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Módosítás 1
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a tengermedence-
stratégiák szerepét a kiegyensúlyozott, 
integrált regionális fejlesztés megerősítése 
terén; kéri, hogy ténylegesen 
bontakoztassák ki e stratégiákat, és hogy 
különítsenek el megfelelő pénzügyi és 
igazgatási forrásokat a végrehajtásukra;

1. hangsúlyozza a tengermedence-
stratégiák szerepét a kiegyensúlyozott, 
integrált regionális fejlesztés megerősítése, 
az európai gazdaság fellendítése és a 
munkahelyteremtés terén; kéri, hogy 
ténylegesen bontakoztassák ki e 
stratégiákat, és hogy az ERFA, a Horizont 
2020 és a kis- és középvállalkozásokat 
segítő program (COSME), valamint az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap 
(ETHA) forrásainak rendelkezésre 
bocsátása révén, különítsenek el megfelelő 
pénzügyi és igazgatási forrásokat a 
végrehajtásukra;

Or. pt

Módosítás 2
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a tengermedence-
stratégiák szerepét a kiegyensúlyozott, 
integrált regionális fejlesztés megerősítése 
terén; kéri, hogy ténylegesen 
bontakoztassák ki e stratégiákat, és hogy 
különítsenek el megfelelő pénzügyi és 
igazgatási forrásokat a végrehajtásukra;

1. hangsúlyozza a tengermedence-
stratégiák szerepét a kiegyensúlyozott, 
integrált regionális fejlesztés, valamint a 
gazdasági, területi és társadalmi kohézió
megerősítése terén, továbbá a 
környezetbarát munkahelyek 
kialakításában, valamint a tengeri és part 
menti területek biológiai sokféleségének 
védelmében; kéri, hogy ténylegesen 
bontakoztassák ki e stratégiákat, és hogy 
különítsenek el megfelelő pénzügyi és 
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igazgatási forrásokat a végrehajtásukra;

Or. en

Módosítás 3
Alain Cadec

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a tengermedence-
stratégiák szerepét a kiegyensúlyozott, 
integrált regionális fejlesztés megerősítése 
terén; kéri, hogy ténylegesen 
bontakoztassák ki e stratégiákat, és hogy 
különítsenek el megfelelő pénzügyi és 
igazgatási forrásokat a végrehajtásukra;

1. hangsúlyozza a tengermedence- és 
makroregionális stratégiák szerepét a 
kiegyensúlyozott, integrált regionális 
fejlesztés megerősítése és az inkluzív kék 
növekedés előmozdítása terén; kéri, hogy 
ténylegesen bontakoztassák ki e 
stratégiákat, és hogy különítsenek el 
megfelelő pénzügyi és igazgatási 
forrásokat a végrehajtásukra;

Or. fr

Módosítás 4
François Alfonsi

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. hangsúlyozza a tengermedence-
stratégiák szerepét a kiegyensúlyozott, 
integrált regionális fejlesztés megerősítése 
terén; kéri, hogy ténylegesen 
bontakoztassák ki e stratégiákat, és hogy 
különítsenek el megfelelő pénzügyi és 
igazgatási forrásokat a végrehajtásukra;

1. hangsúlyozza a tengermedence-
stratégiák szerepét a kiegyensúlyozott, 
integrált regionális fejlesztés megerősítése 
terén; kéri, hogy ténylegesen 
bontakoztassák ki e stratégiákat, és hogy 
különítsenek el megfelelő pénzügyi és 
igazgatási forrásokat a végrehajtásukra a 
jelenlegi és jövőbeli makroregionális 
stratégiákhoz való hozzákapcsolásuk 
révén;

Or. fr
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Módosítás 5
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy valamennyi 
stratégia végrehajtásakor kizárólag a 
környezetvédelmi követelményeket kell 
szem előtt tartani, és gondoskodni kell a 
tengeri környezet és erőforrásainak 
fenntartható hasznosításáról;

Or. lt

Módosítás 6
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a szilárd és fenntartható 
kék gazdaság kialakítása érdekében 
fokozni kell a régiók szerepét a közösségi 
stratégiák kidolgozásában; 

Or. ro

Módosítás 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a tengeri klaszterek 
támogatása és fejlesztése érdekében kapjon 
hangsúlyt az uniós eszközök közötti 

