθεί η δημιουργία 
συνεργειών σε όλα τα όργανα της ΕΕ για 
την στήριξη και ανάπτυξη ναυτιλιακών 
συγκροτημάτων· επιδοκιμάζει τις 
πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών μελών, 
όπως το πρόγραμμα της Ιρλανδίας 
INFOMAR·

2. ζητεί να ευνοηθεί η δημιουργία 
συνεργειών σε όλα τα όργανα της ΕΕ για 
την στήριξη και ανάπτυξη ναυτιλιακών 
συγκροτημάτων· επιδοκιμάζει τις 
πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών μελών, 
όπως το πρόγραμμα της Ιρλανδίας 
INFOMAR· εκτιμά ότι η θαλάσσια 
μεταφορά των εμπορευμάτων αποτελεί 
εναλλακτική λύση της οδικής μεταφοράς 
τους σε μακρές αποστάσεις και ζητεί να 
αναπτυχθούν θαλάσσιες διαδρομές, ιδίως 
στο τόξο του Ατλαντικού και την λεκάνη 
της Μεσογείου·

Or. fr

Τροπολογία 9
Νίκος Χρυσόγελος
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να ευνοηθεί η δημιουργία 
συνεργειών σε όλα τα όργανα της ΕΕ για 
την στήριξη και ανάπτυξη ναυτιλιακών 
συγκροτημάτων· επιδοκιμάζει τις 
πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών μελών, 
όπως το πρόγραμμα της Ιρλανδίας 
INFOMAR·

2. ζητεί να ευνοηθεί η δημιουργία 
συνεργειών μεταξύ των πολιτικών και 
των οργάνων της Ένωσης για την στήριξη 
και ανάπτυξη των ναυτιλιακών 
συγκροτημάτων και συγκροτημένων 
σχεδίων βιώσιμης διαχείρισης· 
υπογραμμίζει την ανάγκη πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης και εκ του σύνεγγυς 
συμμετοχής του κοινού κατά την λήψη 
των αποφάσεων· επιδοκιμάζει τις 
πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών μελών, 
όπως το πρόγραμμα της Ιρλανδίας 
INFOMAR·

Or. en

Τροπολογία 10
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. ζητεί να ευνοηθεί η δημιουργία 
συνεργειών σε όλα τα όργανα της ΕΕ για 
την στήριξη και ανάπτυξη ναυτιλιακών 
συγκροτημάτων· επιδοκιμάζει τις 
πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών μελών, 
όπως το πρόγραμμα της Ιρλανδίας 
INFOMAR·

2. ζητεί να ευνοηθεί η δημιουργία 
συνεργειών σε όλα τα όργανα της ΕΕ για 
την στήριξη και ανάπτυξη ναυτιλιακών 
συγκροτημάτων· επιδοκιμάζει τις 
πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών μελών
και περιφερειών, όπως το πρόγραμμα της 
Ιρλανδίας INFOMAR·

Or. fr

Τροπολογία 11
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2 α. εκτιμά ότι οι ιδιαίτερα 
απομεμακρυσμένες περιφέρειες διαθέτουν 
ευνοϊκή γεωστρατηγική θέση, ως σύνορο 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
λοιπού κόσμου και ότι είναι χρήσιμο να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον στρατηγικό 
ορισμό των δραστηριοτήτων που 
αφορούν την γαλάζια οικονομία·

Or. pt

Τροπολογία 12
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη για νομική ασφάλεια 
για επιχειρήσεις που αναζητούν 
επενδύσεις σε θαλάσσιες περιοχές· καλεί 
την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να 
συμφωνήσουν σε σαφή, ομοιόμορφο, 
διαφανή και πρακτικό θαλάσσιο 
χωροταξικό σχεδιασμό (ΘΧΣ) και σε 
σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης 
παράκτιων ζωνών·

3. τονίζει την ανάγκη για νομική ασφάλεια 
για όλους τους φορείς που αναζητούν 
επενδύσεις σε θαλάσσιες περιοχές· καλεί 
την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειες να συμφωνήσουν σε σαφή, 
ομοιόμορφο, διαφανή και πρακτικό 
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (ΘΧΣ) 
και σε σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης 
παράκτιων ζωνών·

