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Muudatusettepanek 1
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab merebasseinide strateegiate 
tähtsust tasakaalustatud, integreeritud 
piirkondliku arengu soodustamisel; nõuab, 
et sellised strateegiad tõepoolest välja 
töötatakse, samuti nõuab asjakohaste 
rahaliste ja halduslike ressursside
suunamist nende rakendamiseks;

1. rõhutab merebasseinide strateegiate 
tähtsust tasakaalustatud, integreeritud 
piirkondliku arengu soodustamisel, 
Euroopa majanduse elavdamisel ja 
töökohtade loomisel; nõuab, et sellised 
strateegiad tõepoolest välja töötatakse, 
samuti nõuab asjakohaste rahaliste ja 
halduslike ressursside suunamist nende 
rakendamiseks, muutes kättesaadavaks 
ERFi, programmi „Horisont 2020”, 
ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjate 
programmi ning Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi (EMKF) vahendid;

Or. pt

Muudatusettepanek 2
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab merebasseinide strateegiate 
tähtsust tasakaalustatud, integreeritud 
piirkondliku arengu soodustamisel; nõuab, 
et sellised strateegiad tõepoolest välja 
töötatakse, samuti nõuab asjakohaste 
rahaliste ja halduslike ressursside 
suunamist nende rakendamiseks;

1. rõhutab merebasseinide strateegiate 
tähtsust tasakaalustatud, integreeritud 
piirkondliku arengu soodustamisel ja 
majandusliku, territoriaalse ja sotsiaalse 
ühtekuuluvuse edendamisel 
keskkonnahoidlike töökohtade loomise 
ning merede ja rannikualade bioloogilise 
mitmekesisuse kaitsmise teel; nõuab, et 
sellised strateegiad tõepoolest välja 
töötatakse, samuti nõuab asjakohaste 
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rahaliste ja halduslike ressursside 
suunamist nende rakendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 3
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab merebasseinide strateegiate 
tähtsust tasakaalustatud, integreeritud 
piirkondliku arengu soodustamisel; nõuab, 
et sellised strateegiad tõepoolest välja 
töötatakse, samuti nõuab asjakohaste 
rahaliste ja halduslike ressursside 
suunamist nende rakendamiseks;

1. rõhutab merebasseinide strateegiate ja
makropiirkondlike strateegiate tähtsust 
tasakaalustatud, integreeritud piirkondliku 
arengu soodustamisel ja kaasava 
meremajanduse kasvu ergutamiseks; 
nõuab, et sellised strateegiad tõepoolest 
välja töötatakse, samuti nõuab asjakohaste 
rahaliste ja halduslike ressursside 
suunamist nende rakendamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 4
François Alfonsi

Arvamuse projekt
Punkt 1

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. rõhutab merebasseinide strateegiate 
tähtsust tasakaalustatud, integreeritud 
piirkondliku arengu soodustamisel; nõuab, 
et sellised strateegiad tõepoolest välja 
töötatakse, samuti nõuab asjakohaste 
rahaliste ja halduslike ressursside 
suunamist nende rakendamiseks;

1. rõhutab merebasseinide strateegiate 
tähtsust tasakaalustatud, integreeritud 
piirkondliku arengu soodustamisel; nõuab, 
et sellised strateegiad tõepoolest välja 
töötatakse, samuti nõuab asjakohaste 
rahaliste ja halduslike ressursside 
suunamist nende rakendamiseks, 
ühendades need praeguste ja tulevaste 
makropiirkondlike strateegiatega;

Or. fr
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Muudatusettepanek 5
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. juhib tähelepanu sellele, et iga 
strateegia elluviimisel tuleb arvestada 
keskkonnahoiunõudeid ning tagada 
merekeskkonna ja -ressursside säästev 
kasutus;

Or. lt

Muudatusettepanek 6
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 1 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et tugeva ja säästva 
sinise majanduse arenguks on vaja 
tugevdada piirkondade rolli ühenduse 
strateegiate väljatöötamises;