2. kéri, hogy a regionális és határokon 
átnyúló tengeri klaszterek támogatása és 
fejlesztése érdekében kapjon hangsúlyt az 
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szinergiák gyarapítása; üdvözli a tagállami 
szintű kezdeményezéseket, például 
Írország INFOMAR programját;

uniós eszközök közötti szinergiák 
gyarapítása; üdvözli a tagállami szintű 
kezdeményezéseket, például Írország 
INFOMAR programját;

Or. ro

Módosítás 8
François Alfonsi

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a tengeri klaszterek 
támogatása és fejlesztése érdekében kapjon 
hangsúlyt az uniós eszközök közötti 
szinergiák gyarapítása; üdvözli a tagállami 
szintű kezdeményezéseket, például 
Írország INFOMAR programját;

2. kéri, hogy a tengeri klaszterek 
támogatása és fejlesztése érdekében kapjon 
hangsúlyt az uniós eszközök közötti 
szinergiák gyarapítása; üdvözli a tagállami 
szintű kezdeményezéseket, például 
Írország INFOMAR programját; 
véleménye szerint a tengeri áruszállítás a 
közúti távolsági szállítás alternatívája, és 
felszólít a tengeri útvonalak fejlesztésére 
különösen az atlanti ívben és a Földközi-
tenger medencéjében;

Or. fr

Módosítás 9
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a tengeri klaszterek 
támogatása és fejlesztése érdekében kapjon 
hangsúlyt az uniós eszközök közötti 
szinergiák gyarapítása; üdvözli a tagállami 
szintű kezdeményezéseket, például 
Írország INFOMAR programját;

2. kéri, hogy a tengeri klaszterek 
támogatása és fejlesztése érdekében kapjon 
hangsúlyt az uniós szakpolitikák és 
eszközök közötti szinergiák gyarapítása, 
valamint az egységes fenntarthatósági 
igazgatási tervek; hangsúlyozza, hogy 
többszintű kormányzásra és a lakosság 
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széles körű döntéshozatali részvételére 
van szükség; üdvözli a tagállami szintű 
kezdeményezéseket, például Írország 
INFOMAR programját;

Or. en

Módosítás 10
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. kéri, hogy a tengeri klaszterek 
támogatása és fejlesztése érdekében kapjon 
hangsúlyt az uniós eszközök közötti 
szinergiák gyarapítása; üdvözli a tagállami 
szintű kezdeményezéseket, például 
Írország INFOMAR programját;

2. kéri, hogy a tengeri klaszterek 
támogatása és fejlesztése érdekében kapjon 
hangsúlyt az uniós eszközök közötti 
szinergiák gyarapítása; üdvözli a tagállami 
és regionális szintű kezdeményezéseket, 
például Írország INFOMAR programját;

Or. fr

Módosítás 11
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
2 A bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. úgy véli, hogy az Európai Unió
határaiként azt a világ többi részétől 
elválasztó legkülső régiók kiváltságos 
geostratégiai helyzetet élveznek, és 
véleménye szerint e régiókat be kell vonni 
a kék gazdasági tevékenységekre 
vonatkozó stratégiai kidolgozásába;

Or. pt
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Módosítás 12
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a tengeri 
övezetekben befektetni kívánó üzleti 
vállalkozások számára jogi biztonságot 
kell teremteni; kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy állapodjanak meg 
egymással a világos, egységes, átlátható és 
gyakorlati tengeri területrendezés és a 
tengerparti övezetek integrált kezelési 
tervei tekintetében;

3. hangsúlyozza, hogy a tengeri 
övezetekben befektetni kívánó valamennyi 
szereplő számára jogi biztonságot kell 
teremteni; kéri a Bizottságot, a 
tagállamokat és a régiókat, hogy 
állapodjanak meg egymással a világos, 
egységes, átlátható és gyakorlati tengeri 
területrendezés és a tengerparti övezetek 
integrált kezelési tervei tekintetében;

Or. fr

Módosítás 13
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a tengeri 
övezetekben befektetni kívánó üzleti 
vállalkozások számára jogi biztonságot kell 
teremteni; kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy állapodjanak meg 
egymással világos, egységes, átlátható és 
gyakorlati tengeri területrendezés és a 
tengerparti övezetek integrált kezelési 
tervei tekintetében;

