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Pakeitimas 1
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia jūrų baseinų strategijos 
vaidmenį skatinant suderintą, integruotą 
regioninę plėtrą; ragina veiksmingai plėtoti 
tokią strategiją ir skirti jos įgyvendinimui 
tinkamų finansinių ir administracinių 
išteklių;

1. pabrėžia jūrų baseinų strategijos 
vaidmenį skatinant suderintą, integruotą 
regioninę plėtrą, skatinant ES ekonomiką 
ir kuriant darbo vietas; ragina veiksmingai 
plėtoti tokią strategiją ir skirti jos 
įgyvendinimui tinkamų finansinių ir 
administracinių išteklių iš lėšų, suteiktų 
pagal Europos regioninės plėtros fondą, 
pagal programą „Horizontas 2020“, pagal 
Įmonių konkurencingumo ir MVĮ 
programą (COSME) ir pagal Jūrų ir 
žuvininkystės fondą (EJŽF);

Or. pt

Pakeitimas 2
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia jūrų baseinų strategijos 
vaidmenį skatinant suderintą, integruotą 
regioninę plėtrą; ragina veiksmingai plėtoti 
tokią strategiją ir skirti jos įgyvendinimui 
tinkamų finansinių ir administracinių 
išteklių;

1. pabrėžia jūrų baseinų strategijos 
vaidmenį skatinant suderintą, integruotą 
regioninę plėtrą, taip pat ekonominę, 
teritorinę ir socialinę sanglaudą, kuriant 
ekologiškas darbo vietas ir saugant jūrų
bei pakrančių biologinę įvairovę; ragina 
veiksmingai plėtoti tokią strategiją ir skirti 
jos įgyvendinimui tinkamų finansinių ir 
administracinių išteklių;

Or. en
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Pakeitimas 3
Alain Cadec

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia jūrų baseinų strategijos 
vaidmenį skatinant suderintą, integruotą 
regioninę plėtrą; ragina veiksmingai plėtoti 
tokią strategiją ir skirti jos įgyvendinimui 
tinkamų finansinių ir administracinių 
išteklių;

1. pabrėžia jūrų baseinų strategijos ir 
makroregioninių strategijų vaidmenį 
skatinant suderintą, integruotą regioninę 
plėtrą ir skatinant integracinį mėlynąjį 
augimą; ragina veiksmingai plėtoti tokią 
strategiją ir skirti jos įgyvendinimui 
tinkamų finansinių ir administracinių 
išteklių;

Or. fr

Pakeitimas 4
François Alfonsi

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. pabrėžia jūrų baseinų strategijos 
vaidmenį skatinant suderintą, integruotą 
regioninę plėtrą; ragina veiksmingai plėtoti 
tokią strategiją ir skirti jos įgyvendinimui 
tinkamų finansinių ir administracinių 
išteklių;

1. pabrėžia jūrų baseinų strategijos 
vaidmenį skatinant suderintą, integruotą 
regioninę plėtrą; ragina veiksmingai plėtoti 
tokią strategiją ir skirti jos įgyvendinimui 
tinkamų finansinių ir administracinių 
išteklių prie jų prijungiant dabartines ir 
būsimas makroregionines strategijas;

Or. fr

Pakeitimas 5
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į tai, kad bet kokia 
strategija turi būti įgyvendinama tik 
atsižvelgiant į aplinkos apsaugos 
reikalavimus ir užtikrinant tvarų jūrų 
aplinkos ir išteklių naudojimą;

Or. lt

Pakeitimas 6
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad siekiant plėtoti tvirtą ir 
tvarią mėlynąją ekonomiką, reikėtų 
stiprinti vaidmenį, kurį atlieka regionai 
rengiant Bendrijos strategijas; 

Or. ro

Pakeitimas 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina telkti dėmesį į ES priemonių jūrų 
sektoriaus grupėms remti ir plėtoti sąveikos 
didinimą; palankiai vertina valstybių narių 
lygmeniu įgyvendinamas iniciatyvas, pvz., 
Airijos programą INFOMAR;

2. ragina telkti dėmesį į ES priemonių jūrų
sektoriaus regionų ir tarpvalstybinėms 
grupėms remti ir plėtoti sąveikos didinimą;
palankiai vertina valstybių narių lygmeniu 
įgyvendinamas iniciatyvas, pvz., Airijos 
programą INFOMAR;

