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Grozījums Nr. 1
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver jūras baseinu stratēģiju nozīmi 
līdzsvarotas un integrētas reģionālās 
attīstības sekmēšanā; aicina plaši ieviest 
šādas stratēģijas un piešķirt pienācīgus 
finanšu un administratīvos resursus to 
īstenošanai;

1. uzsver jūras baseinu stratēģiju nozīmi 
līdzsvarotas un integrētas reģionālās 
attīstības sekmēšanā, Eiropas ekonomikas 
atveseļošanā un darbvietu izveidē; aicina 
plaši ieviest šādas stratēģijas un piešķirt 
pienācīgus finanšu un administratīvos 
resursus to īstenošanai, izmantojot ERAF, 
programmai „Apvārsnis 2020”, 
Uzņēmumu konkurētspējas un mazo un 
vidējo uzņēmumu programmai (COSME) 
un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības 
fondam (EJZF) paredzētos līdzekļus;

Or. pt

Grozījums Nr. 2
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver jūras baseinu stratēģiju nozīmi 
līdzsvarotas un integrētas reģionālās 
attīstības sekmēšanā; aicina plaši ieviest 
šādas stratēģijas un piešķirt pienācīgus 
finanšu un administratīvos resursus to 
īstenošanai;

1. uzsver jūras baseinu stratēģiju nozīmi 
līdzsvarotas un integrētas reģionālās 
attīstības, kā arī ekonomiskās, teritoriālās 
un sociālās kohēzijas sekmēšanā, videi 
nekaitīgu darbvietu izveidē un jūras un 
piekrastes bioloģiskās daudzveidības 
aizsardzībā; aicina plaši ieviest šādas 
stratēģijas un piešķirt pienācīgus finanšu 
un administratīvos resursus to īstenošanai;

Or. en
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Grozījums Nr. 3
Alain Cadec

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver jūras baseinu stratēģiju nozīmi 
līdzsvarotas un integrētas reģionālās 
attīstības sekmēšanā; aicina plaši ieviest 
šādas stratēģijas un piešķirt pienācīgus 
finanšu un administratīvos resursus to 
īstenošanai;

1. uzsver jūras baseinu stratēģiju un 
makroreģionālo stratēģiju nozīmi 
līdzsvarotas un integrētas reģionālās 
attīstības sekmēšanā un jūras nozaru 
iekļaujošas izaugsmes veicināšanā; aicina 
plaši ieviest šādas stratēģijas un piešķirt 
pienācīgus finanšu un administratīvos 
resursus to īstenošanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 4
François Alfonsi

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzsver jūras baseinu stratēģiju nozīmi 
līdzsvarotas un integrētas reģionālās 
attīstības sekmēšanā; aicina plaši ieviest 
šādas stratēģijas un piešķirt pienācīgus 
finanšu un administratīvos resursus to 
īstenošanai;

1. uzsver jūras baseinu stratēģiju nozīmi 
līdzsvarotas un integrētas reģionālās 
attīstības sekmēšanā; aicina plaši ieviest 
šādas stratēģijas un piešķirt pienācīgus 
finanšu un administratīvos resursus to 
īstenošanai, saistot šīs stratēģijas ar 
pašreizējām un turpmākām 
makroreģionālajām stratēģijām;

Or. fr

Grozījums Nr. 5
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka ikvienas stratēģijas 
īstenošanā būtu jāņem vērā tikai vides 
aizsardzības prasības un jānodrošina 
jūras vides un jūras resursu ilgtspējīga 
izmantošana;

Or. lt

Grozījums Nr. 6
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzskata, ka stabilas un ilgtspējīgas 
nozaru attīstības labad būtu jāstiprina 
reģionu nozīme Kopienas stratēģiju 
izstrādē; 

Or. ro

Grozījums Nr. 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina nodrošināt ES instrumentu 
sinerģiju, lai atbalstītu un pilnveidotu 
jūrniecības kopas; atzinīgi vērtē iniciatīvas 
dalībvalstu līmenī, piemēram, Īrijas 
programmu INFOMAR;