Or. fr

Τροπολογία 13
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη για νομική ασφάλεια 
για επιχειρήσεις που αναζητούν επενδύσεις 

3. τονίζει την ανάγκη για νομική ασφάλεια 
για επιχειρήσεις που αναζητούν επενδύσεις 
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σε θαλάσσιες περιοχές· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε 
σαφή, ομοιόμορφο, διαφανή και πρακτικό 
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (ΘΧΣ) 
και σε σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης 
παράκτιων ζωνών·

σε θαλάσσιες περιοχές και συνιστά την 
παροχή νέων κινήτρων για την 
αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των 
αποκλειστικών οικονομικών ζωνών των 
κρατών μελών  καλεί την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε σαφή, 
ομοιόμορφο, διαφανή και πρακτικό 
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (ΘΧΣ) 
και σε σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης 
παράκτιων ζωνών σε συνεργασία με τα 
κράτη μέλη

Or. pt

Τροπολογία 14
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη για νομική ασφάλεια 
για επιχειρήσεις που αναζητούν επενδύσεις 
σε θαλάσσιες περιοχές· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε 
σαφή, ομοιόμορφο, διαφανή και πρακτικό 
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (ΘΧΣ) 
και σε σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης 
παράκτιων ζωνών·

3. τονίζει την ιδιαίτερη σημασία των 
υγιών θαλάσσιων συστημάτων και την
νομική ασφάλεια, με βάση κριτήρια 
βιωσιμότητας, για επιχειρήσεις που 
αναζητούν επενδύσεις σε θαλάσσιες 
περιοχές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη να συμφωνήσουν σε σαφή, 
ομοιόμορφο, διαφανή και πρακτικό 
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (ΘΧΣ) 
και σε σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης 
παράκτιων ζωνών·

Or. en

Τροπολογία 15
Maria do Céu Patrão Neves

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει την ανάγκη για νομική ασφάλεια 
για επιχειρήσεις που αναζητούν επενδύσεις 
σε θαλάσσιες περιοχές· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε 
σαφή, ομοιόμορφο, διαφανή και πρακτικό 
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (ΘΧΣ) 
και σε σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης 
παράκτιων ζωνών·

3. τονίζει την ανάγκη για νομική ασφάλεια 
για επιχειρήσεις που αναζητούν επενδύσεις 
σε θαλάσσιες περιοχές· καλεί την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε 
σαφή, ομοιόμορφο, διαφανή και πρακτικό 
θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό (ΘΧΣ) 
και σε σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης 
παράκτιων ζωνών, εις τρόπον ώστε οι 
ποικίλες χρήσεις και δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται στις ζώνες αυτές να 
εγγράφονται σε μία λογική βιώσιμης 
ανάπτυξης·

Or. pt

Τροπολογία 16
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
υπεράκτιας αιολικής, παλιρροϊκής, 
κυματικής και της θερμικής ενέργειας των 
ωκεανών, καθώς και του συμβατικού 
υπεράκτιου ενεργειακού τομέα, για την 
παραγωγή βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
σε παράκτιες περιοχές, τη μείωση των 
εκπομπών και τη συμβολή στους 
μακροπρόθεσμους ενεργειακούς στόχους 
της ΕΕ· τονίζει το γεγονός ότι θα 
απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις όσον 
αφορά τις συνδέσεις με το δίκτυο και την 
ικανότητα μεταφοράς ώστε να
κινητοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες·

4. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
υπεράκτιας αιολικής, παλιρροϊκής, 
κυματικής και της θερμικής ενέργειας των 
ωκεανών, καθώς και του συμβατικού 
υπεράκτιου ενεργειακού τομέα, για την 
παραγωγή βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
σε παράκτιες περιοχές, τη μείωση των 
εκπομπών και τη συμβολή στους 
μακροπρόθεσμους ενεργειακούς στόχους 
της ΕΕ· τονίζει το γεγονός ότι θα 
απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις με την 
προοπτική της αναδιάταξης των 
συνδέσεων με το δίκτυο και την ικανότητα 
μεταφοράς ώστε να μεγιστοποιηθούν
αυτές οι δυνατότητες·

Or. fr
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Τροπολογία 17
Nikos Chrysogelos