Or. ro
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Pakeitimas 8
François Alfonsi

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina telkti dėmesį į ES priemonių jūrų 
sektoriaus grupėms remti ir plėtoti sąveikos 
didinimą; palankiai vertina valstybių narių 
lygmeniu įgyvendinamas iniciatyvas, pvz., 
Airijos programą INFOMAR;

2. ragina telkti dėmesį į ES priemonių jūrų 
sektoriaus grupėms remti ir plėtoti sąveikos 
didinimą; palankiai vertina valstybių narių 
lygmeniu įgyvendinamas iniciatyvas, pvz., 
Airijos programą INFOMAR; mano, kad 
prekių vežimas jūra yra prekių vežimo 
keliais ilgus atstumus alternatyva ir 
ragina plėtoti jūrų kelių infrastruktūrą, 
ypač Atlanto regione ir Viduržemio jūros 
regione;

Or. fr

Pakeitimas 9
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina telkti dėmesį į ES priemonių jūrų 
sektoriaus grupėms remti ir plėtoti sąveikos 
didinimą; palankiai vertina valstybių narių 
lygmeniu įgyvendinamas iniciatyvas, pvz., 
Airijos programą INFOMAR;

2. ragina telkti dėmesį į ES politikos 
krypčių ir priemonių, skirtų jūrų sektoriaus 
grupėms remti ir plėtoti, sąveikos didinimą
ir į nuoseklius tvarumo valdymo planus; 
pabrėžia, kad priimant sprendimus reikia 
užtikrinti daugiapakopį valdymą ir 
visapusį visuomenės dalyvavimą;
palankiai vertina valstybių narių lygmeniu 
įgyvendinamas iniciatyvas, pvz., Airijos 
programą INFOMAR;

Or. en
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Pakeitimas 10
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. ragina telkti dėmesį į ES priemonių jūrų 
sektoriaus grupėms remti ir plėtoti sąveikos 
didinimą; palankiai vertina valstybių narių 
lygmeniu įgyvendinamas iniciatyvas, pvz., 
Airijos programą INFOMAR;

2. ragina telkti dėmesį į ES priemonių jūrų 
sektoriaus grupėms remti ir plėtoti sąveikos 
didinimą; palankiai vertina valstybių narių 
ir regionų lygmeniu įgyvendinamas 
iniciatyvas, pvz., Airijos programą 
INFOMAR;

Or. fr

Pakeitimas 11
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. mano, kad atokiausių regionų 
geografinė padėtis yra geresnė, nei kitų 
regionų, nes jie yra riba tarp Europos 
Sąjungos ir likusio pasaulio, todėl reikėtų 
į juos atsižvelgti kuriant mėlynosios 
ekonomikos veiklos strategijas;

Or. pt

Pakeitimas 12
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia būtinybę užtikrinti įmonėms, 
siekiančioms investuoti į jūrų zonas, teisinį 

3. pabrėžia būtinybę užtikrinti visiems 
veikėjams, siekiantiems investuoti į jūrų 
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tikrumą; ragina Komisiją ir valstybes nares 
susitarti dėl aiškaus, skaidraus ir praktinio 
jūrų erdvių planavimo ir integruotų 
pakrančių zonų valdymo planų;

zonas, teisinį tikrumą; ragina Komisiją,
valstybes nares ir regionus susitarti dėl 
aiškaus, skaidraus ir praktinio jūrų erdvių 
planavimo ir integruotų pakrančių zonų 
valdymo planų;

Or. fr

Pakeitimas 13
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia būtinybę užtikrinti įmonėms, 
siekiančioms investuoti į jūrų zonas, teisinį 
tikrumą; ragina Komisiją ir valstybes nares 
susitarti dėl aiškaus, skaidraus ir praktinio 
jūrų erdvių planavimo ir integruotų 
pakrančių zonų valdymo planų;

3. pabrėžia būtinybę užtikrinti įmonėms, 
siekiančioms investuoti į jūrų zonas, teisinį 
tikrumą ir siūlo naujas skatinimo
priemones siekiant geriau išnaudoti 
valstybių narių išskirtines ekonomines 
zonas; ragina Komisiją ir valstybes nares 
susitarti dėl aiškaus, skaidraus ir praktinio 
jūrų erdvių planavimo ir integruotų 
pakrančių zonų valdymo planų, sudarytų 
bendradarbiaujant su valstybėmis 
narėmis;