2. aicina nodrošināt ES instrumentu 
sinerģiju, lai atbalstītu un pilnveidotu 
reģionālas un pārrobežu jūrniecības 
kopas; atzinīgi vērtē iniciatīvas dalībvalstu 
līmenī, piemēram, Īrijas programmu 
INFOMAR;

Or. ro
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Grozījums Nr. 8
François Alfonsi

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina nodrošināt ES instrumentu 
sinerģiju, lai atbalstītu un pilnveidotu 
jūrniecības kopas; atzinīgi vērtē iniciatīvas 
dalībvalstu līmenī, piemēram, Īrijas 
programmu INFOMAR;

2. aicina nodrošināt ES instrumentu 
sinerģiju, lai atbalstītu un pilnveidotu 
jūrniecības kopas; atzinīgi vērtē iniciatīvas 
dalībvalstu līmenī, piemēram, Īrijas 
programmu INFOMAR; uzskata, ka jūras 
kravu pārvadājumi ir alternatīva 
sauszemes tālpārvadājumiem, un aicina 
attīstīt jūras maršrutus, jo īpaši Atlantijas 
lokā un Vidusjūras baseinā;

Or. fr

Grozījums Nr. 9
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina nodrošināt ES instrumentu 
sinerģiju, lai atbalstītu un pilnveidotu 
jūrniecības kopas; atzinīgi vērtē iniciatīvas 
dalībvalstu līmenī, piemēram, Īrijas 
programmu INFOMAR;

2. aicina nodrošināt ES politikas jomu un
instrumentu sinerģiju, lai atbalstītu un 
pilnveidotu jūrniecības kopas un 
saskanīgus ilgtspējīgas pārvaldības 
plānus; uzsver, ka ir vajadzīga 
daudzlīmeņu pārvaldība un cieša 
sabiedrības līdzdalība lēmumu 
pieņemšanā; atzinīgi vērtē iniciatīvas 
dalībvalstu līmenī, piemēram, Īrijas 
programmu INFOMAR;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Patrice Tirolien
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Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. aicina nodrošināt ES instrumentu 
sinerģiju, lai atbalstītu un pilnveidotu 
jūrniecības kopas; atzinīgi vērtē iniciatīvas 
dalībvalstu līmenī, piemēram, Īrijas 
programmu INFOMAR;

2. aicina nodrošināt ES instrumentu 
sinerģiju, lai atbalstītu un pilnveidotu 
jūrniecības kopas; atzinīgi vērtē iniciatīvas 
dalībvalstu un reģionu līmenī, piemēram, 
Īrijas programmu INFOMAR;

Or. fr

Grozījums Nr. 11
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a. uzskata, ka tālākie reģioni ir 
privileģēti ģeostratēģiskā novietojuma 
ziņā kā robeža starp Eiropas Savienību un 
pārējo pasauli un ka tie jāņem vērā, 
izstrādājot jūras nozaru ekonomikas 
darbību stratēģiju;

Or. pt

Grozījums Nr. 12
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka uzņēmumiem, kas vēlas veikt 
ieguldījumus jūras teritorijās, ir vajadzīga 
tiesiskā noteiktība; aicina Komisiju un
dalībvalstis vienoties par skaidru, 
vienveidīgu, pārredzamu un praktisku jūras 
teritoriālo plānošanu un integrētiem 

3. uzsver, ka visām personām, kas vēlas 
veikt ieguldījumus jūras teritorijās, ir 
vajadzīga tiesiskā noteiktība; aicina 
Komisiju, dalībvalstis un reģionus
vienoties par skaidru, vienveidīgu, 
pārredzamu un praktisku jūras teritoriālo 
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piekrastes zonas pārvaldības plāniem; plānošanu un integrētiem piekrastes zonas 
pārvaldības plāniem;

Or. fr

Grozījums Nr. 13
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka uzņēmumiem, kas vēlas veikt 
ieguldījumus jūras teritorijās, ir vajadzīga 
tiesiskā noteiktība; aicina Komisiju un 
dalībvalstis vienoties par skaidru, 
vienveidīgu, pārredzamu un praktisku jūras 
teritoriālo plānošanu un integrētiem 
piekrastes zonas pārvaldības plāniem;

