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Tarkistus 1
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa merialuestrategioiden tärkeää 
roolia tasapainoisen integroidun 
aluekehityspolitiikan edistämisessä;
kehottaa ottamaan kyseiset strategiat 
käyttöön tehokkaasti ja suuntaamaan 
strategioiden täytäntöönpanoon riittävästi 
taloudellisia ja hallinnollisia resursseja;

1. korostaa merialuestrategioiden tärkeää 
roolia tasapainoisen integroidun 
aluekehityspolitiikan edistämisessä, 
Euroopan talouden elvyttämisessä ja 
työpaikkojen luomisessa; kehottaa 
ottamaan kyseiset strategiat käyttöön 
tehokkaasti ja suuntaamaan strategioiden 
täytäntöönpanoon riittävästi taloudellisia ja 
hallinnollisia resursseja käyttäen 
EAKR:sta, Horizon 2020 -ohjelmasta, 
yritysten kilpailukykyä ja pk-yrityksiä 
koskevasta ohjelmasta (COSME) sekä 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 
myönnettäviä varoja;

Or. pt

Tarkistus 2
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa merialuestrategioiden tärkeää 
roolia tasapainoisen integroidun 
aluekehityspolitiikan edistämisessä;
kehottaa ottamaan kyseiset strategiat 
käyttöön tehokkaasti ja suuntaamaan 
strategioiden täytäntöönpanoon riittävästi 
taloudellisia ja hallinnollisia resursseja;

1. korostaa merialuestrategioiden tärkeää 
roolia tasapainoisen integroidun 
aluekehityspolitiikan sekä taloudellisen, 
alueellisen ja sosiaalisen koheesion 
edistämisessä, vihreiden työpaikkojen 
luomisessa sekä merten ja 
rannikkoalueiden biologisen 
monimuotoisuuden suojelemisessa;
kehottaa ottamaan kyseiset strategiat 
käyttöön tehokkaasti ja suuntaamaan 
strategioiden täytäntöönpanoon riittävästi 
taloudellisia ja hallinnollisia resursseja;
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Or. en

Tarkistus 3
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa merialuestrategioiden tärkeää 
roolia tasapainoisen integroidun 
aluekehityspolitiikan edistämisessä; 
kehottaa ottamaan kyseiset strategiat 
käyttöön tehokkaasti ja suuntaamaan 
strategioiden täytäntöönpanoon riittävästi 
taloudellisia ja hallinnollisia resursseja;

1. korostaa merialuestrategioiden ja 
makroaluestrategioiden tärkeää roolia 
tasapainoisen integroidun 
aluekehityspolitiikan sekä osallistavan 
sinisen kasvun edistämisessä; kehottaa 
ottamaan kyseiset strategiat käyttöön 
tehokkaasti ja suuntaamaan strategioiden 
täytäntöönpanoon riittävästi taloudellisia ja 
hallinnollisia resursseja;

Or. fr

Tarkistus 4
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa merialuestrategioiden tärkeää 
roolia tasapainoisen integroidun 
aluekehityspolitiikan edistämisessä; 
kehottaa ottamaan kyseiset strategiat 
käyttöön tehokkaasti ja suuntaamaan 
strategioiden täytäntöönpanoon riittävästi 
taloudellisia ja hallinnollisia resursseja;

1. korostaa merialuestrategioiden tärkeää 
roolia tasapainoisen integroidun 
aluekehityspolitiikan edistämisessä; 
kehottaa ottamaan kyseiset strategiat 
käyttöön tehokkaasti ja suuntaamaan 
strategioiden täytäntöönpanoon riittävästi 
taloudellisia ja hallinnollisia resursseja
liittämällä strategiat nykyisiin ja tuleviin 
makroaluestrategioihin;

Or. fr
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Tarkistus 5
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa, että kaikkien strategioiden 
täytäntöönpanossa olisi otettava 
huomioon ainoastaan 
ympäristönsuojeluun liittyvät vaatimukset 
ja varmistettava meriympäristön ja sen 
resurssien kestävä käyttö;

Or. lt

Tarkistus 6
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että vahvan ja kestävän 
sinisen talouden kehittämiseksi on 
tarpeen vahvistaa alueiden roolia yhteisön 
strategioiden laadinnassa; 