Or. pt

Pakeitimas 14
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia būtinybę užtikrinti įmonėms, 
siekiančioms investuoti į jūrų zonas, teisinį 
tikrumą; ragina Komisiją ir valstybes nares 
susitarti dėl aiškaus, skaidraus ir praktinio 
jūrų erdvių planavimo ir integruotų 

3. pabrėžia būtinybę užtikrinti įmonėms, 
siekiančioms investuoti į jūrų zonas,
klestinčias jūrų ekosistemas ir teisinį 
tikrumą, grindžiamą tvarumo kriterijais;
ragina Komisiją ir valstybes nares susitarti 
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pakrančių zonų valdymo planų; dėl aiškaus, skaidraus ir praktinio jūrų 
erdvių planavimo ir integruotų pakrančių 
zonų valdymo planų;

Or. en

Pakeitimas 15
Maria do Céu Patrão Neves

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. pabrėžia būtinybę užtikrinti įmonėms, 
siekiančioms investuoti į jūrų zonas, teisinį 
tikrumą; ragina Komisiją ir valstybes nares 
susitarti dėl aiškaus, skaidraus ir praktinio 
jūrų erdvių planavimo ir integruotų 
pakrančių zonų valdymo planų;

3. pabrėžia būtinybę užtikrinti įmonėms, 
siekiančioms investuoti į jūrų zonas, teisinį 
tikrumą; ragina Komisiją ir valstybes nares 
susitarti dėl aiškaus, skaidraus ir praktinio 
jūrų erdvių planavimo ir integruotų 
pakrančių zonų valdymo planų, nes 
daugeliu atvejų veikla, vykdoma šiose 
zonose, yra orientuota į tvarų vystymąsi;

Or. pt

Pakeitimas 16
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į jūros vėjo, potvynių ir 
atoslūgių, bangų bei vandenyno šiluminės 
energijos sektoriaus, taip pat įprastinės jūrų 
energijos sektoriaus galimybes kurti tvarias 
darbo vietas pakrančių regionuose, mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir prisidėti 
siekiant ES ilgalaikių energetikos tikslų; 
pabrėžia, kad, siekiant išnaudoti šias 
galimybes, reikės didelių investicijų į 
tinklų jungtis ir perdavimo pajėgumą;

4. atkreipia dėmesį į jūros vėjo, potvynių ir 
atoslūgių, bangų bei vandenyno šiluminės 
energijos sektoriaus, taip pat įprastinės jūrų 
energijos sektoriaus galimybes kurti tvarias 
darbo vietas pakrančių regionuose, mažinti 
išmetamųjų teršalų kiekį ir prisidėti 
siekiant ES ilgalaikių energetikos tikslų; 
pabrėžia, kad, siekiant kuo labiau 
išnaudoti visą potencialą, reikės didelių 
investicijų į tinklų jungčių atnaujinimą ir į
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perdavimo pajėgumą;

Or. fr

Pakeitimas 17
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. atkreipia dėmesį į jūros vėjo, potvynių ir 
atoslūgių, bangų bei vandenyno šiluminės 
energijos sektoriaus, taip pat įprastinės 
jūrų energijos sektoriaus galimybes kurti 
tvarias darbo vietas pakrančių regionuose, 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir prisidėti 
siekiant ES ilgalaikių energetikos tikslų; 
pabrėžia, kad, siekiant išnaudoti šias 
galimybes, reikės didelių investicijų į 
tinklų jungtis ir perdavimo pajėgumą;

4. atkreipia dėmesį į jūros vėjo, potvynių ir 
atoslūgių, bangų bei vandenyno šiluminės 
energijos sektoriaus teikiamas galimybes 
laipsniškai mažinti įprastinės jūrų 
energijos sektoriaus pajėgumus, kurti 
tvarias darbo vietas pakrančių regionuose, 
mažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir prisidėti 
siekiant ES vidutinės trukmės ir ilgalaikių 
energetikos tikslų; pabrėžia, kad, siekiant 
išnaudoti šias galimybes, reikės didelių 
investicijų į pažangiųjų elektros energijos 
tinklų jungtis ir perdavimo pajėgumą;

