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Amendement 1
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de rol van zeebekkenstrategieën 
bij de bevordering van evenwichtige en 
geïntegreerde regionale ontwikkeling; 
verzoekt om daadwerkelijke lancering van 
zo'n strategieën en om passende financiële 
en administratieve middelen voor de 
tenuitvoerlegging ervan;

1. wijst op de rol van zeebekkenstrategieën 
bij de bevordering van evenwichtige en 
geïntegreerde regionale ontwikkeling, het 
herstel van de Europese economie en het 
scheppen van werkgelegenheid; verzoekt 
om daadwerkelijke lancering van zo'n 
strategieën en om passende financiële en 
administratieve middelen voor de 
tenuitvoerlegging ervan, door middelen 
beschikbaar te stellen uit het EFRO, 
"Horizon 2020"-programma, het 
programma voor concurrentievermogen 
en kmo's (COSME) en het Europees 
Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 
(EFMZV);

Or. pt

Amendement 2
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de rol van zeebekkenstrategieën 
bij de bevordering van evenwichtige en 
geïntegreerde regionale ontwikkeling; 
verzoekt om daadwerkelijke lancering van 
zo'n strategieën en om passende financiële 
en administratieve middelen voor de 
tenuitvoerlegging ervan;

1. wijst op de rol van zeebekkenstrategieën 
bij de bevordering van evenwichtige en 
geïntegreerde regionale ontwikkeling en de 
bevordering van economische, territoriale 
en sociale cohesie, alsook op het feit dat 
deze groene werkgelegenheid scheppen en 
de biodiversiteit van zee en kust helpen 
beschermen; verzoekt om daadwerkelijke 
lancering van zo'n strategieën en om 
passende financiële en administratieve 
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middelen voor de tenuitvoerlegging ervan;

Or. en

Amendement 3
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de rol van zeebekkenstrategieën 
bij de bevordering van evenwichtige en 
geïntegreerde regionale ontwikkeling; 
verzoekt om daadwerkelijke lancering van 
zo'n strategieën en om passende financiële 
en administratieve middelen voor de 
tenuitvoerlegging ervan;

1. wijst op de rol van zeebekkenstrategieën 
en macroregionale strategieën bij de 
bevordering van evenwichtige en 
geïntegreerde regionale ontwikkeling en 
een inclusieve blauwe groei; verzoekt om 
daadwerkelijke lancering van zo'n 
strategieën en om passende financiële en 
administratieve middelen voor de
tenuitvoerlegging ervan;

Or. fr

Amendement 4
François Alfonsi

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst op de rol van zeebekkenstrategieën 
bij de bevordering van evenwichtige en 
geïntegreerde regionale ontwikkeling; 
verzoekt om daadwerkelijke lancering van 
zo'n strategieën en om passende financiële 
en administratieve middelen voor de 
tenuitvoerlegging ervan;

1. wijst op de rol van zeebekkenstrategieën 
bij de bevordering van evenwichtige en 
geïntegreerde regionale ontwikkeling; 
verzoekt om daadwerkelijke uitvoering van 
zulke strategieën en om passende financiële 
en administratieve middelen voor de 
tenuitvoerlegging ervan door ze aan 
bestaande en toekomstige macroregionale 
strategieën te koppelen;

Or. fr
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Amendement 5
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat bij de 
tenuitvoerlegging van strategieën 
uitsluitend rekening moet worden 
gehouden met de vereisten voor 
milieubescherming en gezorgd moet 
worden voor duurzaam gebruik van het 
mariene milieu en de mariene 
hulpbronnen;

Or. lt

Amendement 6
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. meent dat, ten behoeve van de 
ontwikkeling van een robuuste en 
duurzame blauwe economie, de rol die de 
regio's in de uitwerking van 
communautaire strategieën spelen, moet 
worden versterkt; 

Or. ro

Amendement 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 2



PE508.008v01-00 6/21 AM\931264NL.doc

NL

Ontwerpadvies Amendement

2. wenst dat nadruk wordt gelegd op het 
nastreven van synergie tussen EU-
instrumenten ter ondersteuning en 
ontwikkeling van maritieme clusters; staat 
positief tegenover op lidstaatniveau 
genomen initiatieven, zoals het Ierse 
INFOMAR-programma;