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
υπεράκτιας αιολικής, παλιρροϊκής, 
κυματικής και της θερμικής ενέργειας των 
ωκεανών, καθώς και του συμβατικού 
υπεράκτιου ενεργειακού τομέα, για την 
παραγωγή βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 
σε παράκτιες περιοχές, τη μείωση των 
εκπομπών και τη συμβολή στους 
μακροπρόθεσμους ενεργειακούς στόχους 
της ΕΕ· τονίζει το γεγονός ότι θα 
απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις όσον 
αφορά τις συνδέσεις με το δίκτυο και την 
ικανότητα μεταφοράς ώστε να
κινητοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες·

4. επισημαίνει τις δυνατότητες της 
υπεράκτιας αιολικής, παλιρροϊκής, 
κυματικής και της θερμικής ενέργειας των 
ωκεανών, ώστε να περιορισθεί σταδιακά 
ο συμβατικός υπεράκτιος ενεργειακός 
τομέας, για την παραγωγή βιώσιμων 
θέσεων απασχόλησης σε παράκτιες 
περιοχές, τη μείωση των εκπομπών και τη 
συμβολή στους μεσοπρόθεσμους και
μακροπρόθεσμους ενεργειακούς στόχους 
της ΕΕ· τονίζει το γεγονός ότι θα 
απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις όσον 
αφορά τις συνδέσεις με τα ευφυή 
συστήματα δικτύων επικοινωνιών και την 
ικανότητα μεταφοράς ώστε να
αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες·

Or. en

Τροπολογία 18
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. υπογραμμίζει ότι ο τομέας της 
αλιείας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
γαλάζιας ανάπτυξης και η απασχόληση 
στην βιώσιμη αλιεία πρέπει να θεωρείται 
προτεραιότητα, ιδίως λόγω της 
αυξανόμενης εξάρτησης της Ένωσης από 
την εισαγωγή από τρίτες χώρες 
προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 

Or. fr
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Τροπολογία 19
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει το ρόλο της 
υδατοκαλλιέργειας στην προαγωγή της 
περιφερειακής ανάπτυξης σε παράκτιες 
περιοχές· επισημαίνει ότι άνω του 90% των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
παρέχουν περίπου 80.000 θέσεις εργασίας·
ζητεί να υποστηριχθούν οι καινοτόμοι 
μέθοδοι μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), για την 
προώθηση της ανάπτυξης της 
υδατοκαλλιέργειας σε βαθιά ύδατα 
παράλληλα με αιολικά πάρκα ανοικτής 
θαλάσσης·

5. υπογραμμίζει το ρόλο της
παραδοσιακής αλιείας και της
υδατοκαλλιέργειας στην προαγωγή της 
περιφερειακής ανάπτυξης σε παράκτιες 
περιοχές· επισημαίνει ότι άνω του 90% των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
παρέχουν περίπου 80.000 θέσεις και 
υπογραμμίζει το μεγάλο δυναμικό που 
αποτελεί η ανάπτυξη πράσινων θέσεων 
απασχόλησης σε άλλες δραστηριότητες 
που ασκούνται σε θαλάσσιο περιβάλλον·
ζητεί να υποστηριχθούν οι καινοτόμοι 
μέθοδοι μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), για την 
προώθηση της ανάπτυξης της βιώσιμης
υδατοκαλλιέργειας σε βαθιά ύδατα 
παράλληλα με αιολικά πάρκα ανοικτής 
θαλάσσης·

Or. en

Τροπολογία 20
Jens Nilsson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει το ρόλο της 
υδατοκαλλιέργειας στην προαγωγή της 
περιφερειακής ανάπτυξης σε παράκτιες 
περιοχές· επισημαίνει ότι άνω του 90% των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 

5. υπογραμμίζει το βιώσιμο ρόλο της 
υδατοκαλλιέργειας στην προαγωγή της 
περιφερειακής ανάπτυξης σε παράκτιες 
περιοχές καθώς και σε λιμναίες και 
ποτάμιες περιοχές· επισημαίνει ότι άνω 
του 90% των επιχειρήσεων 
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παρέχουν περίπου 80.000 θέσεις εργασίας·
ζητεί να υποστηριχθούν οι καινοτόμοι 
μέθοδοι μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), για την 
προώθηση της ανάπτυξης της 
υδατοκαλλιέργειας σε βαθιά ύδατα 
παράλληλα με αιολικά πάρκα ανοικτής 
θαλάσσης·

υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ είναι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
παρέχουν περίπου 80.000 θέσεις εργασίας·
ζητεί να υποστηριχθούν οι καινοτόμοι 
μέθοδοι μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), για την 
προώθηση της ανάπτυξης της
υδατοκαλλιέργειας σε βαθιά ύδατα 
παράλληλα με αιολικά πάρκα ανοικτής 
θαλάσσης·

Or. sv

Τροπολογία 21
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει το ρόλο της 
υδατοκαλλιέργειας στην προαγωγή της 
περιφερειακής ανάπτυξης σε παράκτιες 
περιοχές· επισημαίνει ότι άνω του 90% των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
παρέχουν περίπου 80.000 θέσεις εργασίας·
ζητεί να υποστηριχθούν οι καινοτόμοι 
μέθοδοι μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), για την 
προώθηση της ανάπτυξης της 
υδατοκαλλιέργειας σε βαθιά ύδατα 
παράλληλα με αιολικά πάρκα ανοικτής 
θαλάσσης·

5. υπογραμμίζει το ρόλο της 
υδατοκαλλιέργειας στην προαγωγή της 
περιφερειακής ανάπτυξης σε παράκτιες 
περιοχές· επισημαίνει ότι άνω του 90% των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
παρέχουν περίπου 80.000 θέσεις εργασίας·
στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να υποστηριχθούν 
οι καινοτόμοι μέθοδοι μέσω του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας (ΕΤΘΑ), για την προώθηση της 
ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας, ιδίως
σε βαθιά ύδατα παράλληλα με αιολικά 
πάρκα ανοικτής θαλάσσης·

Or. fr

Τροπολογία 22
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει το ρόλο της 
υδατοκαλλιέργειας στην προαγωγή της 
περιφερειακής ανάπτυξης σε παράκτιες 
περιοχές· επισημαίνει ότι άνω του 90% των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
παρέχουν περίπου 80.000 θέσεις εργασίας·
ζητεί να υποστηριχθούν οι καινοτόμοι 
μέθοδοι μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), για την 
προώθηση της ανάπτυξης της 
υδατοκαλλιέργειας σε βαθιά ύδατα 
παράλληλα με αιολικά πάρκα ανοικτής 
θαλάσσης·

5. υπογραμμίζει το ρόλο των 
δραστηριοτήτων της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας στην προαγωγή της 
περιφερειακής ανάπτυξης σε παράκτιες 
περιοχές· επισημαίνει ότι άνω του 90% των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
παρέχουν περίπου 80.000 θέσεις εργασίας·
ζητεί να υποστηριχθούν οι καινοτόμοι 
μέθοδοι μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), για την 
προώθηση της ανάπτυξης της αλιείας, της 
θαλάσσιας βιολογίας και της
υδατοκαλλιέργειας σε βαθιά ύδατα 
παράλληλα με αιολικά πάρκα ανοικτής 
θαλάσσης·

Or. pt

Τροπολογία 23
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. υπογραμμίζει το ρόλο της 
υδατοκαλλιέργειας στην προαγωγή της 
περιφερειακής ανάπτυξης σε παράκτιες 
περιοχές· επισημαίνει ότι άνω του 90% των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
παρέχουν περίπου 80.000 θέσεις εργασίας·
ζητεί να υποστηριχθούν οι καινοτόμοι 
μέθοδοι μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), για την 
προώθηση της ανάπτυξης της 
υδατοκαλλιέργειας σε βαθιά ύδατα 
παράλληλα με αιολικά πάρκα ανοικτής 
θαλάσσης·

5. υπογραμμίζει το ρόλο της 
υδατοκαλλιέργειας στην προαγωγή της 
περιφερειακής ανάπτυξης σε παράκτιες 
περιοχές· επισημαίνει ότι άνω του 90% των 
επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ 
είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 
παρέχουν περίπου 80.000 θέσεις εργασίας·
ζητεί να υποστηριχθούν οι καινοτόμοι και 
βιώσιμες μέθοδοι μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), 
για την προώθηση της ανάπτυξης της 
υδατοκαλλιέργειας σε βαθιά ύδατα 
παράλληλα με αιολικά πάρκα ανοικτής 
θαλάσσης·