Or. en

Pakeitimas 18
Alain Cadec

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad žuvininkystės sektorius 
yra sudedamoji mėlynojo augimo dalis ir 
kad užimtumas tausios žuvininkystės 
srityje turėtų būti laikomas prioritetu, 
ypač dėl didėjančios Sąjungos 
priklausomybės nuo iš trečiųjų šalių 
importuojamų žuvininkystės ir 
akvakultūros produktų;
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Or. fr

Pakeitimas 19
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia akvakultūros sektoriaus 
vaidmenį skatinant regioninę plėtrą 
pakrančių zonose; atkreipia dėmesį į tai, 
kad daugiau kaip 90 proc. ES akvakultūros 
sektoriuje veikiančių įmonių yra MVĮ ir 
jose sukuriama apie 80 000 darbo vietų;
ragina remti naujoviškus metodus EJRŽF 
lėšomis, kad būtų skatinamas akvakultūros 
plėtojimas gelmėse prie pakrančių, kuriose 
įrengtos vėjo jėgainės;

5. pabrėžia priekrantės smulkiosios 
žvejybos ir akvakultūros sektoriaus 
vaidmenį skatinant regioninę plėtrą 
pakrančių zonose; atkreipia dėmesį į tai, 
kad 90 proc. ES akvakultūros sektoriuje 
veikiančių įmonių yra MVĮ, kuriose 
sukuriama apie 80 000 darbo vietų, ir 
pabrėžia dideles galimybes kurti 
ekologiškas darbo vietas kitose su jūra 
susijusios veiklos srityse; ragina remti 
naujoviškus metodus EJRŽF lėšomis, kad 
būtų skatinamas tvarios akvakultūros 
plėtojimas gelmėse prie pakrančių, kuriose 
įrengtos vėjo jėgainės;

Or. en

Pakeitimas 20
Jens Nilsson

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia akvakultūros sektoriaus 
vaidmenį skatinant regioninę plėtrą 
pakrančių zonose; atkreipia dėmesį į tai, 
kad daugiau kaip 90 proc. ES akvakultūros 
sektoriuje veikiančių įmonių yra MVĮ ir 
jose sukuriama apie 80 000 darbo vietų;
ragina remti naujoviškus metodus EJRŽF 
lėšomis, kad būtų skatinamas akvakultūros 
plėtojimas gelmėse prie pakrančių, kuriose 

5. pabrėžia tvarų akvakultūros sektoriaus 
vaidmenį skatinant regioninę plėtrą 
pakrančių zonose ir ežerų bei upių zonose;
atkreipia dėmesį į tai, kad daugiau kaip 
90 proc. ES akvakultūros sektoriuje 
veikiančių įmonių yra MVĮ ir jose 
sukuriama apie 80 000 darbo vietų; ragina 
remti naujoviškus metodus EJRŽF lėšomis, 
kad būtų skatinamas akvakultūros 
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įrengtos vėjo jėgainės; plėtojimas gelmėse prie pakrančių, kuriose 
įrengtos vėjo jėgainės;

Or. sv

Pakeitimas 21
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia akvakultūros sektoriaus 
vaidmenį skatinant regioninę plėtrą 
pakrančių zonose; atkreipia dėmesį į tai, 
kad daugiau kaip 90 proc. ES akvakultūros 
sektoriuje veikiančių įmonių yra MVĮ ir 
jose sukuriama apie 80 000 darbo vietų; 
ragina remti naujoviškus metodus EJRŽF 
lėšomis, kad būtų skatinamas akvakultūros 
plėtojimas gelmėse prie pakrančių, kuriose 
įrengtos vėjo jėgainės;

5. pabrėžia akvakultūros sektoriaus 
vaidmenį skatinant regioninę plėtrą 
pakrančių zonose; atkreipia dėmesį į tai, 
kad daugiau kaip 90 proc. ES akvakultūros 
sektoriuje veikiančių įmonių yra MVĮ ir 
jose sukuriama apie 80 000 darbo vietų; 
todėl ragina remti naujoviškus metodus 
EJRŽF lėšomis, kad būtų skatinamas 
akvakultūros plėtojimas gelmėse prie 
pakrančių, ypač kuriose įrengtos vėjo 
jėgainės;