2. wenst dat nadruk wordt gelegd op het 
nastreven van synergie tussen EU-
instrumenten ter ondersteuning en 
ontwikkeling van regionale en 
grensoverschrijdende maritieme clusters;
staat positief tegenover op lidstaatniveau 
genomen initiatieven, zoals het Ierse 
INFOMAR-programma;

Or. ro

Amendement 8
François Alfonsi

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wenst dat nadruk wordt gelegd op het 
nastreven van synergie tussen EU-
instrumenten ter ondersteuning en 
ontwikkeling van maritieme clusters; staat 
positief tegenover op lidstaatniveau 
genomen initiatieven, zoals het Ierse 
INFOMAR-programma;

2. wenst dat nadruk wordt gelegd op het 
nastreven van synergie tussen EU-
instrumenten ter ondersteuning en 
ontwikkeling van maritieme clusters; staat 
positief tegenover op lidstaatniveau 
genomen initiatieven, zoals het Ierse 
INFOMAR-programma; is van mening dat 
het goederenvervoer over zee een goed 
alternatief is voor wegvervoer over grote 
afstanden en spoort aan tot de 
ontwikkeling van zeewegen in met name 
de “Atlantische boog” en het 
Middellandse Zeegebied.

Or. fr

Amendement 9
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. wenst dat nadruk wordt gelegd op het 
nastreven van synergie tussen EU-
instrumenten ter ondersteuning en 
ontwikkeling van maritieme clusters; staat 
positief tegenover op lidstaatniveau 
genomen initiatieven, zoals het Ierse 
INFOMAR-programma;

2. wenst dat nadruk wordt gelegd op het 
nastreven van synergie tussen EU-beleid 
en -instrumenten ter ondersteuning en 
ontwikkeling van maritieme clusters en 
samenhangende plannen voor duurzaam 
beheer; wijst op de noodzaak van 
multilevel governance en nauwe 
betrokkenheid van het publiek bij de 
besluitvorming; staat positief tegenover op 
lidstaatniveau genomen initiatieven, zoals 
het Ierse INFOMAR-programma;

Or. en

Amendement 10
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. wenst dat nadruk wordt gelegd op het 
nastreven van synergie tussen EU-
instrumenten ter ondersteuning en 
ontwikkeling van maritieme clusters; staat 
positief tegenover op lidstaatniveau
genomen initiatieven, zoals het Ierse 
INFOMAR-programma;

2. wenst dat nadruk wordt gelegd op het 
nastreven van synergie tussen EU-
instrumenten ter ondersteuning en 
ontwikkeling van maritieme clusters; staat 
positief tegenover op lidstaat- en 
regioniveau genomen initiatieven, zoals 
het Ierse INFOMAR-programma;

Or. fr

Amendement 11
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de ultraperifere 
gebieden, als grensgebied tussen de 
Europese Unie en de rest van de wereld, 
een bijzondere geostrategische ligging 
hebben, en pleit ervoor deze gebieden te 
betrekken bij het uitwerken van de 
strategie voor de activiteiten in het kader 
van de blauwe economie;

Or. pt

Amendement 12
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de noodzaak van 
rechtszekerheid voor bedrijven die in 
maritieme sectoren willen investeren; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
overeenstemming te bereiken over een 
duidelijke, eenvormige, transparante en 
praktische maritieme ruimtelijke ordening 
en geïntegreerde kustbeheersplannen;

3. wijst op de noodzaak van 
rechtszekerheid voor alle partijen die in 
maritieme sectoren willen investeren; 
verzoekt de Commissie, de lidstaten en de 
regio's overeenstemming te bereiken over 
een duidelijke, eenvormige, transparante en 
praktische maritieme ruimtelijke ordening 
en geïntegreerde kustbeheersplannen;

Or. fr

Amendement 13
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de noodzaak van 
rechtszekerheid voor bedrijven die in 
maritieme sectoren willen investeren; 