3. uzsver, ka uzņēmumiem, kas vēlas veikt 
ieguldījumus jūras teritorijās, ir vajadzīga 
tiesiskā noteiktība, un iesaka īstenot 
jaunus stimulējošus pasākumus, lai labāk 
izmantotu dalībvalstu ekskluzīvās 
ekonomikas zonas; aicina Komisiju un 
dalībvalstis vienoties par skaidru, 
vienveidīgu, pārredzamu un praktisku jūras 
teritoriālo plānošanu un integrētiem 
piekrastes zonas pārvaldības plāniem, kas 
izstrādāti sadarbībā ar dalībvalstīm;

Or. pt

Grozījums Nr. 14
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka uzņēmumiem, kas vēlas veikt 
ieguldījumus jūras teritorijās, ir vajadzīga
tiesiskā noteiktība; aicina Komisiju un 
dalībvalstis vienoties par skaidru, 
vienveidīgu, pārredzamu un praktisku jūras 
teritoriālo plānošanu un integrētiem 
piekrastes zonas pārvaldības plāniem;

3. uzsver, ka uzņēmumiem, kas vēlas veikt 
ieguldījumus jūras teritorijās, ir vajadzīgas 
veselīgas jūras ekosistēmas un tiesiskā 
noteiktība, kam pamatā ir ilgtspējas 
kritērijs; aicina Komisiju un dalībvalstis 
vienoties par skaidru, pārredzamu un 
praktisku jūras teritoriālo plānošanu un 
integrētiem piekrastes zonas pārvaldības 
plāniem;
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Or. en

Grozījums Nr. 15
Maria do Céu Patrão Neves

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. uzsver, ka uzņēmumiem, kas vēlas veikt 
ieguldījumus jūras teritorijās, ir vajadzīga 
tiesiskā noteiktība; aicina Komisiju un 
dalībvalstis vienoties par skaidru, 
vienveidīgu, pārredzamu un praktisku jūras 
teritoriālo plānošanu un integrētiem 
piekrastes zonas pārvaldības plāniem;

3. uzsver, ka uzņēmumiem, kas vēlas veikt 
ieguldījumus jūras teritorijās, ir vajadzīga 
tiesiskā noteiktība; aicina Komisiju un 
dalībvalstis vienoties par skaidru, 
vienveidīgu, pārredzamu un praktisku jūras 
teritoriālo plānošanu un integrētiem 
piekrastes zonas pārvaldības plāniem, lai 
šo zonu dažādā izmantošana un tajās 
veiktās darbības atbilstu ilgtspējīgas 
attīstības principam;

Or. pt

Grozījums Nr. 16
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda uz potenciālu, kas piemīt jūras 
vēja, plūdmaiņu, viļņu un okeāna 
termālajai enerģijai, kā arī tradicionālajai 
jūras enerģijai, veidot ilgtspējīgas 
darbvietas piekrastes reģionos, mazināt 
emisijas un palīdzēt sasniegt ES ilgtermiņa 
mērķus enerģētikas jomā; uzsver, ka būs 
vajadzīgi nozīmīgi ieguldījumi tīkla 
savienojumos un pārvades spējas 
nodrošināšanā, lai šo potenciālu īstenotu;

4. norāda uz potenciālu, kas piemīt jūras 
vēja, plūdmaiņu, viļņu un okeāna 
termālajai enerģijai, kā arī tradicionālajai 
jūras enerģijai, veidot ilgtspējīgas 
darbvietas piekrastes reģionos, mazināt 
emisijas un palīdzēt sasniegt ES ilgtermiņa 
mērķus enerģētikas jomā; uzsver, ka būs 
vajadzīgi nozīmīgi ieguldījumi tīkla 
savienojumu pārkārtošanā un pārvades 
spējas nodrošināšanā, lai maksimāli 
izmantotu šo potenciālu;