Or. fr

Pakeitimas 22
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia akvakultūros sektoriaus
vaidmenį skatinant regioninę plėtrą 
pakrančių zonose; atkreipia dėmesį į tai, 
kad daugiau kaip 90 proc. ES akvakultūros 
sektoriuje veikiančių įmonių yra MVĮ ir 
jose sukuriama apie 80 000 darbo vietų;
ragina remti naujoviškus metodus EJRŽF 
lėšomis, kad būtų skatinamas akvakultūros 

5. pabrėžia žuvininkystės ir akvakultūros 
sektorių vaidmenį skatinant regioninę 
plėtrą pakrančių zonose; atkreipia dėmesį į 
tai, kad daugiau kaip 90 proc. ES 
akvakultūros sektoriuje veikiančių įmonių 
yra MVĮ ir jose sukuriama apie 80 000 
darbo vietų; ragina remti naujoviškus 
metodus EJRŽF lėšomis, kad būtų 
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plėtojimas gelmėse prie pakrančių, kuriose 
įrengtos vėjo jėgainės;

skatinamas žuvininkystės, jūrų biologijos 
ir akvakultūros plėtojimas gelmėse prie 
pakrančių, kuriose įrengtos vėjo jėgainės;

Or. pt

Pakeitimas 23
Alain Cadec

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. pabrėžia akvakultūros sektoriaus 
vaidmenį skatinant regioninę plėtrą 
pakrančių zonose; atkreipia dėmesį į tai, 
kad daugiau kaip 90 proc. ES akvakultūros 
sektoriuje veikiančių įmonių yra MVĮ ir 
jose sukuriama apie 80 000 darbo vietų; 
ragina remti naujoviškus metodus EJRŽF 
lėšomis, kad būtų skatinamas akvakultūros 
plėtojimas gelmėse prie pakrančių, kuriose 
įrengtos vėjo jėgainės;

5. pabrėžia akvakultūros sektoriaus 
vaidmenį skatinant regioninę plėtrą 
pakrančių zonose; atkreipia dėmesį į tai, 
kad daugiau kaip 90 proc. ES akvakultūros 
sektoriuje veikiančių įmonių yra MVĮ ir 
jose sukuriama apie 80 000 darbo vietų; 
ragina remti naujoviškus ir tvarius
metodus EJRŽF lėšomis, kad būtų 
skatinamas akvakultūros plėtojimas 
gelmėse prie pakrančių, kuriose įrengtos 
vėjo jėgainės;

Or. fr

Pakeitimas 24
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pripažįsta, kad mėlynoji biotechnologija 
turi labai didelių galimybių padėti išspręsti 
visuotines socialines problemas; ragina 
užtikrinti regioninės politikos ir naujoviškų 
politikos sričių sąveiką siekiant sukurti 
mokslinių tyrimų infrastruktūrą, kurios 
reikia, kad būtų išnaudotos šio sektoriaus 

6. pripažįsta, kad mėlynoji biotechnologija 
turi labai didelių galimybių padėti išspręsti 
visuotines socialines problemas, 
pavyzdžiui, susijusias su aplinkosauga, 
ypač jūrų aplinkos, taip pat maisto 
problemas ar problemas, susijusias su 
kova su klimato kaita ir jos padariniais; 
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teikiamos galimybės; ragina užtikrinti regioninės politikos ir 
naujoviškų politikos sričių sąveiką siekiant 
sukurti mokslinių tyrimų infrastruktūrą, 
kurios reikia, kad būtų išnaudotos šio 
sektoriaus teikiamos galimybės;

Or. fr

Pakeitimas 25
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pripažįsta, kad mėlynoji biotechnologija 
turi labai didelių galimybių padėti išspręsti 
visuotines socialines problemas; ragina 
užtikrinti regioninės politikos ir naujoviškų 
politikos sričių sąveiką siekiant sukurti 
mokslinių tyrimų infrastruktūrą, kurios 
reikia, kad būtų išnaudotos šio sektoriaus 
teikiamos galimybės;