3. wijst op de noodzaak van 
rechtszekerheid voor bedrijven die in 
maritieme sectoren willen investeren en 
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verzoekt de Commissie en de lidstaten 
overeenstemming te bereiken over een 
duidelijke, eenvormige, transparante en 
praktische maritieme ruimtelijke ordening 
en geïntegreerde kustbeheersplannen;

pleit voor nieuwe 
stimuleringsmaatregelen, om het 
economisch potentieel van de exclusieve 
economische zones van de lidstaten 
optimaal te benutten; verzoekt de 
Commissie en de lidstaten 
overeenstemming te bereiken over een 
duidelijke, eenvormige, transparante en 
praktische maritieme ruimtelijke ordening 
en geïntegreerde kustbeheersplannen in 
samenwerking met de lidstaten;

Or. pt

Amendement 14
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de noodzaak van 
rechtszekerheid voor bedrijven die in 
maritieme sectoren willen investeren; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
overeenstemming te bereiken over een 
duidelijke, eenvormige, transparante en 
praktische maritieme ruimtelijke ordening 
en geïntegreerde kustbeheersplannen;

3. wijst op de noodzaak van gezonde 
maritieme ecosystemen en rechtszekerheid 
op basis van duurzaamheidscriteria voor 
bedrijven die in maritieme sectoren willen 
investeren; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten overeenstemming te bereiken over 
een duidelijke, transparante en praktische 
maritieme ruimtelijke ordening en 
geïntegreerde kustbeheersplannen;

Or. en

Amendement 15
Maria do Céu Patrão Neves

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst op de noodzaak van 
rechtszekerheid voor bedrijven die in 

3. wijst op de noodzaak van 
rechtszekerheid voor bedrijven die in 
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maritieme sectoren willen investeren; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
overeenstemming te bereiken over een 
duidelijke, eenvormige, transparante en 
praktische maritieme ruimtelijke ordening 
en geïntegreerde kustbeheersplannen;

maritieme sectoren willen investeren; 
verzoekt de Commissie en de lidstaten 
overeenstemming te bereiken over een 
duidelijke, eenvormige, transparante en 
praktische maritieme ruimtelijke ordening 
en geïntegreerde kustbeheersplannen, die 
waarborgen dat het gebruik van en de 
activiteiten in dit gebied – in al hun 
uiteenlopende vormen – gekenmerkt 
worden door duurzaamheid;

Or. pt

Amendement 16
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op het potentieel dat offshore 
windparken, getijdenergie, golfenergie en 
thermische energie uit de oceanen, alsook 
de conventionele offshore-energiesector, 
bieden voor het scheppen van duurzame 
werkgelegenheid in kustregio's, het 
terugdringen van emissies en het helpen 
verwezenlijken van de langetermijndoelen 
van de EU op het gebied van energie; 
benadrukt dat er fors moet worden 
geïnvesteerd in netaansluitingen en 
transmissiecapaciteit om dit potentieel te 
kunnen benutten;

4. wijst op het potentieel dat offshore 
windparken, getijdenergie, golfenergie en 
thermische energie uit de oceanen, alsook 
de conventionele offshore-energiesector, 
bieden voor het scheppen van duurzame 
werkgelegenheid in kustregio's, het 
terugdringen van emissies en het helpen 
verwezenlijken van de langetermijndoelen 
van de EU op het gebied van energie; 
benadrukt dat er fors moet worden 
geïnvesteerd ten behoeve van de 
herinrichting van de netaansluitingen en 
transmissiecapaciteit om dit potentieel te 
kunnen maximaliseren;

Or. fr

Amendement 17
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. wijst op het potentieel dat offshore 
windparken, getijdenenergie, golfenergie 
en thermische energie uit de oceanen, 
alsook de conventionele offshore-
energiesector, bieden voor het scheppen 
van duurzame werkgelegenheid in 
kustregio's, het terugdringen van emissies 
en het helpen verwezenlijken van de 
langetermijndoelen van de EU op het 
gebied van energie; benadrukt dat er fors 
moet worden geïnvesteerd in 
netaansluitingen en transmissiecapaciteit 
om dit potentieel te kunnen benutten;

4. wijst op het potentieel van offshore 
windparken, getijdenenergie, golfenergie 
en thermische energie uit de oceanen voor 
de geleidelijke terugdringing van de 
conventionele offshore-energiesector, de 
schepping van duurzame werkgelegenheid 
in kustregio's, de terugdringing van 
emissies en de verwezenlijking van de 
energiedoelstellingen van de EU op 
middellange en lange termijn; benadrukt 
dat er fors moet worden geïnvesteerd in 
slimme netaansluitingen en 
transmissiecapaciteit om dit potentieel te 
kunnen benutten;