Or. ro

Muudatusettepanek 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab keskendumist ELi instrumentide 
koostoime edendamisele, et toetada ja 
arendada merendusklastreid; peab 

2. nõuab keskendumist ELi instrumentide 
koostoime edendamisele, et toetada ja 
arendada piirkondlikke ja riikidevahelisi
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tervitatavaks liikmesriikide tasandil 
alatusi, nagu näiteks Iirimaa programm 
INFOMAR;

merendusklastreid; peab tervitatavaks 
liikmesriikide tasandil algatusi, nagu 
näiteks Iirimaa programm INFOMAR;

Or. ro

Muudatusettepanek 8
François Alfonsi

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab keskendumist ELi instrumentide 
koostoime edendamisele, et toetada ja 
arendada merendusklastreid; peab 
tervitatavaks liikmesriikide tasandil 
alatusi, nagu näiteks Iirimaa programm 
INFOMAR;

2. nõuab keskendumist ELi instrumentide 
koostoime edendamisele, et toetada ja 
arendada merendusklastreid; peab 
tervitatavaks liikmesriikide tasandil 
algatusi, nagu näiteks Iirimaa programm 
INFOMAR; usub, et merekaubavedu on 
alternatiiv pikamaa maanteetranspordile, 
ning kutsub üles arendama välja 
mereteed, eelkõige Atlandi kaare jaoks ja 
Vahemere piirkonnas;

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab keskendumist ELi instrumentide 
koostoime edendamisele, et toetada ja 
arendada merendusklastreid; peab 
tervitatavaks liikmesriikide tasandil 
alatusi, nagu näiteks Iirimaa programm 
INFOMAR;

2. nõuab keskendumist ELi poliitika ja
instrumentide koostoime edendamisele, et 
toetada ja arendada merendusklastreid, 
ning kooskõlastatud jätkusuutlikkuse 
juhtimise kavadele; rõhutab vajadust 
mitmetasandilise valitsemise ning selle 
järele, et üldsus osaleks aktiivselt 
otsustusprotsessis; peab tervitatavaks 
liikmesriikide tasandil algatusi, nagu 
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näiteks Iirimaa programm INFOMAR;

Or. en

Muudatusettepanek 10
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Punkt 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. nõuab keskendumist ELi instrumentide 
koostoime edendamisele, et toetada ja 
arendada merendusklastreid; peab 
tervitatavaks liikmesriikide tasandil 
alatusi, nagu näiteks Iirimaa programm 
INFOMAR;

2. nõuab keskendumist ELi instrumentide 
koostoime edendamisele, et toetada ja 
arendada merendusklastreid; peab 
tervitatavaks liikmesriikide ja piirkondade
tasandil algatusi, nagu näiteks Iirimaa 
programm INFOMAR;

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Punkt 2 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. on seisukohal, et äärepoolseimatel 
piirkondadel on geostrateegiliselt hea 
asukoht Euroopa Liidu piirina muu 
maailmaga, ning on arvamusel, et need 
piirkonnad tuleks kaasata meremajanduse 
tegevuse strateegilisse määratlemisse;

Or. pt

Muudatusettepanek 12
Patrice Tirolien
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Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab õiguskindluse loomise vajadust 
ettevõtetele, kes otsivad võimalust 
investeerida merendusvaldkonda; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles leppima 
kokku mereala ruumilise planeerimise 
ühtsetes, läbipaistvates ja praktilistes 
kavades ning rannikualade haldamise 
ühistes tegevuskavades;

3. rõhutab õiguskindluse loomise vajadust 
kõikidele osalejatele, kes otsivad võimalust 
investeerida merendusvaldkonda; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike ning piirkondi
üles leppima kokku mereala ruumilise 
planeerimise ühtsetes, läbipaistvates ja 
praktilistes kavades ning rannikualade 
haldamise ühistes tegevuskavades;