6. pripažįsta, kad ekologiška mėlynoji 
biotechnologija suteikia galimybių padėti 
išspręsti visuotines socialines problemas ir 
sustabdyti biologinės įvairovės nykimą;
ragina užtikrinti regioninės politikos ir 
naujoviškų politikos sričių sąveiką siekiant 
sukurti mokslinių tyrimų infrastruktūrą, 
kurios reikia, kad būtų išnaudotos šio 
sektoriaus teikiamos galimybės;

Or. en

Pakeitimas 26
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina skatinti ir remti turizmą – augimo 
skatinimo ir darbo vietų kūrimo pakrančių 
zonose varomąją jėgą; pabrėžia būtinybę 
plėtoti infrastruktūrą, skirtą didelių augimo 
galimybių turintiems turizmo sektoriams, 
pvz., vandens sporto turizmas; palankiai 
vertina iniciatyvas, kuriomis skatinama 

7. ragina skatinti ir remti mažai taršos 
sukeliančio turizmo veiklą, pavyzdžiui,
augimo skatinimo ir darbo vietų kūrimo 
pakrančių zonose varomąją jėgą; pabrėžia 
būtinybę plėtoti tvarią infrastruktūrą, skirtą 
didelių augimo galimybių turintiems 
turizmo sektoriams, pvz., vandens sporto 
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rengti tarpvalstybinio turizmo plėtojimo 
jūrų baseinuose strateginius planus.

turizmas; mano, kad kompleksinis 
paramos susiejimas, susijęs su poveikio 
ekosistemoms neutralumu, su energijos 
gamyba, infrastruktūromis ar atsparumu 
ekstremaliems gamtos reiškiniams, turėtų 
būti neatsiejamas nuo jūrų erdvės 
infrastruktūros ir veiklos; palankiai 
vertina iniciatyvas, kuriomis skatinama 
rengti tarpvalstybinio turizmo plėtojimo 
jūrų baseinuose strateginius planus.

Or. fr

Pakeitimas 27
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina skatinti ir remti turizmą – augimo 
skatinimo ir darbo vietų kūrimo pakrančių 
zonose varomąją jėgą; pabrėžia būtinybę 
plėtoti infrastruktūrą, skirtą didelių augimo 
galimybių turintiems turizmo sektoriams, 
pvz., vandens sporto turizmas; palankiai 
vertina iniciatyvas, kuriomis skatinama 
rengti tarpvalstybinio turizmo plėtojimo 
jūrų baseinuose strateginius planus.

7. ragina skatinti ir remti turizmą – augimo 
skatinimo ir darbo vietų kūrimo pakrančių 
zonose varomąją jėgą; mano, kad sveika 
aplinka yra esminis veiksnys plėtojant bet 
kokios rūšies turizmą pakrančių zonose, 
todėl reikėtų dėti visas pastangas siekiant 
apsaugoti šią aplinką; pabrėžia būtinybę 
plėtoti infrastruktūrą siekiant kurti naujas 
turizmo formas, ypač skirtą didelių augimo 
galimybių turintiems turizmo sektoriams, 
pvz., vandens sporto turizmas; palankiai 
vertina iniciatyvas, kuriomis skatinama 
rengti tarpvalstybinio turizmo plėtojimo 
jūrų baseinuose strateginius planus.

Or. ro

Pakeitimas 28
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. ragina skatinti ir remti turizmą – augimo 
skatinimo ir darbo vietų kūrimo pakrančių 
zonose varomąją jėgą; pabrėžia būtinybę 
plėtoti infrastruktūrą, skirtą didelių augimo 
galimybių turintiems turizmo sektoriams, 
pvz., vandens sporto turizmas; palankiai 
vertina iniciatyvas, kuriomis skatinama 
rengti tarpvalstybinio turizmo plėtojimo 
jūrų baseinuose strateginius planus.

7. ragina skatinti ir remti tvarų turizmą –
ekologiškai tvaraus ekonomikos augimo 
skatinimo ir darbo vietų kūrimo pakrančių 
zonose varomąją jėgą; pabrėžia būtinybę 
plėtoti nedidelio masto infrastruktūrą, 
skirtą didelių augimo galimybių turintiems 
turizmo sektoriams, pvz., ekologiniam, 
žemės ūkio ir žvejybos bei tvariam 
vandens sporto turizmui; palankiai vertina 
iniciatyvas, kuriomis skatinama rengti 
tarpvalstybinio turizmo plėtojimo jūrų 
baseinuose strateginius planus.