Or. fr
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Grozījums Nr. 17
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda uz potenciālu, kas piemīt jūras 
vēja, plūdmaiņu, viļņu un okeāna 
termālajai enerģijai, kā arī tradicionālajai 
jūras enerģijai, veidot ilgtspējīgas 
darbvietas piekrastes reģionos, mazināt 
emisijas un palīdzēt sasniegt ES ilgtermiņa 
mērķus enerģētikas jomā; uzsver, ka būs 
vajadzīgi nozīmīgi ieguldījumi tīkla
savienojumos un pārvades spējas 
nodrošināšanā, lai šo potenciālu īstenotu;

4. norāda uz potenciālu, kas piemīt jūras 
vēja, plūdmaiņu, viļņu un okeāna 
termālajai enerģijai, pakāpeniski 
samazināt tradicionālās jūras enerģijas 
nozīmi, veidot ilgtspējīgas darbvietas 
piekrastes reģionos, mazināt emisijas un 
palīdzēt sasniegt ES vidēja termiņa un
ilgtermiņa mērķus enerģētikas jomā;
uzsver, ka būs vajadzīgi nozīmīgi 
ieguldījumi viedtīklu savienojumos un 
pārvades spējas nodrošināšanā, lai šo 
potenciālu īstenotu;

Or. en

Grozījums Nr. 18
Alain Cadec

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka zvejniecība ir jūras nozaru 
izaugsmes neatņemama daļa un ka 
nodarbinātība ilgtspējīgā zvejniecībā ir 
jāuzskata par prioritāti, jo īpaši ņemot 
vērā, ka Savienība kļūst aizvien 
atkarīgāka no zivsaimniecības un 
akvakultūras produktu importa no trešām 
valstīm;

Or. fr
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Grozījums Nr. 19
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver akvakultūras nozīmi piekrastes 
zonu reģionālās attīstības veicināšanā;
norāda, ka 90 % ES akvakultūras 
uzņēmumu ir MVU, kas nodrošina ap 
80 000 darbvietu; aicina atbalstīt 
novatoriskas metodes, izmantojot EJZF, lai 
sekmētu akvakultūras attīstību dziļos 
ūdeņos līdzās jūras vēja parkiem;

5. uzsver mazapjoma zvejas un
akvakultūras nozīmi piekrastes zonu 
reģionālās attīstības veicināšanā; norāda, 
ka 90 % ES akvakultūras uzņēmumu ir 
MVU, kas nodrošina ap 80 000 darbvietu, 
un uzsver, ka videi nekaitīgu darbvietu 
izveidei citās ar jūras vidi saistītās jomās 
piemīt liels potenciāls; aicina atbalstīt 
novatoriskas metodes, izmantojot EJZF, lai 
sekmētu ilgtspējīgas akvakultūras attīstību 
dziļos ūdeņos līdzās jūras vēja parkiem;

Or. en

Grozījums Nr. 20
Jens Nilsson

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver akvakultūras nozīmi piekrastes 
zonu reģionālās attīstības veicināšanā;
norāda, ka 90 % ES akvakultūras 
uzņēmumu ir MVU, kas nodrošina ap 
80 000 darbvietu; aicina atbalstīt 
novatoriskas metodes, izmantojot EJZF, lai 
sekmētu akvakultūras attīstību dziļos 
ūdeņos līdzās jūras vēja parkiem;

5. uzsver akvakultūras ilgtspējīgo nozīmi 
piekrastes, ezeru un upju zonu reģionālās 
attīstības veicināšanā; norāda, ka 90 % ES 
akvakultūras uzņēmumu ir MVU, kas 
nodrošina ap 80 000 darbvietu; aicina 
atbalstīt novatoriskas metodes, izmantojot 
EJZF, lai sekmētu akvakultūras attīstību 
dziļos ūdeņos līdzās jūras vēja parkiem;

Or. sv

Grozījums Nr. 21
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
5. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver akvakultūras nozīmi piekrastes 
zonu reģionālās attīstības veicināšanā; 
norāda, ka 90 % ES akvakultūras 
uzņēmumu ir MVU, kas nodrošina ap 
80 000 darbvietu; aicina atbalstīt 
novatoriskas metodes, izmantojot EJZF, lai 
sekmētu akvakultūras attīstību dziļos 
ūdeņos līdzās jūras vēja parkiem;