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab õiguskindluse loomise vajadust 
ettevõtetele, kes otsivad võimalust 
investeerida merendusvaldkonda; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles leppima 
kokku mereala ruumilise planeerimise 
ühtsetes, läbipaistvates ja praktilistes 
kavades ning rannikualade haldamise 
ühistes tegevuskavades;

3. rõhutab õiguskindluse loomise vajadust 
ettevõtetele, kes otsivad võimalust 
investeerida merendusvaldkonda, ja 
pooldab uusi stiimuleid liikmesriikide 
majandusvööndite majandusliku 
potentsiaali ärakasutamise võime 
suurendamiseks; kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles leppima kokku mereala 
ruumilise planeerimise ühtsetes, 
läbipaistvates ja praktilistes kavades ning 
rannikualade haldamise ühistes 
tegevuskavades koostöös liikmesriikidega;

Or. pt

Muudatusettepanek 14
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 3
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab õiguskindluse loomise vajadust 
ettevõtetele, kes otsivad võimalust 
investeerida merendusvaldkonda; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles leppima 
kokku mereala ruumilise planeerimise 
ühtsetes, läbipaistvates ja praktilistes 
kavades ning rannikualade haldamise 
ühistes tegevuskavades;

3. rõhutab tervete mereökosüsteemide ja 
jätkusuutlikkuse kriteeriumidel põhineva
õiguskindluse loomise vajadust 
ettevõtetele, kes otsivad võimalust 
investeerida merendusvaldkonda; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles leppima 
kokku mereala ruumilise planeerimise 
selgetes, läbipaistvates ja praktilistes 
kavades ning rannikualade haldamise 
ühistes tegevuskavades;

Or. en

Muudatusettepanek 15
Maria do Céu Patrão Neves

Arvamuse projekt
Punkt 3

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab õiguskindluse loomise vajadust 
ettevõtetele, kes otsivad võimalust 
investeerida merendusvaldkonda; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles leppima 
kokku mereala ruumilise planeerimise 
ühtsetes, läbipaistvates ja praktilistes 
kavades ning rannikualade haldamise 
ühistes tegevuskavades;

3. rõhutab õiguskindluse loomise vajadust 
ettevõtetele, kes otsivad võimalust 
investeerida merendusvaldkonda; kutsub 
komisjoni ja liikmesriike üles leppima 
kokku mereala ruumilise planeerimise 
ühtsetes, läbipaistvates ja praktilistes 
kavades ning rannikualade haldamise 
ühistes tegevuskavades, mis võimaldaksid, 
et mitmesugused kasutusviisid ja 
tegevused nendes piirkondades toimuksid 
säästvalt;

Or. pt

Muudatusettepanek 16
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Punkt 4
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu avamere tuule-, loodete 
ja laine- ning ookeani soojusenergia 
potentsiaalile, samuti tavapärase avamere 
energeetikasektori potentsiaalile, et luua 
rannikupiirkondades jätkusuutlikke 
töökohti, vähendada heitkoguseid ja aidata 
kaas ELi pikaajaliste energiaeesmärkide 
täitmisele; rõhutab tõsiasja, et selle 
potentsiaali kasutuselevõtuks on vajalikud 
ulatuslikud investeeringud 
võrguühendustesse ja ülekandevõimsusse;

4. juhib tähelepanu avamere tuule-, loodete 
ja laine- ning ookeani soojusenergia 
potentsiaalile, samuti tavapärase avamere 
energeetikasektori potentsiaalile, et luua 
rannikupiirkondades jätkusuutlikke 
töökohti, vähendada heitkoguseid ja aidata 
kaasa ELi pikaajaliste energiaeesmärkide 
täitmisele; rõhutab tõsiasja, et selle 
potentsiaali suurendamiseks on vajalikud 
ulatuslikud investeeringud 
võrguühenduste ja ülekandevõimsuse 
ajakohastamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 4