3. hangsúlyozza, hogy a tengeri 
övezetekben befektetni kívánó üzleti 
vállalkozások számára jogi biztonságot kell 
teremteni, úgy véli továbbá, olyan új 
ösztönzőkre van szükség, amelyek 
támogatják a tagállamok kizárólagos 
gazdasági övezeteinek gazdasági 
szempontból való jobb kiaknázását; kéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
állapodjanak meg egymással világos, 
egységes, átlátható és gyakorlati tengeri 
területrendezés és a tengerparti övezetek, a 
tagállamokkal együttműködésben 
meghatározott integrált kezelési tervei 
tekintetében;

Or. pt
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Módosítás 14
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a tengeri 
övezetekben befektetni kívánó üzleti 
vállalkozások számára jogi biztonságot kell 
teremteni; kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy állapodjanak meg 
egymással a világos, egységes, átlátható és 
gyakorlati tengeri területrendezés és a 
tengerparti övezetek integrált kezelési 
tervei tekintetében;

3. hangsúlyozza az egészséges tengeri 
ökoszisztémák szükségességét, valamint 
azt, hogy a tengeri övezetekben befektetni 
kívánó üzleti vállalkozások számára a 
fenntarthatóság kritériumain alapuló jogi 
biztonságot kell teremteni; kéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy 
állapodjanak meg egymással a világos, 
átlátható és gyakorlati tengeri 
területrendezés és a tengerparti övezetek 
integrált kezelési tervei tekintetében;

Or. en

Módosítás 15
Maria do Céu Patrão Neves

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy a tengeri 
övezetekben befektetni kívánó üzleti 
vállalkozások számára jogi biztonságot kell 
teremteni; kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy állapodjanak meg 
egymással világos, egységes, átlátható és 
gyakorlati tengeri területrendezés és a 
tengerparti övezetek integrált kezelési 
tervei tekintetében;

3. hangsúlyozza, hogy a tengeri 
övezetekben befektetni kívánó üzleti 
vállalkozások számára jogi biztonságot kell 
teremteni; kéri a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy állapodjanak meg 
egymással világos, egységes, átlátható és 
gyakorlati tengeri területrendezés és a 
tengerparti övezetek integrált kezelési 
tervei tekintetében, amelyek lehetővé teszik 
e területek sokrétű felhasználásának és az 
itt folytatott tevékenységek fenntartható 
megvalósítását;

Or. pt
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Módosítás 16
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a figyelmet a tengeri szél, az 
árapály, a hullámzás és az óceánok 
termikus energiájában, valamint a 
hagyományos tengeri energiaágazatban 
rejlő potenciális lehetőségekre a 
fenntartható munkahelyek a part menti 
övezetekben történő létrehozása, a 
kibocsátáscsökkentés és az EU hosszú távú 
energetikai célkitűzéseinek 
megvalósításához való hozzájárulás 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy e 
potenciális lehetőségek árammá 
alakításához jelentős beruházásokra lesz 
majd szükség a hálózati csatlakozások és 
az átviteli kapacitás területén;

4. felhívja a figyelmet a tengeri szél, az 
árapály, a hullámzás és az óceánok 
termikus energiájában, valamint a 
hagyományos tengeri energiaágazatban 
rejlő potenciális lehetőségekre a 
fenntartható munkahelyek part menti 
övezetekben történő létrehozása, a 
kibocsátáscsökkentés és az EU hosszú távú 
energetikai célkitűzéseinek 
megvalósításához való hozzájárulás 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy e 
potenciális lehetőségek maximalizálásához 
a hálózati csatlakozások átszervezése és az 
átviteli kapacitás érdekében jelentős 
beruházásokra lesz szükség;

Or. fr

Módosítás 17
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felhívja a figyelmet a tengeri szél, az 
árapály, a hullámzás és az óceánok 
termikus energiájában, valamint a 
hagyományos tengeri energiaágazatban 
rejlő potenciális lehetőségekre a 
fenntartható munkahelyek a part menti 
övezetekben történő létrehozása, a 
kibocsátáscsökkentés és az EU hosszú távú 
energetikai célkitűzéseinek 
megvalósításához való hozzájárulás 