Or. ro

Tarkistus 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa keskittymään EU:n välineiden 
välisten yhteisvaikutusten lisäämiseen 
merialan klustereiden tukemiseksi ja 
kehittämiseksi; suhtautuu myönteisesti 
jäsenvaltiotasoisiin aloitteisiin, joista 

2. kehottaa keskittymään EU:n välineiden 
välisten yhteisvaikutusten lisäämiseen 
merialan alueellisten ja rajatylittävien 
klustereiden tukemiseksi ja kehittämiseksi;
suhtautuu myönteisesti jäsenvaltiotasoisiin 



PE508.008v01-00 6/20 AM\931264FI.doc

FI

voidaan mainita esimerkiksi Irlannin 
INFOMAR-hanke;

aloitteisiin, joista voidaan mainita 
esimerkiksi Irlannin INFOMAR-hanke;

Or. ro

Tarkistus 8
François Alfonsi

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa keskittymään EU:n välineiden 
välisten yhteisvaikutusten lisäämiseen 
merialan klustereiden tukemiseksi ja 
kehittämiseksi; suhtautuu myönteisesti 
jäsenvaltiotasoisiin aloitteisiin, joista 
voidaan mainita esimerkiksi Irlannin 
INFOMAR-hanke;

2. kehottaa keskittymään EU:n välineiden 
välisten yhteisvaikutusten lisäämiseen 
merialan klustereiden tukemiseksi ja 
kehittämiseksi; suhtautuu myönteisesti 
jäsenvaltiotasoisiin aloitteisiin, joista 
voidaan mainita esimerkiksi Irlannin 
INFOMAR-hanke; katsoo, että meriteitse 
tapahtuvat tavarakuljetukset ovat 
vaihtoehto pitkän matkan 
maantiekuljetuksille, ja kehottaa 
kehittämään merireittejä Atlantin kaarella 
sekä Välimerellä;

Or. fr

Tarkistus 9
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa keskittymään EU:n välineiden 
välisten yhteisvaikutusten lisäämiseen 
merialan klustereiden tukemiseksi ja 
kehittämiseksi; suhtautuu myönteisesti 
jäsenvaltiotasoisiin aloitteisiin, joista 
voidaan mainita esimerkiksi Irlannin 
INFOMAR-hanke;

2. kehottaa keskittymään EU:n 
politiikkojen ja välineiden välisten 
yhteisvaikutusten lisäämiseen merialan 
klustereiden sekä yhdenmukaisten 
kestävän käytön ja hoidon suunnitelmien 
tukemiseksi ja kehittämiseksi; korostaa, 
että tarvitaan monitasoista hallintoa ja 
että yleisön on osallistuttava tiiviisti 
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päätöksentekoon; suhtautuu myönteisesti 
jäsenvaltiotasoisiin aloitteisiin, joista 
voidaan mainita esimerkiksi Irlannin 
INFOMAR-hanke;

Or. en

Tarkistus 10
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kehottaa keskittymään EU:n välineiden 
välisten yhteisvaikutusten lisäämiseen 
merialan klustereiden tukemiseksi ja 
kehittämiseksi; suhtautuu myönteisesti 
jäsenvaltiotasoisiin aloitteisiin, joista 
voidaan mainita esimerkiksi Irlannin 
INFOMAR-hanke;

2. kehottaa keskittymään EU:n välineiden 
välisten yhteisvaikutusten lisäämiseen 
merialan klustereiden tukemiseksi ja 
kehittämiseksi; suhtautuu myönteisesti 
jäsenvaltio- ja aluetasoisiin aloitteisiin, 
joista voidaan mainita esimerkiksi Irlannin 
INFOMAR-hanke;

Or. fr

Tarkistus 11
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että syrjäisimmät alueet ovat 
etuoikeutetussa geostrategisessa 
asemassa, koska ne sijaitsevat Euroopan 
unionin ja muun maailman rajalla, ja että 
ne on otettava huomioon siniseen 
talouteen liittyvän toimintastrategian 
määrittelyssä;

Or. pt
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Tarkistus 12
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että merialueiden investointeja 
kaavaileville yrityksille on taattava 
oikeusvarmuus; kehottaa komissiota ja
jäsenvaltioita hyväksymään selkeä, 
yhtenäinen, avoin ja käytännöllinen merten 
aluesuunnittelua koskeva 
toimintasuunnitelma sekä rannikkoalueiden 
yhdennetyn käytön ja hoidon suunnitelma;