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. juhib tähelepanu avamere tuule-, loodete 
ja laine- ning ookeani soojusenergia 
potentsiaalile, samuti tavapärase avamere 
energeetikasektori potentsiaalile, et luua 
rannikupiirkondades jätkusuutlikke 
töökohti, vähendada heitkoguseid ja aidata 
kaas ELi pikaajaliste energiaeesmärkide 
täitmisele; rõhutab tõsiasja, et selle 
potentsiaali kasutuselevõtuks on vajalikud 
ulatuslikud investeeringud 
võrguühendustesse ja ülekandevõimsusse;

4. juhib tähelepanu avamere tuule-, loodete 
ja laine- ning ookeani soojusenergia 
potentsiaalile, et vähendada järk-järgult
tavapärase avamere energeetikasektori 
osakaalu, luua rannikupiirkondades 
jätkusuutlikke töökohti, vähendada 
heitkoguseid ja aidata kaasa ELi keskpika 
perioodi ja pikaajaliste energiaeesmärkide 
täitmisele; rõhutab tõsiasja, et selle 
potentsiaali ärakasutamiseks on vajalikud 
ulatuslikud investeeringud arukatesse
võrguühendustesse ja ülekandevõimsusse;

Or. en

Muudatusettepanek 18
Alain Cadec
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Arvamuse projekt
Punkt 4 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab, et kalandussektor on 
meremajanduse kasvu lahutamatu osa 
ning et tööhõivet säästvas kalanduses 
tuleb pidada prioriteediks, eelkõige ELi 
üha suurema sõltuvuse tõttu kalandus- ja 
vesiviljelustoodete impordist kolmandatest 
riikidest;

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab rannikualade piirkondliku arengu 
edendamisel oluliseks vesiviljeluse rolli; 
märgib, et üle 90 % ELi 
vesiviljelusettevõtjatest on väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad, kes on 
loonud 80 000 töökohta; nõuab 
innovatiivsete meetodite toetamist Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 
kaudu, et ranniku tuuleparkide kõrval 
kiirendada vesiviljeluse arengut süvameres;

5. peab rannikualade piirkondliku arengu 
edendamisel oluliseks rannalähedase ja
väikesemahulise kalapüügi ning
vesiviljeluse rolli; märgib, et üle 90% ELi 
vesiviljelusettevõtjatest on väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad, kes on 
loonud 80 000 töökohta, ning toonitab 
suurt keskkonnahoidlike töökohtade 
loomise potentsiaali teistes merendusega 
seotud tegevusvaldkondades; nõuab 
innovatiivsete meetodite toetamist Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 
kaudu, et ranniku tuuleparkide kõrval 
kiirendada säästva vesiviljeluse arengut 
süvameres;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Jens Nilsson
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Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab rannikualade piirkondliku arengu 
edendamisel oluliseks vesiviljeluse rolli; 
märgib, et üle 90 % ELi 
vesiviljelusettevõtjatest on väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad, kes on 
loonud 80 000 töökohta; nõuab 
innovatiivsete meetodite toetamist Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 
kaudu, et ranniku tuuleparkide kõrval 
kiirendada vesiviljeluse arengut süvameres;

5. peab rannikualade ning järvede ja 
vooluveekogudega piirkondade
piirkondliku arengu edendamisel oluliseks 
säästva vesiviljeluse rolli; märgib, et üle 
90% ELi vesiviljelusettevõtjatest on 
väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, 
kes on loonud 80 000 töökohta; nõuab 
innovatiivsete meetodite toetamist Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 
kaudu, et ranniku tuuleparkide kõrval 
kiirendada vesiviljeluse arengut süvameres;

Or. sv

Muudatusettepanek 21
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab rannikualade piirkondliku arengu 
edendamisel oluliseks vesiviljeluse rolli; 
märgib, et üle 90 % ELi 
vesiviljelusettevõtjatest on väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad, kes on 
loonud 80 000 töökohta; nõuab 
innovatiivsete meetodite toetamist Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 
kaudu, et ranniku tuuleparkide kõrval 
kiirendada vesiviljeluse arengut süvameres;