4. felhívja a figyelmet a tengeri szél, az 
árapály, a hullámzás és az óceánok 
termikus energiájában rejlő potenciális 
lehetőségekre, a hagyományos tengeri 
energiaágazat fokozatos csökkentése, a 
fenntartható munkahelyek part menti 
övezetekben történő létrehozása, a 
kibocsátáscsökkentés és az EU közép- és
hosszú távú energetikai célkitűzéseinek 
megvalósításához való hozzájárulás 
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szempontjából; hangsúlyozza, hogy e 
potenciális lehetőségek árammá 
alakításához jelentős beruházásokra lesz 
majd szükség a hálózati csatlakozások és 
az átviteli kapacitás területén;

szempontjából; hangsúlyozza, hogy e 
potenciális lehetőségek kiaknázásához 
jelentős beruházásokra lesz majd szükség 
az intelligens hálózati csatlakozások és az 
átviteli kapacitás területén;

Or. en

Módosítás 18
Alain Cadec

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a halászati ágazat 
a kék növekedés szerves része, valamint 
hogy prioritásként kell kezelni a 
fenntartható halászati ágazatbeli 
foglalkoztatást, különösen mivel az Unió 
egyre nagyobb mértékben függ a 
harmadik országokból importált halászati 
és akvakultúra-termékektől;

Or. fr

Módosítás 19
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza az aquakultúra szerepét a 
regionális fejlesztés előmozdítása 
szempontjából a part menti területeken; 
megjegyzi, hogy az uniós akvakultúra-
ágazatban tevékenykedő vállalkozások 
több mint 90%-a kis- és középvállalkozás, 
amelyek 80.000 munkahelyet biztosítanak; 
kéri, hogy az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alap a tengeri szélerőművek 

5. hangsúlyozza a kisipari jellegű, 
kisüzemi halászat és akvakultúra szerepét 
a regionális fejlesztés előmozdítása 
szempontjából a part menti területeken; 
megjegyzi, hogy az uniós akvakultúra-
ágazatban tevékenykedő vállalkozások 
90%-a kis- és középvállalkozás, amelyek 
80 000 munkahelyet biztosítanak, és 
kiemeli, hogy a környezetbarát 
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mellett támogassa a mélyvízi aquakultúra
fejlesztésére alkalmazható innovatív 
módszereket is;

munkahelyek kialakítására komoly 
lehetőségek rejlenek egyéb tengeri 
vonatkozású tevékenységekben; kéri, hogy 
az Európai Tengerügyi és Halászati Alap a 
tengeri szélerőművek mellett támogassa a 
mélyvízi fenntartható akvakultúra
fejlesztésére alkalmazható innovatív 
módszereket is;

Or. en

Módosítás 20
Jens Nilsson

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza az aquakultúra szerepét a 
regionális fejlesztés előmozdítása 
szempontjából a part menti területeken;
megjegyzi, hogy az uniós akvakultúra-
ágazatban tevékenykedő vállalkozások 
több mint 90%-a kis- és középvállalkozás, 
amelyek 80.000 munkahelyet biztosítanak;
kéri, hogy az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alap a tengeri szélerőművek 
mellett támogassa a mélyvízi aquakultúra
fejlesztésére alkalmazható innovatív 
módszereket is;

5. hangsúlyozza az akvakultúra
fenntartható szerepét a regionális 
fejlesztés előmozdítása szempontjából a 
part menti területeken, valamint a tó- és 
folyóvidékeken; megjegyzi, hogy az uniós 
akvakultúra-ágazatban tevékenykedő 
vállalkozások 90%-a kis- és 
középvállalkozás, amelyek 80 000
munkahelyet biztosítanak; kéri, hogy az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap a 
tengeri szélerőművek mellett támogassa a 
mélyvízi akvakultúra fejlesztésére 
alkalmazható innovatív módszereket is;

Or. sv

Módosítás 21
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza az aquakultúra szerepét a 5. hangsúlyozza az akvakultúra szerepét a 
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regionális fejlesztés előmozdítása 
szempontjából a part menti területeken; 
megjegyzi, hogy az uniós akvakultúra-
ágazatban tevékenykedő vállalkozások 
több mint 90%-a kis- és középvállalkozás, 
amelyek 80.000 munkahelyet biztosítanak; 
kéri, hogy az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alap a tengeri szélerőművek 
mellett támogassa a mélyvízi aquakultúra
fejlesztésére alkalmazható innovatív 
módszereket is;

regionális fejlesztés előmozdítása 
szempontjából a part menti területeken; 
megjegyzi, hogy az uniós akvakultúra-
ágazatban tevékenykedő vállalkozások 
90%-a kis- és középvállalkozás, amelyek 
80 000 munkahelyet biztosítanak; kéri 
ennek keretében, hogy az Európai 
Tengerügyi és Halászati Alap a tengeri 
szélerőművek mellett támogassa az 
akvakultúra, és különösen a mélyvízi 
akvakultúra fejlesztésére alkalmazható 
innovatív módszereket is;