3. korostaa, että kaikille merialueiden 
investointeja kaavaileville toimijoille on 
taattava oikeusvarmuus; kehottaa 
komissiota, jäsenvaltioita ja alueita 
hyväksymään selkeän, yhtenäisen, avoimen
ja käytännöllisen merten aluesuunnittelua 
koskevan toimintasuunnitelman sekä 
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 
hoidon suunnitelman;

Or. fr

Tarkistus 13
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että merialueiden investointeja 
kaavaileville yrityksille on taattava 
oikeusvarmuus; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyväksymään selkeä, 
yhtenäinen, avoin ja käytännöllinen merten 
aluesuunnittelua koskeva 
toimintasuunnitelma sekä rannikkoalueiden 
yhdennetyn käytön ja hoidon suunnitelma;

3. korostaa, että merialueiden investointeja 
kaavaileville yrityksille on taattava 
oikeusvarmuus, ja suosittaa uusien 
kannustinten käyttöönottoa 
jäsenvaltioiden yksinomaisten 
talousvyöhykkeiden hyödyntämiseksi 
paremmin; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyväksymään selkeän, 
yhtenäisen, avoimen ja käytännöllisen
merten aluesuunnittelua koskevan 
toimintasuunnitelman sekä 
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 
hoidon suunnitelman, jotka määritellään 
yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa;

Or. pt
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Tarkistus 14
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että merialueiden investointeja 
kaavaileville yrityksille on taattava 
oikeusvarmuus; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyväksymään selkeä, 
yhtenäinen, avoin ja käytännöllinen
merten aluesuunnittelua koskeva 
toimintasuunnitelma sekä rannikkoalueiden 
yhdennetyn käytön ja hoidon suunnitelma;

3. korostaa, että merialueiden investointeja 
kaavaileville yrityksille on taattava terveet 
meriekosysteemit ja kestävyyden 
kriteereihin perustuva oikeusvarmuus;
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
hyväksymään selkeän, avoimen ja 
käytännöllisen merten aluesuunnittelua 
koskevan toimintasuunnitelman sekä 
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 
hoidon suunnitelman;

Or. en

Tarkistus 15
Maria do Céu Patrão Neves

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. korostaa, että merialueiden investointeja 
kaavaileville yrityksille on taattava 
oikeusvarmuus; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyväksymään selkeä, 
yhtenäinen, avoin ja käytännöllinen merten 
aluesuunnittelua koskeva 
toimintasuunnitelma sekä rannikkoalueiden 
yhdennetyn käytön ja hoidon suunnitelma;

3. korostaa, että merialueiden investointeja 
kaavaileville yrityksille on taattava 
oikeusvarmuus; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita hyväksymään selkeän, 
yhtenäisen, avoimen ja käytännöllisen
merten aluesuunnittelua koskevan 
toimintasuunnitelman sekä 
rannikkoalueiden yhdennetyn käytön ja 
hoidon suunnitelman, joiden ansiosta 
kyseisten alueiden moninaisissa 
käyttötavoissa ja kyseisillä alueilla 
toteutettavassa toiminnassa 
noudatettaisiin kestävän kehityksen 
periaatetta;

Or. pt



PE508.008v01-00 10/20 AM\931264FI.doc

FI

Tarkistus 16
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille merituulivoiman, 
vuorovesi-, aalto- ja merilämpöenergian 
sekä tavanomaisen avomeren energia-alan 
mahdollisuudet pysyvien työpaikkoja 
luomisessa rannikkoalueilla, päästöjen 
vähentämisessä ja EU:n pitkän aikavälin 
energiatavoitteiden edistämisessä; 
korostaa, että näiden mahdollisuuksien 
käyttöönoton yhteydessä tarvitaan 
huomattavia investointeja 
verkkoyhteyksiin ja siirtokapasiteettiin;

4. panee merkille merituulivoiman, 
vuorovesi-, aalto- ja merilämpöenergian 
sekä tavanomaisen avomeren energia-alan 
mahdollisuudet pysyvien työpaikkoja 
luomisessa rannikkoalueilla, päästöjen 
vähentämisessä ja EU:n pitkän aikavälin 
energiatavoitteiden edistämisessä; 
korostaa, että tämän potentiaalin 
maksimoimiseksi tarvitaan huomattavia 
investointeja verkkoyhteyksien 
uudelleenjärjestämiseen ja 
siirtokapasiteettiin;