Or. fr
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Τροπολογία 24
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. αναγνωρίζει ότι η γαλάζια 
βιοτεχνολογία προσφέρει τεράστιες 
δυνατότητες για την αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων κοινωνιακών προκλήσεων·
ζητεί τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ της 
περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής 
καινοτομίας προκειμένου να αναπτυχθούν 
υποδομές έρευνας για την αξιοποίηση του 
τομέα αυτού·

6. αναγνωρίζει ότι η γαλάζια 
βιοτεχνολογία προσφέρει τεράστιες 
δυνατότητες για την αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων κοινωνιακών προκλήσεων, 
όπως η προστασία του περιβάλλοντος, 
ιδίως σε θαλάσσιο περιβάλλον, οι 
επισιτιστικές προβληματικές ή η 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής 
και των συνεπειών της· ζητεί τη 
δημιουργία συνεργιών μεταξύ της 
περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής 
καινοτομίας προκειμένου να αναπτυχθούν 
υποδομές έρευνας για την αξιοποίηση του 
τομέα αυτού·

Or. fr

Τροπολογία 25
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. αναγνωρίζει ότι η γαλάζια 
βιοτεχνολογία προσφέρει τεράστιες 
δυνατότητες για την αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων κοινωνιακών προκλήσεων·
ζητεί τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ της 
περιφερειακής πολιτικής και της πολιτικής 
καινοτομίας προκειμένου να αναπτυχθούν 
υποδομές έρευνας για την αξιοποίηση του 
τομέα αυτού·

6. αναγνωρίζει ότι οι γαλάζιες 
βιοτεχνολογίες που σέβονται το 
περιβάλλον προσφέρουν τεράστιες 
δυνατότητες για την αντιμετώπιση των 
παγκόσμιων κοινωνιακών προκλήσεων και 
για να τεθεί τέρμα στην απώλεια της 
βιοποικιλότητας· ζητεί τη δημιουργία 
συνεργιών μεταξύ της περιφερειακής 
πολιτικής και της πολιτικής καινοτομίας 
προκειμένου να αναπτυχθούν υποδομές 
έρευνας για την αξιοποίηση του τομέα 
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αυτού·

Or. en

Τροπολογία 26
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την προώθηση του τουρισμού και 
την διατήρησή του ως κινητήρια δύναμη 
για την ανάπτυξη και τις θέσεις
απασχόλησης σε παράκτιες περιοχές·
τονίζει την ανάγκη να προβλεφθούν 
υποδομές για τους τομείς του τουρισμού με 
δυνατότητες μεγάλης ανάπτυξης, όπως τα 
θαλάσσια αθλήματα· επιδοκιμάζει 
πρωτοβουλίες για την προώθηση 
διασυνοριακών τουριστικών στρατηγικών 
με βάση την θαλάσσια λεκάνη.

7. ζητεί την προώθηση των ελάχιστα 
ρυπογόνων τουριστικών δραστηριοτήτων 
ως κινητήριας δύναμης και παράγοντα 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στις
παράκτιες περιοχές· τονίζει την ανάγκη να 
προβλεφθούν βιώσιμες υποδομές για τους 
τομείς του τουρισμού με δυνατότητες 
μεγάλης ανάπτυξης, όπως τα θαλάσσια 
αθλήματα· εκτιμά ότι η έννοια της 
περιβαλλοντικής πολλαπλής 
συμμόρφωσης, η οποία αφορά 
συγκεκριμένα την ουδετερότητα των 
επιπτώσεων στο οικοσύστημα, την 
παραγωγή ενέργειας ή την ανθεκτικότητα 
σε ακραία φυσικά φαινόμενα, πρέπει να 
ενυπάρχει στην ανάπτυξη των υποδομών 
και των δραστηριοτήτων σε θαλάσσιο 
περιβάλλον· επιδοκιμάζει πρωτοβουλίες 
για την προώθηση διασυνοριακών 
τουριστικών στρατηγικών με βάση την 
θαλάσσια λεκάνη.