Or. fr

Módosítás 22
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza az aquakultúra szerepét a 
regionális fejlesztés előmozdítása 
szempontjából a part menti területeken; 
megjegyzi, hogy az uniós akvakultúra-
ágazatban tevékenykedő vállalkozások 
több mint 90%-a kis- és középvállalkozás, 
amelyek 80.000 munkahelyet biztosítanak; 
kéri, hogy az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alap a tengeri szélerőművek 
mellett támogassa a mélyvízi aquakultúra
fejlesztésére alkalmazható innovatív 
módszereket is;

5. hangsúlyozza a halászat és az 
akvakultúra szerepét a regionális fejlesztés 
előmozdítása szempontjából a part menti 
területeken; megjegyzi, hogy az uniós 
akvakultúra-ágazatban tevékenykedő 
vállalkozások 90%-a kis- és 
középvállalkozás, amelyek 80.000 
munkahelyet biztosítanak; kéri, hogy az 
Európai Tengerügyi és Halászati Alap a 
tengeri szélerőművek mellett támogassa a 
halászatot, a tengerbiológiát és a mélyvízi 
akvakultúra fejlesztésére alkalmazható 
innovatív módszereket is;

Or. pt

Módosítás 23
Alain Cadec

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. hangsúlyozza az aquakultúra szerepét a 
regionális fejlesztés előmozdítása 
szempontjából a part menti területeken; 
megjegyzi, hogy az uniós akvakultúra-
ágazatban tevékenykedő vállalkozások 
több mint 90%-a kis- és középvállalkozás, 
amelyek 80.000 munkahelyet biztosítanak; 
kéri, hogy az Európai Tengerügyi és 
Halászati Alap a tengeri szélerőművek 
mellett támogassa a mélyvízi aquakultúra
fejlesztésére alkalmazható innovatív 
módszereket is;

5. hangsúlyozza az akvakultúra szerepét a 
regionális fejlesztés előmozdítása 
szempontjából a part menti területeken; 
megjegyzi, hogy az uniós akvakultúra-
ágazatban tevékenykedő vállalkozások 
90%-a kis- és középvállalkozás, amelyek 
80 000 munkahelyet biztosítanak; kéri, 
hogy az Európai Tengerügyi és Halászati 
Alap a tengeri szélerőművek mellett 
támogassa a mélyvízi akvakultúra
fejlesztésére alkalmazható innovatív és 
fenntartható módszereket is;

Or. fr

Módosítás 24
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri, hogy a globális társadalmi 
kihívások kezelése szempontjából a kék 
biotechnológia hatalmas lehetőségeket 
kínál; kéri, hogy az ezen ágazat 
lehetőségeinek kiaknázásához szükséges 
kutatási infrastruktúra kialakítása 
érdekében teremtsenek szinergiákat a 
regionális és innovációs politikák között;

6. elismeri, hogy a globális társadalmi 
kihívások kezelése szempontjából a kék 
biotechnológia hatalmas – így a 
környezetvédelemmel, különösen a tengeri 
környezet védelmével, az élelmezési 
problémákkal vagy az éghajlatváltozással 
és következményeivel szembeni 
küzdelemmel kapcsolatos – lehetőségeket 
kínál; kéri, hogy az ezen ágazat 
lehetőségeinek kiaknázásához szükséges 
kutatási infrastruktúra kialakítása 
érdekében teremtsenek szinergiákat a 
regionális és innovációs politikák között;

Or. fr

Módosítás 25
Nikos Chrysogelos
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Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. elismeri, hogy a globális társadalmi 
kihívások kezelése szempontjából a kék 
biotechnológia hatalmas lehetőségeket 
kínál; kéri, hogy az ezen ágazat 
lehetőségeinek kiaknázásához szükséges 
kutatási infrastruktúra kialakítása 
érdekében teremtsenek szinergiákat a 
regionális és innovációs politikák között;