5. uzsver akvakultūras nozīmi piekrastes 
zonu reģionālās attīstības veicināšanā; 
norāda, ka 90 % ES akvakultūras 
uzņēmumu ir MVU, kas nodrošina ap 
80 000 darbvietu; šajā sakarībā aicina 
atbalstīt novatoriskas metodes, izmantojot 
EJZF, lai sekmētu akvakultūras attīstību, jo 
īpaši dziļos ūdeņos līdzās jūras vēja 
parkiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 22
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver akvakultūras nozīmi piekrastes 
zonu reģionālās attīstības veicināšanā;
norāda, ka 90 % ES akvakultūras 
uzņēmumu ir MVU, kas nodrošina ap 
80 000 darbvietu; aicina atbalstīt 
novatoriskas metodes, izmantojot EJZF, lai 
sekmētu akvakultūras attīstību dziļos 
ūdeņos līdzās jūras vēja parkiem;

5. uzsver zvejniecības darbību un
akvakultūras nozīmi piekrastes zonu 
reģionālās attīstības veicināšanā; norāda, 
ka 90 % ES akvakultūras uzņēmumu ir 
MVU, kas nodrošina ap 80 000 darbvietu;
aicina atbalstīt novatoriskas metodes, 
izmantojot EJZF, lai sekmētu zvejniecības, 
jūras bioloģijas un akvakultūras attīstību 
dziļos ūdeņos līdzās jūras vēja parkiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 23
Alain Cadec

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. uzsver akvakultūras nozīmi piekrastes 5. uzsver akvakultūras nozīmi piekrastes 
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zonu reģionālās attīstības veicināšanā; 
norāda, ka 90 % ES akvakultūras 
uzņēmumu ir MVU, kas nodrošina ap 
80 000 darbvietu; aicina atbalstīt 
novatoriskas metodes, izmantojot EJZF, lai 
sekmētu akvakultūras attīstību dziļos 
ūdeņos līdzās jūras vēja parkiem;

zonu reģionālās attīstības veicināšanā; 
norāda, ka 90 % ES akvakultūras 
uzņēmumu ir MVU, kas nodrošina ap 
80 000 darbvietu; aicina atbalstīt 
novatoriskas un ilgtspējīgas metodes, 
izmantojot EJZF, lai sekmētu akvakultūras 
attīstību dziļos ūdeņos līdzās jūras vēja 
parkiem;

Or. fr

Grozījums Nr. 24
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīst, ka jūras biotehnoloģija piedāvā 
sevišķi lielas iespējas risināt vispasaules
sabiedrības problēmas; aicina nodrošināt 
sinerģijas starp reģionāliem un 
novatoriskiem politikas virzieniem, lai 
izstrādātu pētniecības infrastruktūru šās 
nozares pārvaldībai;

6. atzīst, ka jūras biotehnoloģija piedāvā 
sevišķi lielas iespējas risināt pasaules
sabiedrības problēmas, piemēram, saistībā 
ar vides aizsardzību, jo īpaši jūras vides, 
pārtikas problēmām vai cīņu pret klimata 
pārmaiņām un to sekām; aicina nodrošināt 
sinerģiju starp reģionāliem un 
novatoriskiem politikas virzieniem, lai 
izstrādātu pētniecības infrastruktūru šās 
nozares attīstības sekmēšanai;

Or. fr

Grozījums Nr. 25
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. atzīst, ka jūras biotehnoloģija piedāvā 
sevišķi lielas iespējas risināt vispasaules
sabiedrības problēmas; aicina nodrošināt 
sinerģijas starp reģionāliem un 