Or. fr

Τροπολογία 27
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την προώθηση του τουρισμού και 
την διατήρησή του ως κινητήρια δύναμη 
για την ανάπτυξη και τις θέσεις 
απασχόλησης σε παράκτιες περιοχές·
τονίζει την ανάγκη να προβλεφθούν 
υποδομές για τους τομείς του τουρισμού με 
δυνατότητες μεγάλης ανάπτυξης, όπως τα 
θαλάσσια αθλήματα· επιδοκιμάζει 
πρωτοβουλίες για την προώθηση 
διασυνοριακών τουριστικών στρατηγικών 
με βάση την θαλάσσια λεκάνη.

7. ζητεί την προώθηση του τουρισμού και 
την διατήρησή του ως κινητήρια δύναμη 
για την ανάπτυξη και τις θέσεις 
απασχόλησης σε παράκτιες περιοχές·
θεωρεί ότι ένα υγιεινό περιβάλλον είναι 
ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη κάθε 
είδους τουρισμού στις παράκτιες 
περιοχές και ότι, κατά συνέπεια, είναι 
σκόπιμο να καταβληθεί προς τούτο κάθε 
απαραίτητη προσπάθεια· τονίζει την 
ανάγκη να προβλεφθούν υποδομές για την 
δημιουργία νέων μορφών τουρισμού, 
ειδικότερα για τους τομείς του τουρισμού 
με δυνατότητες μεγάλης ανάπτυξης, όπως 
τα θαλάσσια αθλήματα· επιδοκιμάζει 
πρωτοβουλίες για την προώθηση 
διασυνοριακών τουριστικών στρατηγικών 
με βάση την θαλάσσια λεκάνη.

Or. ro

Τροπολογία 28
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. ζητεί την προώθηση του τουρισμού και 
την διατήρησή του ως κινητήρια δύναμη 
για την ανάπτυξη και τις θέσεις
απασχόλησης σε παράκτιες περιοχές·
τονίζει την ανάγκη να προβλεφθούν 
υποδομές για τους τομείς του τουρισμού με 
δυνατότητες μεγάλης ανάπτυξης, όπως τα 
θαλάσσια αθλήματα· επιδοκιμάζει 
πρωτοβουλίες για την προώθηση 
διασυνοριακών τουριστικών στρατηγικών 
με βάση την θαλάσσια λεκάνη.

7. ζητεί την προώθηση του βιώσιμου
τουρισμού, ως κινητήριας δύναμης για 
την πράσινη ανάπτυξη και την δημιουργία 
πράσινων θέσεων απασχόλησης σε 
παράκτιες περιοχές· τονίζει την ανάγκη να 
προβλεφθούν μικρής κλίμακας υποδομές 
για τους τομείς του τουρισμού με 
δυνατότητες μεγάλης ανάπτυξης, ο όπως ο 
οικολογικός τουρισμός, ο αγροτικός 
τουρισμός, ο αλιευτικός τουρισμός καθώς 
και τα βιώσιμα θαλάσσια αθλήματα·
επιδοκιμάζει πρωτοβουλίες για την 
προώθηση διασυνοριακών τουριστικών 
στρατηγικών με βάση την θαλάσσια 
λεκάνη.
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Τροπολογία 29
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. Υπενθυμίζει την ιδιαίτερη σημασία 
των ιδιαίτερα απομεμακρυσμένων 
περιφερειών και των υπερπόντιων χωρών 
και εδαφών στο ευρωπαϊκό θαλάσσιο 
περιβάλλον· υπενθυμίζει επίσης τις 
πρόσφατες ανακαλύψεις στις περιφέρειες 
αυτές σε σπάνιες γαίες και 
υδρογονάνθρακες· υπογραμμίζει την 
ανάγκη να ενθαρρυνθεί η πλέον βιώσιμη 
δυνατή εκμετάλλευση των νέων αυτών 
πόρων· ενθαρρύνει την εφαρμογή 
πιλοτικών προγραμμάτων για την 
πλαισίωση αυτών των καινοτόμων και 
βιώσιμων τεχνικών ανακάλυψης και 
εκμετάλλευσης· υπογραμμίζει ότι είναι 
ανάγκη να προχωρήσει η ενσωμάτωση 
των περιφερειών αυτών στην ενιαία 
αγορά με σεβασμό των ιδιαιτεροτήτων 
τους, βάσει του άρθρου 349 Συνθήκη για 
την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ώστε ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση να 
επωφεληθεί από τα πλεονεκτήματά τους·