6. elismeri, hogy a globális társadalmi 
kihívások kezelése és a biológiai 
sokféleség csökkenésének megfékezése 
szempontjából a környezetbarát kék 
biotechnológia lehetőségeket kínál; kéri, 
hogy az ezen ágazat lehetőségeinek 
kiaknázásához szükséges kutatási 
infrastruktúra kialakítása érdekében 
teremtsenek szinergiákat a regionális és 
innovációs politikák között;

Or. en

Módosítás 26
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri a turizmus ösztönzését és 
fenntartását, mivel a turizmus a növekedés 
és a munkahelyteremtés motorja a part 
menti területeken; hangsúlyozza, hogy a 
nagy növekedési potenciállal rendelkező 
turisztikai ágazatok, többek között a 
vízisportok számára infrastruktúrát kell 
teremteni; üdvözli a határokon átnyúló, 
tengerimedence-alapú turisztikai stratégiák 
előmozdítására irányuló 
kezdeményezéseket.

7. kéri a csekély szennyezéssel járó 
turisztikai gyakorlatok ösztönzését és 
fenntartását, mivel a turizmus a növekedés 
és a munkahelyteremtés motorja a part 
menti területeken; hangsúlyozza, hogy a 
nagy növekedési potenciállal rendelkező 
turisztikai ágazatok, többek között a vízi
sportok számára fenntartható
infrastruktúrát kell teremteni; véleménye 
szerint a különösen az ökoszisztémára 
gyakorolt hatások semlegességével, az 
infrastruktúrák energiatermelésével vagy 
a szélsőséges időjárási körülményekkel 
szembeni ellenállással kapcsolatos
ökológiai feltételek koncepciója a tengeri 
infrastruktúrák és tevékenységek 
fejlesztésének szerves részét kell, hogy 
képezze; üdvözli a határokon átnyúló, 
tengerimedence-alapú turisztikai stratégiák 



PE508.008v01-00 16/21 AM\931264HU.doc

HU

előmozdítására irányuló 
kezdeményezéseket.

Or. fr

Módosítás 27
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri a turizmus ösztönzését és 
fenntartását, mivel a turizmus a növekedés 
és a munkahelyteremtés motorja a part 
menti területeken; hangsúlyozza, hogy a 
nagy növekedési potenciállal rendelkező 
turisztikai ágazatok, többek között a 
vízisportok számára infrastruktúrát kell 
teremteni; üdvözli a határokon átnyúló, 
tengerimedence-alapú turisztikai stratégiák 
előmozdítására irányuló 
kezdeményezéseket.

7. kéri a turizmus ösztönzését és 
fenntartását, mivel a turizmus a növekedés 
és a munkahelyteremtés motorja a part 
menti területeken; véleménye szerint az 
egészséges környezet elengedhetetlen a 
part menti régiókban a turizmus bármely 
formájának fejlesztéséhez, ezért minden 
lehetséges erőfeszítést meg kell tenni a
védelme érdekében; hangsúlyozza, hogy a 
turizmus új formáinak létrehozása 
érdekében infrastruktúrát kell teremteni 
különösen a nagy növekedési potenciállal 
rendelkező turisztikai ágazatok, többek 
között a vízi sportok számára; üdvözli a 
határokon átnyúló, tengerimedence-alapú 
turisztikai stratégiák előmozdítására 
irányuló kezdeményezéseket.

Or. ro

Módosítás 28
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. kéri a turizmus ösztönzését és 
fenntartását, mivel a turizmus a növekedés 
és a munkahelyteremtés motorja a part 

7. kéri a fenntartható turizmus ösztönzését 
és fenntartását, mivel a turizmus a 
környezetbarát növekedés és a 
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menti területeken; hangsúlyozza, hogy a 
nagy növekedési potenciállal rendelkező 
turisztikai ágazatok, többek között a 
vízisportok számára infrastruktúrát kell 
teremteni; üdvözli a határokon átnyúló, 
tengerimedence-alapú turisztikai stratégiák 
előmozdítására irányuló 
kezdeményezéseket.

munkahelyteremtés motorja a part menti 
területeken; hangsúlyozza, hogy a nagy 
növekedési potenciállal rendelkező 
turisztikai ágazatok, többek között az öko-, 
agro- és halászati turizmus, illetve a 
fenntartható vízi sportok számára 
kisméretű infrastruktúrát kell teremteni; 
üdvözli a határokon átnyúló, 
tengerimedence-alapú turisztikai stratégiák 
előmozdítására irányuló 
kezdeményezéseket.