6. atzīst, ka videi nekaitīga jūras 
biotehnoloģija piedāvā iespējas risināt 
pasaules sabiedrības problēmas un apturēt 
bioloģiskās daudzveidības samazināšanos; 
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novatoriskiem politikas virzieniem, lai 
izstrādātu pētniecības infrastruktūru šās 
nozares pārvaldībai;

aicina nodrošināt sinerģiju starp 
reģionāliem un novatoriskiem politikas 
virzieniem, lai izstrādātu pētniecības 
infrastruktūru šās nozares attīstībai;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina sekmēt un atbalstīt tūrismu kā 
izaugsmes un nodarbinātības virzītājspēku 
piekrastes zonās; uzsver, ka tūrisma nozare
ir jānodrošina ar infrastruktūru, kam piemīt 
augsts izaugsmes potenciāls, piemēram, 
ūdenssporta infrastruktūru; atzinīgi vērtē 
iniciatīvas veicināt uz jūras baseinu pamata 
izstrādātas pārrobežu tūrisma stratēģijas.

7. aicina sekmēt un atbalstīt tādu 
tūrismu — izaugsmes un nodarbinātības 
virzītājspēku piekrastes zonās —, kas maz 
piesārņo vidi; uzsver, ka tūrisma nozares, 
kam piemīt augsts izaugsmes potenciāls, 
piemēram, ūdenssports, ir jānodrošina ar
ilgtspējīgu infrastruktūru; uzskata, ka 
projektējot infrastruktūru un plānojot 
darbības jūras vidē, obligāti jāizstrādā 
ekoloģiskās atbilstības koncepcija, jo īpaši 
saistībā ar neitrālu ietekmi uz ekosistēmu, 
infrastruktūras enerģijas ražošanu vai 
noturību pret ārkārtējām dabas 
parādībām; atzinīgi vērtē iniciatīvas 
veicināt uz jūras baseinu pamata izstrādātas 
pārrobežu tūrisma stratēģijas.

Or. fr

Grozījums Nr. 27
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina sekmēt un atbalstīt tūrismu kā 
izaugsmes un nodarbinātības virzītājspēku 

7. aicina sekmēt un atbalstīt tūrismu kā 
izaugsmes un nodarbinātības virzītājspēku 
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piekrastes zonās; uzsver, ka tūrisma nozare 
ir jānodrošina ar infrastruktūru, kam 
piemīt augsts izaugsmes potenciāls, 
piemēram, ūdenssporta infrastruktūru;
atzinīgi vērtē iniciatīvas veicināt uz jūras 
baseinu pamata izstrādātas pārrobežu 
tūrisma stratēģijas.

piekrastes zonās; uzskata, ka jebkāda 
tūrisma veida attīstībai piekrastes 
reģionos būtiski svarīga ir veselīga vide 
un ka tādēļ būtu jādara viss iespējamais 
tās aizsardzībai; uzsver, ka ir vajadzīga 
infrastruktūra jaunu tūrisma veidu 
izveidei, jo īpaši tajās tūrisma nozarēs, 
kam piemīt augsts izaugsmes potenciāls, 
piemēram, ūdenssportā; atzinīgi vērtē 
iniciatīvas veicināt uz jūras baseinu pamata 
izstrādātas pārrobežu tūrisma stratēģijas.

Or. ro

Grozījums Nr. 28
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
7. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

7. aicina sekmēt un atbalstīt tūrismu kā 
izaugsmes un nodarbinātības virzītājspēku 
piekrastes zonās; uzsver, ka tūrisma nozare 
ir jānodrošina ar infrastruktūru, kam piemīt 
augsts izaugsmes potenciāls, piemēram, 
ūdenssporta infrastruktūru; atzinīgi vērtē 
iniciatīvas veicināt uz jūras baseinu pamata 
izstrādātas pārrobežu tūrisma stratēģijas.