Or. fr

Tarkistus 17
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. panee merkille merituulivoiman, 
vuorovesi-, aalto- ja merilämpöenergian 
sekä tavanomaisen avomeren energia-alan 
mahdollisuudet pysyvien työpaikkoja 
luomisessa rannikkoalueilla, päästöjen 
vähentämisessä ja EU:n pitkän aikavälin 
energiatavoitteiden edistämisessä;
korostaa, että näiden mahdollisuuksien 
käyttöönoton yhteydessä tarvitaan 
huomattavia investointeja 
verkkoyhteyksiin ja siirtokapasiteettiin;

4. panee merkille merituulivoiman, 
vuorovesi-, aalto- ja merilämpöenergian 
mahdollisuudet tavanomaisen avomeren 
energia-alan supistamisessa asteittain, 
pysyvien työpaikkoja luomisessa 
rannikkoalueilla, päästöjen vähentämisessä
ja EU:n keskipitkän ja pitkän aikavälin 
energiatavoitteiden edistämisessä;
korostaa, että näiden mahdollisuuksien 
hyödyntämiseksi tarvitaan huomattavia 
investointeja älykkäisiin verkkoyhteyksiin 
ja siirtokapasiteettiin;
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Or. en

Tarkistus 18
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
4 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että kalastusala on 
olennainen osa sinistä kasvua ja että 
kestävän kalastusalan työllisyyttä on 
pidettävä prioriteettina varsinkin, koska 
EU on yhä enenevässä määrin 
riippuvainen kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden tuonnista kolmansista 
maista;

Or. fr

Tarkistus 19
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa vesiviljelyn merkitystä 
rannikkoalueiden aluekehityksen 
edistämisessä; panee merkille, että 90 
prosenttia EU:n vesiviljelyalan yrityksistä 
on pk-yrityksiä, ja ne työllistävät noin 
80 000 henkilöä; vaatii Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta tuettavia innovatiivisia 
menetelmiä, joiden avulla edistetään 
syvänmeren vesiviljelyn kehitystä merellä 
sijaitsevien tuulivoimaloiden ohella;

5. korostaa pienimuotoisen kalastuksen ja
vesiviljelyn merkitystä rannikkoalueiden 
aluekehityksen edistämisessä; panee 
merkille, että 90 prosenttia EU:n 
vesiviljelyalan yrityksistä on pk-yrityksiä, 
ja ne työllistävät noin 80 000 henkilöä; 
korostaa vihreiden työpaikkojen luomisen 
ansiosta tarjoutuvia suuria 
mahdollisuuksia, jotka liittyvät muuta 
meriympäristöä koskevaan toimintaan; 
vaatii Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta tuettavia innovatiivisia 
menetelmiä, joiden avulla edistetään 
syvänmeren vesiviljelyn kestävää kehitystä 
merellä sijaitsevien tuulivoimaloiden 
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ohella;

Or. en

Tarkistus 20
Jens Nilsson

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa vesiviljelyn merkitystä 
rannikkoalueiden aluekehityksen 
edistämisessä; panee merkille, että 90 
prosenttia EU:n vesiviljelyalan yrityksistä 
on pk-yrityksiä, ja ne työllistävät noin 
80 000 henkilöä; vaatii Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta tuettavia innovatiivisia 
menetelmiä, joiden avulla edistetään 
syvänmeren vesiviljelyn kehitystä merellä 
sijaitsevien tuulivoimaloiden ohella;

5. korostaa kestävän vesiviljelyn 
merkitystä rannikkoalueiden sekä järvi- ja 
jokialueiden aluekehityksen edistämisessä;
panee merkille, että 90 prosenttia EU:n 
vesiviljelyalan yrityksistä on pk-yrityksiä, 
ja ne työllistävät noin 80 000 henkilöä;
vaatii Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta tuettavia innovatiivisia 
menetelmiä, joiden avulla edistetään 
syvänmeren vesiviljelyn kehitystä merellä 
sijaitsevien tuulivoimaloiden ohella;