5. peab rannikualade piirkondliku arengu 
edendamisel oluliseks vesiviljeluse rolli; 
märgib, et üle 90% ELi 
vesiviljelusettevõtjatest on väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad, kes on 
loonud 80 000 töökohta; nõuab sellega 
seoses innovatiivsete meetodite toetamist 
Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
(EMKF) kaudu, et ranniku tuuleparkide 
kõrval kiirendada vesiviljeluse arengut, 
eelkõige süvameres;

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Nuno Teixeira
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Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab rannikualade piirkondliku arengu 
edendamisel oluliseks vesiviljeluse rolli; 
märgib, et üle 90 % ELi 
vesiviljelusettevõtjatest on väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad, kes on 
loonud 80 000 töökohta; nõuab 
innovatiivsete meetodite toetamist Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 
kaudu, et ranniku tuuleparkide kõrval 
kiirendada vesiviljeluse arengut 
süvameres;

5. peab rannikualade piirkondliku arengu 
edendamisel oluliseks kalapüügi ja
vesiviljeluse rolli; märgib, et üle 90% ELi 
vesiviljelusettevõtjatest on väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad, kes on 
loonud 80 000 töökohta; nõuab 
innovatiivsete meetodite toetamist Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 
kaudu, et ranniku tuuleparkide kõrval 
edendada kalanduse, merebioloogia ja 
vesiviljeluse arengut süvameres;

Or. pt

Muudatusettepanek 23
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Punkt 5

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. peab rannikualade piirkondliku arengu 
edendamisel oluliseks vesiviljeluse rolli; 
märgib, et üle 90 % ELi 
vesiviljelusettevõtjatest on väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad, kes on 
loonud 80 000 töökohta; nõuab 
innovatiivsete meetodite toetamist Euroopa 
Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) 
kaudu, et ranniku tuuleparkide kõrval 
kiirendada vesiviljeluse arengut süvameres;

5. peab rannikualade piirkondliku arengu 
edendamisel oluliseks vesiviljeluse rolli; 
märgib, et üle 90% ELi 
vesiviljelusettevõtjatest on väikesed ja 
keskmise suurusega ettevõtjad, kes on 
loonud 80 000 töökohta; nõuab 
innovatiivsete ja säästvate meetodite 
toetamist Euroopa Merendus- ja 
Kalandusfondi (EMKF) kaudu, et ranniku 
tuuleparkide kõrval kiirendada 
vesiviljeluse arengut süvameres;

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Patrice Tirolien
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Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. võtab teadmiseks, et sinine 
biotehnoloogia pakub tohutut potentsiaali 
üleilmsete ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks; nõuab piirkondliku 
poliitika ja innovatsioonipoliitika 
koosmõju, et arendada välja 
teadusuuringute infrastruktuur selle sektori 
rakendamiseks;

6. võtab teadmiseks, et sinine 
biotehnoloogia pakub tohutut potentsiaali 
üleilmsete ühiskonnaprobleemide, nagu 
keskkonnakaitse, eelkõige merekeskkonna 
kaitse, toiduprobleemid või võitlus 
kliimamuutuse ja selle tagajärgede vastu,
lahendamiseks; nõuab piirkondliku 
poliitika ja innovatsioonipoliitika 
koosmõju, et arendada välja 
teadusuuringute infrastruktuur selle sektori 
väärtustamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 6

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. võtab teadmiseks, et sinine 
biotehnoloogia pakub tohutut potentsiaali 
üleilmsete ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks; nõuab piirkondliku 
poliitika ja innovatsioonipoliitika 
koosmõju, et arendada välja 
teadusuuringute infrastruktuur selle sektori 
rakendamiseks;