7. aicina sekmēt un atbalstīt ilgtspējīgu
tūrismu kā vidi saudzējošas izaugsmes un 
videi nekaitīgas nodarbinātības 
virzītājspēku piekrastes zonās; uzsver, ka 
tūrisma nozares, kam piemīt augsts 
izaugsmes potenciāls, piemēram, 
ekotūrisms, lauku un zvejas tūrisms, kā 
arī ilgtspējīgs ūdenssports, ir jānodrošina 
ar neliela apjoma infrastruktūru; atzinīgi 
vērtē iniciatīvas veicināt uz jūras baseinu 
pamata izstrādātas pārrobežu tūrisma 
stratēģijas.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.a atgādina par tālāko reģionu un 
aizjūras zemju un teritoriju nozīmi 
Eiropas jūrniecības pasākumu kopumā; 
atgādina arī, ka šajos reģionos nesen 
atklāti retzemju metāli un ogļūdeņraži; 
uzsver, ka ir jāveicina iespējami 
ilgtspējīga šo jauno resursu ieguve; 
mudina īstenot izmēģinājuma projektus, 
lai atbalstītu novatoriskus un ilgtspējīgus 
izpētes un ieguves tehniskos paņēmienus; 
uzsver, ka ir jāuzlabo šo reģionu 
integrācija vienotajā tirgū, vienlaikus 
ievērojot to īpatnības atbilstīgi LESD 
349. pantam, lai no šīm priekšrocībām 
labumu gūtu visa Eiropas Savienība;

Or. fr

Grozījums Nr. 30
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a atzīst, ka ir jāturpina attīstīt 
aizsargājamās jūras un piekrastes 
teritorijas atbilstīgi ilgtspējīgas attīstības 
principiem un ar vietējo kopienu aktīvu 
līdzdalību;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Nuno Teixeira

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver potenciālu, kas piemīt 
tālākajiem reģioniem kā dabiskai 
laboratorijai, kur īstenot pētniecības un 
izstrādes darbības atjaunojamās enerģijas 
un jūras ekonomikas jomā; uzsver 
tūrisma nozares nozīmi šajos reģionos, kā 
arī iespējas tajos veidot loģistikas 
platformas, kas sekmētu kravu 
pārvadājumus starp Eiropu un citām 
pasaules ekonomikām; uzsver stratēģisko 
nozīmi, kas piemīt  jūras transportam un 
tālāko reģionu un citu kontinentālo 
teritoriju savienojumiem;

Or. pt

Grozījums Nr. 32
Alain Cadec

Atzinuma projekts
7.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.a uzsver, ka Eiropas stratēģijai 
Atlantijas okeāna reģionam piemīt 
pievienotā vērtība jūras teritoriālās 
plānošanas, teritoriju piekļūstamības un 
jūras nozaru konkurētspējas ziņā, un 
aicina Komisiju, dalībvalstis un 
reģionālās iestādes iedvesmoties no šīs 
stratēģijas metodoloģijas, lai paaugstinātu 
piekrastes zonu un to nomaļo un vāji 
attīstīto teritoriju vērtību;

Or. fr

Grozījums Nr. 33
Patrice Tirolien

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver, ka jūras teritorijās norit 
apmaiņa ne vien Eiropas Savienības 
iekšienē, bet arī starp Savienību un tās 
kaimiņvalstīm; uzsver sinerģijas nozīmi 
Savienības ārējo politikas jomu 
īstenošanā, lai sekmētu ar trešām valstīm 
kopēja projekta īstenošanu; uzskata, ka 
Savienības spēja dalīt jūras nozaru 
izaugsmes izmaksas un ieguvumus būs arī 
veids, kā novērtēt tās pievilcību un vietu 
pasaulē;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
7.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.b uzsver, ka ikvienai cilvēka un 
ekonomiskajai darbībai piekrastes zonā 
jāpiemēro piesardzības pieeja, kam 
pamatā ir ekosistēmu princips;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
7.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.c prasa uzlabot regulatīvo vidi un 
pilnvērtīgi izmantot pašreizējos kuģu 
finansēšanas instrumentus, piemēram, 
valsts un privātā sektora partnerības jūras 
nozarēs un iniciatīvu „LeaderShip 2020”, 
lai veicinātu videi nekaitīgu kuģu un ostu 
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attīstību un sekmētu kohēziju;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Nikos Chrysogelos

Atzinuma projekts
7.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

7.d aicina Komisiju veicināt 
paraugprakses apmaiņu, spēju 
stiprināšanu un iniciatīvu tīkla izveidi 
saistībā ar jūras nozaru ilgtspējīgu 
izaugsmi;

Or. en