Or. en

Amendement 18
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de visserijsector 
volwaardig onderdeel uitmaakt van de 
blauwe groei en dat de werkgelegenheid 
in de duurzame visserij als een prioriteit 
aangemerkt moet worden, zeker gezien de 
stijgende afhankelijkheid van de EU van 
visserij- en aquacultuurproducten uit 
derde landen;

Or. fr

Amendement 19
Nikos Chrysogelos
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt de rol van de aquacultuur bij 
de bevordering van regionale ontwikkeling 
in kustgebieden; merkt op dat meer dan 90 
% van de aquacultuurbedrijven in de EU 
kmo's zijn, die samen goed zijn voor ca. 
80 000 banen; vraagt dat via het Europees 
Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 
(EFMZV) innovatieve methoden worden 
ondersteund voor het stimuleren van de 
ontwikkeling van diepzee-aquacultuur bij 
offshore windenergieparken;

5. benadrukt de rol van ambachtelijke 
kleinschalige visserij en aquacultuur bij de 
bevordering van regionale ontwikkeling in 
kustgebieden; merkt op dat meer dan 90 % 
van de aquacultuurbedrijven in de EU 
kmo's zijn, die samen goed zijn voor ca. 
80.000 banen en wijst op het grote 
potentieel voor de ontwikkeling van 
groene werkgelegenheid in andere 
zeegerelateerde bedrijvigheid; vraagt dat 
via het Europees Fonds voor Maritieme 
Zaken en Visserij (EFMZV) innovatieve 
methoden worden ondersteund voor het 
stimuleren van de ontwikkeling van 
duurzame diepzee-aquacultuur bij offshore 
windenergieparken;

Or. en

Amendement 20
Jens Nilsson

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt de rol van de aquacultuur bij 
de bevordering van regionale ontwikkeling 
in kustgebieden; merkt op dat meer dan 90 
% van de aquacultuurbedrijven in de EU 
kmo's zijn, die samen goed zijn voor ca. 80 
000 banen; vraagt dat via het Europees 
Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 
(EFMZV) innovatieve methoden worden 
ondersteund voor het stimuleren van de 
ontwikkeling van diepzee-aquacultuur bij 
offshore windenergieparken;

5. benadrukt de rol van de duurzame 
aquacultuur bij de bevordering van 
regionale ontwikkeling in kustgebieden 
evenals gebieden met meren en 
waterlopen; merkt op dat meer dan 90 % 
van de aquacultuurbedrijven in de EU 
kmo's zijn, die samen goed zijn voor ca. 80 
000 banen; vraagt dat via het Europees 
Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 
(EFMZV) innovatieve methoden worden 
ondersteund voor het stimuleren van de 
ontwikkeling van diepzee-aquacultuur bij 
offshore windenergieparken;
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Or. sv

Amendement 21
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt de rol van de aquacultuur bij 
de bevordering van regionale ontwikkeling 
in kustgebieden; merkt op dat meer dan 90 
% van de aquacultuurbedrijven in de EU 
kmo's zijn, die samen goed zijn voor ca. 80 
000 banen; vraagt dat via het Europees 
Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 
(EFMZV) innovatieve methoden worden 
ondersteund voor het stimuleren van de 
ontwikkeling van diepzee-aquacultuur bij 
offshore windenergieparken;

5. benadrukt de rol van de aquacultuur bij 
de bevordering van regionale ontwikkeling 
in kustgebieden; merkt op dat meer dan 90 
% van de aquacultuurbedrijven in de EU 
kmo's zijn, die samen goed zijn voor ca. 80 
000 banen; vraagt tegen die achtergrond 
dat via het Europees Fonds voor Maritieme 
Zaken en Visserij (EFMZV) innovatieve 
methoden worden ondersteund voor het 
stimuleren van de ontwikkeling van 
aquacultuur bij offshore 
windenergieparken, met name in diepe 
wateren;

Or. fr

Amendement 22
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt de rol van de aquacultuur bij 
de bevordering van regionale ontwikkeling 
in kustgebieden; merkt op dat meer dan 90 
% van de aquacultuurbedrijven in de EU 
kmo's zijn, die samen goed zijn voor ca. 80 
000 banen; vraagt dat via het Europees 
Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 
(EFMZV) innovatieve methoden worden 
ondersteund voor het stimuleren van de 
ontwikkeling van diepzee-aquacultuur bij 
offshore windenergieparken;