Or. en

Módosítás 29
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. emlékeztet a legkülső régiók és a 
tengerentúli országok és területek 
jelentőségére az európai tengeri eszköz 
tekintetében; emlékeztet továbbá arra, 
hogy e régiókban a közelmúltban 
ritkaföldfémeket és szénhidrogéneket 
fedeztek fel; kitart amellett, hogy 
ösztönözni kell ezen új erőforrások lehető 
legfenntarthatóbb kitermelését; ösztönzi 
olyan kísérleti projektek bevezetését, 
amelyek támogatják ezen innovatív és 
fenntartható feltárási és kitermelési 
technikákat; kitart amellett, hogy e régiók 
EUMSZ 349. cikke szerinti sajátos 
jellemzőinek tiszteletben tartása mellett 
mélyíteni kell egységes piaci 
integrációjukat, hogy az Európai Unió 
egésze részesüljön az említett erősségeik 
előnyéből;

Or. fr
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Módosítás 30
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. elismeri annak szükségességét, hogy a 
helyi közösségek aktív közreműködésével, 
a fenntartható fejlődés egyik 
hajtóerejeként a továbbiakban is 
fejlesszék a tengeri és a part menti védett 
területeket;

Or. en

Módosítás 31
Nuno Teixeira

Véleménytervezet
7 A bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. kiemeli, hogy a legkülső régiók a 
megújuló energiák és a tengeri gazdaság 
terén folytatott kutatási és fejlesztési 
tevékenységek „természetes 
laboratóriumaiként” kiváló lehetőségek 
előtt állnak; hangsúlyozza az 
idegenforgalmi ágazatnak a régióban 
betöltött jelentős szerepét, és kiemeli, hogy 
lehetőség van olyan logisztikai platformok 
létrehozására, amelyek elősegíthetik az 
Európa és a világ többi gazdasága közötti 
áruszállítást; hangsúlyozza, hogy a 
tengeri szállítás és a legkülső régiók és a 
kontinentális területek közötti kapcsolatok 
stratégiai jelentőséggel bírnak;

Or. pt
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Módosítás 32
Alain Cadec

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza az európai stratégia 
atlanti térség számára jelentett 
többletértékét a tengeri területtervezés, a 
területek megközelíthetősége és a tengeri 
iparágak versenyképessége tekintetében, 
és arra kéri a Bizottságot, a tagállamokat 
és a regionális hatóságokat, hogy 
támaszkodjanak annak módszertanára a 
part menti területekben és 
hátországaikban rejlő lehetőségek 
kiaknázása érdekében;

Or. fr

Módosítás 33
Patrice Tirolien

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. kitart amellett, hogy a tengeri területek 
nemcsak az Európai Unión belüli, hanem 
az Unió és a szomszédai közötti 
kereskedés színterei is; hangsúlyozza 
annak jelentőségét, hogy a harmadik 
országokkal közös projektek 
bevezetésének elősegítése érdekében 
szinergiákat kell teremteni az uniós 
külpolitikákkal; úgy véli, hogy a kék 
növekedés költségeinek és előnyeinek 
megosztására való uniós képesség annak 
egyik értékelési eszköze is, hogy az Unió 
mekkora vonzerővel rendelkezik és milyen 
szerepet tölt be globális szinten;
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Or. fr

Módosítás 34
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. hangsúlyozza, hogy a part menti 
övezetekben folytatott emberi és gazdasági 
tevékenységeknek ökoszisztéma-alapú 
elővigyázatossági megközelítést kell 
követniük;

Or. en

Módosítás 35
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
7 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7c. felszólít a szabályozási környezet 
javítására és a hajózás finanszírozására 
szolgáló eszközök – így például a kék 
PPP-k és a 2020-ig terjedő időszakra szóló 
LeaderShip kezdeményezés – teljes körű 
hasznosítására, a környezetbarát hajók és 
kikötők kialakításának támogatása, 
valamint a kohézió növelése érdekében;

Or. en

Módosítás 36
Nikos Chrysogelos

Véleménytervezet
7 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

7d. felszólítja az Európai Bizottságot, 
hogy a fenntartható kék növekedési 
kezdeményezések terén mozdítsa elő a 
bevált gyakorlatok cseréjét, valamint a 
kapacitás- és hálózatépítést.

Or. en