Or. en

Pakeitimas 29
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. primena atokiausių regionų bei 
užjūrio šalių ir teritorijų svarbą 
įgyvendinant ES jūrų priemonę; taip pat 
primena, kad neseniai šiuose regionuose 
atrasta retųjų žemių ir angliavandenilių; 
primygtinai ragina skatinti kuo tausiau 
naudoti šiuos naujus išteklius; ragina 
įgyvendinti bandomuosius projektus 
siekiant naudoti šiuos novatoriškus ir 
tvarius gavybos ir naudojimo įrenginius; 
primygtinai teigia, kad reikia šiuos 
regionus labiau integruoti į bendrąją 
rinką, atsižvelgiant į šių regionų ypatybes 
pagal SESV 349 straipsnį siekiant, kad tai 
būtų naudinga visai Europos Sąjungai;

Or. fr
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Pakeitimas 30
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pripažįsta, kad reikia toliau plėtoti 
jūrų ir pakrančių saugomas teritorijas, 
nes jos yra tvaraus vystymosi varomoji 
jėga, šiame procese aktyviai dalyvaujant 
vietos bendruomenėms;

Or. en

Pakeitimas 31
Nuno Teixeira

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia labiausiai nutolusių regionų, 
kaip gamtinių laboratorijų, potencialą 
siekiant vykdyti mokslinę tyrimų ir plėtros 
veiklą atsinaujinančių energijos šaltinių 
ir jūros ekonomikos srityje; pabrėžia 
turizmo sektoriaus svarbą šiems
regionams ir esamas galimybes sukurti 
logistikos platformas, kurios padėtų 
vykdyti prekių transportą tarp Europos ir 
kitų ekonomiškai svarbiausių pasaulyje 
valstybių; pabrėžia strateginę jūrų 
transporto svarbą ir susisiekimo tarp 
atokiausių regionų bei kitų žemyninių 
teritorijų svarbą;

Or. pt

Pakeitimas 32
Alain Cadec
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Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia ES Atlanto regiono 
strategijos pridėtinę vertę planuojant jūrų 
erdvę, teritorijų prieinamumą ir jūrų 
sektoriaus pramonės konkurencingumą, 
ir ragina Komisiją, valstybes nares ir 
regionų valdžios institucijas pasinaudoti 
jos metodais siekiant įvertinti pakrantės 
teritorijas ir atokius regionus;

Or. fr

Pakeitimas 33
Patrice Tirolien

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. primygtinai teigia, kad jūrų veiklos 
sritys yra Europos Sąjungos valstybių 
narių ir jų kaimynių mainų erdvės; 
pabrėžia sąveikos svarbą įgyvendinant 
Sąjungos išorės politiką siekiant 
palengvinti bendro projekto su 
trečiosiomis šalimis įgyvendinimą; mano, 
kad Sąjungos pajėgumas pasidalyti jūrų 
sektoriaus augimo išlaidomis ir nauda bus 
priemonė, pagal kurią bus vertinamas jo 
patrauklumas ir jo vieta pasaulyje;

Or. fr

Pakeitimas 34
Nikos Chrysogelos
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Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. pabrėžia, kad pakrantės zonose 
vykdant bet kokią žmonių ir ekonominę 
veiklą reikia atsižvelgti į ekosistemomis 
grindžiamą atsargumo principą;

Or. en

Pakeitimas 35
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
7 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7c. ragina tobulinti reguliavimo aplinką ir 
visapusiškai naudotis esamomis laivų 
finansavimo priemonėmis, pvz., viešojo ir 
privačiojo sektorių partnerystėmis jūrų 
sektoriuje ir iniciatyva 
„LeaderShip 2020“, ekologiškų laivų 
statybai ir uostų plėtrai remti bei 
sanglaudai didinti;

Or. en

Pakeitimas 36
Nikos Chrysogelos

Nuomonės projektas
7 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7d. ragina Europos Komisiją tvarių 
mėlynojo augimo iniciatyvų srityje 
skatinti keistis geriausios patirties 
pavyzdžiais, stiprinti gebėjimus ir kurti 
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tinklus.

Or. en