6. võtab teadmiseks, et keskkonnahoidlik
sinine biotehnoloogia pakub potentsiaali 
üleilmsete ühiskonnaprobleemide 
lahendamiseks ja bioloogilise 
mitmekesisuse vähenemise takistamiseks; 
nõuab piirkondliku poliitika ja 
innovatsioonipoliitika koosmõju, et 
arendada välja teadusuuringute 
infrastruktuur selle sektori rakendamiseks;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Punkt 7
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab turismi edendamist ja toetamist, 
kuna turism on rannikupiirkondade 
majanduskasvu ja tööhõive peamine 
stimuleerija; rõhutab vajadust luua 
infrastruktuur sellistele turismisektoritele, 
millel on suur kasvupotentsiaal, nagu 
näiteks veesport; peab tervitatavaks 
algatusi piiriüleste turismistrateegiate 
edendamiseks merepiirkonna tasandil.

7. nõuab vähesaastavate turismitavade
edendamist ja toetamist 
rannikupiirkondade majanduskasvu ja 
tööhõive peamise stimuleerijana; rõhutab 
vajadust luua kestlik infrastruktuur
sellistele turismisektoritele, millel on suur 
kasvupotentsiaal, nagu näiteks veesport; 
usub, et keskkonnanõuetele vastavus, mis 
tähendab eelkõige neutraalset mõju 
ökosüsteemidele, infrastruktuuride 
energiatootmisele või vastupidavust 
äärmuslikele loodusnähtustele, peab 
olema sisemiselt omane infrastruktuuride 
ja tegevuse arendamisele 
merekeskkonnas; peab tervitatavaks 
algatusi piiriüleste turismistrateegiate 
edendamiseks merepiirkonna tasandil.

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab turismi edendamist ja toetamist, 
kuna turism on rannikupiirkondade 
majanduskasvu ja tööhõive peamine 
stimuleerija; rõhutab vajadust luua 
infrastruktuur sellistele turismisektoritele, 
millel on suur kasvupotentsiaal, nagu 
näiteks veesport; peab tervitatavaks 
algatusi piiriüleste turismistrateegiate 
edendamiseks merepiirkonna tasandil.

7. nõuab turismi edendamist ja toetamist, 
kuna turism on rannikupiirkondade 
majanduskasvu ja tööhõive peamine 
stimuleerija; on seisukohal, tervislik 
keskkond on rannikupiirkondades iga 
liiki turismi arengu jaoks põhjapaneva 
tähtsusega ning seetõttu tuleb teha kõik 
jõupingutused selle kaitsmiseks; rõhutab 
vajadust luua infrastruktuur uut liiki 
turismi tekkeks, eelkõige sellistele 
turismisektoritele, millel on suur 
kasvupotentsiaal, nagu näiteks veesport; 
peab tervitatavaks algatusi piiriüleste 
turismistrateegiate edendamiseks 
merepiirkonna tasandil.
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Or. ro

Muudatusettepanek 28
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 7

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. nõuab turismi edendamist ja toetamist, 
kuna turism on rannikupiirkondade 
majanduskasvu ja tööhõive peamine 
stimuleerija; rõhutab vajadust luua 
infrastruktuur sellistele turismisektoritele, 
millel on suur kasvupotentsiaal, nagu 
näiteks veesport; peab tervitatavaks 
algatusi piiriüleste turismistrateegiate 
edendamiseks merepiirkonna tasandil.

7. nõuab säästva turismi edendamist ja 
toetamist, kuna turism on 
rannikupiirkondade keskkonnahoidliku
majanduskasvu ja tööhõive peamine 
stimuleerija; rõhutab vajadust luua 
väikesemahuline infrastruktuur sellistele 
turismisektoritele, millel on suur 
kasvupotentsiaal, nagu näiteks öko- ja 
põllumajandus- ning kalastusturism ja 
säästev veesport; peab tervitatavaks 
algatusi piiriüleste turismistrateegiate 
edendamiseks merepiirkonna tasandil.