Or. sv

Tarkistus 21
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa vesiviljelyn merkitystä 
rannikkoalueiden aluekehityksen 
edistämisessä; panee merkille, että 90 
prosenttia EU:n vesiviljelyalan yrityksistä 
on pk-yrityksiä, ja ne työllistävät noin 
80 000 henkilöä; vaatii Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta tuettavia innovatiivisia 
menetelmiä, joiden avulla edistetään 
syvänmeren vesiviljelyn kehitystä merellä 
sijaitsevien tuulivoimaloiden ohella;

5. korostaa vesiviljelyn merkitystä 
rannikkoalueiden aluekehityksen 
edistämisessä; panee merkille, että 90 
prosenttia EU:n vesiviljelyalan yrityksistä 
on pk-yrityksiä, ja ne työllistävät noin 
80 000 henkilöä; vaatii näissä puitteissa 
Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 
tuettavia innovatiivisia menetelmiä, joiden 
avulla edistetään erityisesti syvänmeren 
vesiviljelyn kehitystä merellä sijaitsevien 
tuulivoimaloiden ohella;
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Or. fr

Tarkistus 22
Nuno Teixeira

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa vesiviljelyn merkitystä 
rannikkoalueiden aluekehityksen 
edistämisessä; panee merkille, että 90 
prosenttia EU:n vesiviljelyalan yrityksistä 
on pk-yrityksiä, ja ne työllistävät noin 
80 000 henkilöä; vaatii Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta tuettavia innovatiivisia 
menetelmiä, joiden avulla edistetään 
syvänmeren vesiviljelyn kehitystä merellä 
sijaitsevien tuulivoimaloiden ohella;

5. korostaa kalastustoiminnan ja 
vesiviljelyn merkitystä rannikkoalueiden 
aluekehityksen edistämisessä; panee 
merkille, että 90 prosenttia EU:n 
vesiviljelyalan yrityksistä on pk-yrityksiä, 
ja ne työllistävät noin 80 000 henkilöä;
vaatii Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta tuettavia innovatiivisia 
menetelmiä, joiden avulla edistetään 
syvänmeren kalastuksen, 
meriekosysteemin ja vesiviljelyn kehitystä 
merellä sijaitsevien tuulivoimaloiden 
ohella;

Or. pt

Tarkistus 23
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa vesiviljelyn merkitystä 
rannikkoalueiden aluekehityksen 
edistämisessä; panee merkille, että 90 
prosenttia EU:n vesiviljelyalan yrityksistä 
on pk-yrityksiä, ja ne työllistävät noin 
80 000 henkilöä; vaatii Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta tuettavia innovatiivisia 
menetelmiä, joiden avulla edistetään 
syvänmeren vesiviljelyn kehitystä merellä 
sijaitsevien tuulivoimaloiden ohella;

5. korostaa vesiviljelyn merkitystä 
rannikkoalueiden aluekehityksen 
edistämisessä; panee merkille, että 90 
prosenttia EU:n vesiviljelyalan yrityksistä 
on pk-yrityksiä, ja ne työllistävät noin 
80 000 henkilöä; vaatii Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastosta tuettavia innovatiivisia 
ja kestäviä menetelmiä, joiden avulla 
edistetään syvänmeren vesiviljelyn 
kehitystä merellä sijaitsevien 
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tuulivoimaloiden ohella;

Or. fr

Tarkistus 24
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että "sininen" bioteknologia 
tarjoaa valtavat mahdollisuudet 
maailmanlaajuisten yhteiskunnallisten 
haasteiden käsittelyyn; kehottaa luomaan 
alue- ja innovaatiopolitiikan välisiä 
synergioita, jotta voidaan kehittää tätä alaa 
hyödyntäviä tutkimusinfrastruktuureja;

6. katsoo, että "sininen" bioteknologia 
tarjoaa valtavat mahdollisuudet sellaisten 
maailmanlaajuisten yhteiskunnallisten 
haasteiden käsittelyyn kuin ympäristön, 
erityisesti meriympäristön suojelu, 
elintarvikkeisiin liittyvät ongelmat ja 
ilmastonmuutoksen ja sen seurausten 
torjunta; kehottaa luomaan alue- ja 
innovaatiopolitiikan välisiä synergioita, 
jotta voidaan kehittää tätä alaa hyödyttäviä 
tutkimusinfrastruktuureja;

Or. fr

Tarkistus 25
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että "sininen" bioteknologia 
tarjoaa valtavat mahdollisuudet
maailmanlaajuisten yhteiskunnallisten 
haasteiden käsittelyyn; kehottaa luomaan 
alue- ja innovaatiopolitiikan välisiä 
synergioita, jotta voidaan kehittää tätä alaa 
hyödyntäviä tutkimusinfrastruktuureja;