Or. fr

Τροπολογία 30
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. αναγνωρίζει την ανάγκη να 
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συνεχισθεί η ανάπτυξη των 
προστατευόμενων θαλάσσιων και των 
παράκτιων περιοχών, ως κινητήριας 
δύναμης της βιώσιμης ανάπτυξης, με την 
δραστήρια συμμετοχή των τοπικών 
κοινοτήτων·

Or. en

Τροπολογία 31
Nuno Teixeira

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες που 
προσφέρουν οι εξόχως απόκεντρες 
περιοχές ως φυσικό περιβάλλον για την 
ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας και 
ανάπτυξης στον τομέα των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και της οικονομίας της 
θάλασσας· τονίζει τη σημασία του 
τουριστικού τομέα για τις εν λόγω 
περιοχές και τις δυνατότητες που 
υπάρχουν για τη δημιουργία 
εφοδιαστικών πλατφορμών οι οποίες θα 
διευκολύνουν τη μεταφορά 
εμπορευμάτων μεταξύ της Ευρώπης και 
των άλλων παγκόσμιων οικονομιών· 
υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία 
των θαλάσσιων μεταφορών και των 
συνδέσεων μεταξύ των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών και των άλλων 
ηπειρωτικών περιοχών·

Or. pt

Τροπολογία 32
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 α. υπογραμμίζει την υπεραξία της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον 
Ατλαντικό με όρους θαλάσσιου 
χωροταξικού σχεδιασμού, 
προσπελασιμότητας των εδαφών και 
ανταγωνιστικότητας των ναυτικών 
βιομηχανιών και καλεί την Επιτροπή, τα 
κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές 
να αντλήσουν έμπνευση από την 
μεθοδολογία του για την αξιοποίηση των 
παράκτιων περιοχών και της ενδοχώρας 
τους·

Or. fr

Τροπολογία 33
Patrice Tirolien

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 β. Υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι 
θαλάσσιες περιοχές είναι πεδία 
ανταλλαγών, τόσο εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης όσο και τις γειτονικές της χώρες· 
τονίζει την ιδιαίτερη σημασία των 
συνεργειών που πρέπει να δημιουργηθούν 
με τις εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης 
ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία 
κοινών προγραμμάτων με τρίτες χώρες· 
εκτιμά ότι η ικανότητα που θα επιδείξει η 
Ένωση για τον επιμερισμό του κόστους 
και της ωφέλειας αυτής της γαλάζιας 
ανάπτυξης θα είναι επίσης και το μέσον 
για την αξιολόγηση της ελκυστικότητάς 
της και της θέσης της στην διεθνή σκηνή·

Or. fr

Τροπολογία 34
Νίκος Χρυσόγελος
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 β. υπογραμμίζει ότι κάθε ανθρώπινη και 
οικονομική δραστηριότητα σε μια 
παράκτια ζώνη πρέπει να εφαρμόζει 
προληπτική προσέγγιση η οποία να 
βασίζεται στα οικοσυστήματα·

Or. en

Τροπολογία 35
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 γ. τάσσεται υπέρ της βελτίωσης του 
ρυθμιστικού περιβάλλοντος και της 
πλήρους εκμετάλλευσης των 
υφισταμένων οργάνων για την 
χρηματοδότηση των σκαφών, όπως 
γαλάζιες συμπράξεις του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα και η πρωτοβουλία 
LeaderShip 2020, ώστε να προωθηθεί η 
ανάπτυξη των πράσινων σκαφών και 
λιμένων και να ενισχυθεί η συνοχή·

Or. en

Τροπολογία 36
Νίκος Χρυσόγελος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7 δ. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει 
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την ανταλλαγή των βέλτιστων 
πρακτικών, την ενίσχυση των ικανοτήτων 
και την διασύνδεση μέσω δικτύου των 
πρωτοβουλιών επί θεμάτων βιώσιμης 
γαλάζιας ανάπτυξης·

Or. en