Or. en

Muudatusettepanek 29
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. tuletab meelde äärepoolseimate 
piirkondade ning ülemeremaade ja -
territooriumide tähtsust Euroopa 
merendussektoris; tuletab samuti meelde 
hiljutisi haruldaste muldmetallide ja 
süsivesinike avastusi nendes 
piirkondades; rõhutab vajadust julgustada 
nende uute ressursside võimalikult 
säästvat kasutamist; ergutab ellu viima 
katseprojekte nende innovaatiliste ja 
säästvate uurimis- ja kasutamismeetodite 
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toetamiseks; rõhutab vajadust 
integreerida need piirkonnad 
põhjalikumalt ühtse turuga, järgides 
seejuures nende eripära vastavalt 
Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artiklile 349, et nende eelisteks saaks kasu 
kogu Euroopa Liit;

Or. fr

Muudatusettepanek 30
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. tunnistab vajadust mere- ja 
rannikupiirkondade kaitsealade kui 
säästva arengu tõukejõu edasise 
arendamise järele, milles osaleksid 
aktiivselt ka kohalikud kogukonnad;

Or. en

Muudatusettepanek 31
Nuno Teixeira

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. juhib tähelepanu äärepoolseimate 
piirkondade potentsiaalile toimida 
uurimis- ja arendustegevuse 
looduslaboratooriumidena taastuvenergia 
ja meremajanduse valdkonnas; rõhutab 
turismisektori tähtsust nende piirkondade 
jaoks ja võimalust luua 
logistikaplatvormid, mis hõlbustavad 
kaubavedu Euroopa ja ülejäänud 
maailma riikide vahel; rõhutab 
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meretranspordi ning äärepoolseimate 
piirkondade ja teiste 
mandriterritooriumide vaheliste 
ühenduste strateegilist tähtsust;

Or. pt

Muudatusettepanek 32
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Punkt 7 a (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. rõhutab Euroopa Atlandi piirkonna 
strateegia lisandväärtust mereruumi 
planeerimises, territooriumide 
ligipääsetavuses ja merendustööstuse 
konkurentsivõimes ning kutsub 
komisjoni, liikmesriike ja piirkondlikke 
asutusi üles juhinduma selle strateegia 
meetodist oma rannikualade ja sisemaa 
väärtustamiseks;

Or. fr

Muudatusettepanek 33
Patrice Tirolien

Arvamuse projekt
Punkt 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. rõhutab asjaolu, et merealad on 
kaubandus- ja suhtlemispaik Euroopa 
Liidu siseselt, aga ka ELi naabritega; 
rõhutab, kui tähtis on luua koostoime ELi 
välispoliitikaga, et hõlbustada 
ühisprojekti algatamist kolmandate 
riikidega; usub, et ELi suutlikkus jagada 
meremajanduse kasvuga seotud kulusid ja 
tulu on ka üks vahend, mille abil hinnata 
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selle atraktiivsust ja kohta maailmas;

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 7 b (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 b. rõhutab, et rannikuala igasuguses 
inim- ja majanduslikus tegevuses tuleks 
juhinduda ökosüsteemil põhinevast 
ettevaatusprintsiibist;

Or. en

Muudatusettepanek 35
Nikos Chrysogelos

Arvamuse projekt
Punkt 7 c (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 c. nõuab reguleeriva keskkonna 
parandamist ja olemasolevate laevanduse 
rahastamise vahendite, näiteks siniste 
avaliku ja erasektori partnerlussuhete ja 
algatuse LeaderShip 2020 täielikku 
ärakasutamist, keskkonnasäästlike 
laevade ja keskkonnasäästlike sadamate 
arengu toetamist ning ühtekuuluvuse 
suurendamist;

Or. en

Muudatusettepanek 36
Nikos Chrysogelos
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Arvamuse projekt
Punkt 7 d (uus)

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 d. kutsub Euroopa Komisjoni üles 
edendama parimate tavade vahetamist, 
suutlikkuse suurendamist ja 
koostöövõrgustiku loomist seoses 
jätkusuutliku sinise majanduskasvu 
algatustega.

Or. en