6. katsoo, että ympäristöä säästävä
"sininen" bioteknologia tarjoaa 
mahdollisuuksia maailmanlaajuisten 
yhteiskunnallisten haasteiden käsittelyyn ja 
biologisen monimuotoisuuden häviämisen 
pysäyttämiseen; kehottaa luomaan alue- ja 
innovaatiopolitiikan välisiä synergioita, 
jotta voidaan kehittää tätä alaa hyödyntäviä 
tutkimusinfrastruktuureja;
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Or. en

Tarkistus 26
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa edistämään ja tukemaan 
matkailua, sillä tämä edistää 
rannikkoalueiden kasvua ja työpaikkoja; 
korostaa, että on luotava infrastruktuuria 
niille matkailualoille, joiden 
kasvumahdollisuudet ovat suuret, kuten 
vesiurheilu; pitää myönteisinä aloitteita, 
joilla edistetään rajatylittäviä 
matkailustrategioita merialuekohtaisesti.

7. kehottaa edistämään ja tukemaan vähän 
ympäristöä kuormittavaa matkailua, sillä 
tämä edistää rannikkoalueiden kasvua ja 
työpaikkoja; korostaa, että on luotava 
kestävää infrastruktuuria niille 
matkailualoille, joiden 
kasvumahdollisuudet ovat suuret, kuten 
vesiurheilu; katsoo, että täydentävien 
ympäristöehtojen käsitteen, joka 
tarkoittaa erityisesti neutraalia vaikutusta 
ekosysteemiin, infrastruktuuria 
koskevaan energiatuotantoon ja 
äärimmäisiä luonnonilmiöitä koskevaan 
kestokykyyn, olisi kuuluttava olennaisesti 
meriympäristön infrastruktuurin ja 
toiminnan kehittämiseen; pitää 
myönteisinä aloitteita, joilla edistetään 
rajatylittäviä matkailustrategioita 
merialuekohtaisesti.

Or. fr

Tarkistus 27
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa edistämään ja tukemaan 
matkailua, sillä tämä edistää 
rannikkoalueiden kasvua ja työpaikkoja;
korostaa, että on luotava infrastruktuuria 

7. kehottaa edistämään ja tukemaan 
matkailua, sillä tämä edistää 
rannikkoalueiden kasvua ja työpaikkoja;
katsoo, että terve ympäristö on 
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niille matkailualoille, joiden 
kasvumahdollisuudet ovat suuret, kuten 
vesiurheilu; pitää myönteisinä aloitteita, 
joilla edistetään rajatylittäviä 
matkailustrategioita merialuekohtaisesti.

kaikenlaisen matkailun perusedellytys 
rannikkoalueilla, ja että tästä syystä on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimet 
ympäristön suojelemiseksi; korostaa, että 
on luotava infrastruktuuria uusien 
matkailumuotojen kehittämiseksi 
erityisesti niillä matkailualoilla, joiden 
kasvumahdollisuudet ovat suuret, kuten 
vesiurheilu; pitää myönteisinä aloitteita, 
joilla edistetään rajatylittäviä 
matkailustrategioita merialuekohtaisesti.

Or. ro

Tarkistus 28
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. kehottaa edistämään ja tukemaan 
matkailua, sillä tämä edistää 
rannikkoalueiden kasvua ja työpaikkoja;
korostaa, että on luotava infrastruktuuria 
niille matkailualoille, joiden 
kasvumahdollisuudet ovat suuret, kuten 
vesiurheilu; pitää myönteisinä aloitteita, 
joilla edistetään rajatylittäviä 
matkailustrategioita merialuekohtaisesti.

7. kehottaa edistämään ja tukemaan 
kestävää matkailua, sillä tämä edistää 
rannikkoalueiden vihreää kasvua ja 
vihreiden työpaikkojen luomista; korostaa, 
että on luotava infrastruktuuria niille 
matkailualoille, joiden 
kasvumahdollisuudet ovat suuret, kuten 
ympäristö-, maatalous- ja 
kalastusmatkailu sekä kestävä vesiurheilu;
pitää myönteisinä aloitteita, joilla 
edistetään rajatylittäviä 
matkailustrategioita merialuekohtaisesti.

Or. en

Tarkistus 29
Patrice Tirolien

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. muistuttaa erittäin syrjäisten alueiden 
sekä merentakaisten maiden ja alueiden 
merkityksestä Euroopan 
merilainsäädännössä; muistuttaa myös 
kyseisillä alueilla viime aikoina tehdyistä 
harvinaisia maametalleja ja hiilivetyjä 
koskevista havainnoista; katsoo, että on 
erittäin tärkeää kannustaa näiden uusien 
luonnonvarojen mahdollisimman 
kestävään hyödyntämiseen; rohkaisee 
toteuttamaan pilottihankkeita, joissa 
seurataan innovoivaa ja kestävää 
hyödyntämisteknologiaa; katsoo, että on 
välttämätöntä syventää kyseisten alueiden 
sisämarkkinoiden yhdentymistä niin, että 
otetaan huomioon niiden erityispiirteet 
SEUT 349 artiklan mukaisesti, jotta koko 
Euroopan unioni voi hyötyä niiden 
tuomasta lisäarvosta;

Or. fr

Tarkistus 30
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pitää välttämättömänä jatkaa 
suojeltujen meri- ja rannikkoalueiden 
kehittämistä kestävän kehityksen pohjalta 
paikallisyhteisöjen aktiivisen 
osallistumisen myötä;

Or. en

Tarkistus 31
Nuno Teixeira
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Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa erittäin syrjäisten alueiden 
potentiaalia luonnonlaboratorioina, joilla 
voidaan tehdä uusiutuvia energialähteitä 
ja meritaloutta koskevaa tutkimus- ja 
kehittämistyötä; korostaa matkailualan 
merkitystä näille alueille sekä niiden 
mahdollisuuksia tarjota logistiikan 
foorumeita, joilla edistetään Euroopan ja 
maailman muiden talousalueiden välistä 
tavaraliikennettä; korostaa meriliikenteen 
sekä erittäin syrjäisten alueiden ja 
muiden, mantereella sijaitsevien alueiden 
yhteyksien strategista merkitystä;

Or. pt

Tarkistus 32
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa Atlanttia koskevan EU:n 
strategian tuomaa lisäarvoa, joka liittyy 
merialueen suunnitteluun, alueille 
pääsyyn ja meriteollisuuden 
kilpailukykyyn, ja kehottaa komissiota,
jäsenvaltioita ja alueviranomaisia 
ottamaan esimerkkiä strategiaan liittyvistä 
menetelmistä, jotta rannikkoalueita ja 
niiden takamaita voitaisiin hyödyntää 
parhaalla mahdollisella tavalla;

Or. fr

Tarkistus 33
Patrice Tirolien
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Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. painottaa, että merialueet ovat 
Euroopan unionin mutta myös sen 
naapureiden kauppa-alueita; korostaa 
unionin ulkoisten toimien synergian 
saavuttamista, jotta voidaan helpottaa 
kolmansien maiden kanssa toteuttavien 
yhteishankkeiden perustamista; katsoo, 
että sen perusteella, kuinka valmis unioni 
on jakamaan sinisen kasvun
kustannuksia ja hyötyjä, voidaan myös 
arvioida unionin vetovoimaa ja sen 
asemaa maailmassa;

Or. fr

Tarkistus 34
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. korostaa, että kaikessa inhimillisessä 
ja taloudellisessa toiminnassa 
rannikkoalueilla on noudatettava 
ekosysteemeihin perustuvaa 
varovaisuutta;

Or. en

Tarkistus 35
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
7 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 c. vaatii parantamaan asianomaista 
lainsäädäntöä ja hyödyntämään 
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täysipainoisesti olemassa olevia alusten 
rahoittamisvälineitä, kuten julkisia ja 
yksityisiä sinisiä kumppanuuksia ja 
LeaderShip 2020 –aloitetta, jotta voidaan 
edistää vihreiden alusten ja satamien 
kehittämistä ja lujittaa 
yhteenkuuluvuutta;

Or. en

Tarkistus 36
Nikos Chrysogelos

Lausuntoluonnos
7 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 d. kehottaa komissiota edistämään 
hyvien käytänteiden vaihtoa, valmiuksien 
vahvistamista ja kestävän sinisen kasvun 
aloitteiden verkkoon saattamista;

Or. en