5. benadrukt de rol van visserijactiviteiten 
en aquacultuur bij de bevordering van 
regionale ontwikkeling in kustgebieden; 
merkt op dat meer dan 90 % van de 
aquacultuurbedrijven in de EU kmo's zijn, 
die samen goed zijn voor ca. 80 000 banen; 
vraagt dat via het Europees Fonds voor 
Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 
innovatieve methoden worden ondersteund 
voor het stimuleren van de ontwikkeling 
van de visserij, de mariene biologie en de
diepzee-aquacultuur bij offshore 
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windenergieparken;

Or. pt

Amendement 23
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. benadrukt de rol van de aquacultuur bij 
de bevordering van regionale ontwikkeling 
in kustgebieden; merkt op dat meer dan 90 
% van de aquacultuurbedrijven in de EU 
kmo's zijn, die samen goed zijn voor ca. 80 
000 banen; vraagt dat via het Europees 
Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 
(EFMZV) innovatieve methoden worden 
ondersteund voor het stimuleren van de 
ontwikkeling van diepzee-aquacultuur bij 
offshore windenergieparken;

5. benadrukt de rol van de aquacultuur bij 
de bevordering van regionale ontwikkeling 
in kustgebieden; merkt op dat meer dan 90 
% van de aquacultuurbedrijven in de EU 
kmo's zijn, die samen goed zijn voor ca. 80 
000 banen; vraagt dat via het Europees 
Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij 
(EFMZV) innovatieve en duurzame 
methoden worden ondersteund voor het 
stimuleren van de ontwikkeling van 
diepzee-aquacultuur bij offshore 
windenergieparken;

Or. fr

Amendement 24
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. beseft dat blauwe biotechnologie enorme 
mogelijkheden biedt voor het aanpakken 
van wereldwijde maatschappelijke 
uitdagingen; verzoekt om synergie tussen 
regionaal en innovatiebeleid, teneinde 
onderzoeksinfrastructuur te ontwikkelen 
om het potentieel van deze sector te 
benutten;

6. beseft dat blauwe biotechnologie enorme 
mogelijkheden biedt voor het aanpakken 
van wereldwijde maatschappelijke 
uitdagingen zoals de bescherming van het 
milieu, het zeemilieu in het bijzonder, het 
voedselvraagstuk en de bestrijding van de 
klimaatverandering en de gevolgen 
daarvan; verzoekt om synergie tussen 
regionaal en innovatiebeleid, teneinde 
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onderzoeksinfrastructuur te ontwikkelen 
om het potentieel van deze sector te 
benutten;

Or. fr

Amendement 25
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. beseft dat blauwe biotechnologie 
enorme mogelijkheden biedt voor het 
aanpakken van wereldwijde 
maatschappelijke uitdagingen; verzoekt om 
synergie tussen regionaal en 
innovatiebeleid, teneinde 
onderzoeksinfrastructuur te ontwikkelen 
om het potentieel van deze sector te 
benutten;

6. beseft dat milieuvriendelijke blauwe 
biotechnologie de nodige mogelijkheden 
biedt voor het aanpakken van wereldwijde 
maatschappelijke uitdagingen en het 
stoppen van het verlies aan biodiversiteit; 
verzoekt om synergie tussen regionaal en 
innovatiebeleid, teneinde 
onderzoeksinfrastructuur te ontwikkelen 
om het potentieel van deze sector te 
benutten;

Or. en

Amendement 26
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt om bevordering en 
ondersteuning van het toerisme als zijnde 
een bron van groei en werkgelegenheid in 
kustgebieden; benadrukt dat er 
infrastructuur moet komen voor 
toeristische sectoren met een hoog 
groeipotentieel, zoals watersport; is 
voorstander van initiatieven om 

7. verzoekt om bevordering en 
ondersteuning van weinig vervuilende 
vormen van toerisme als zijnde een bron 
van groei en werkgelegenheid in 
kustgebieden; benadrukt dat er duurzame 
infrastructuur moet komen voor 
toeristische sectoren met een hoog 
groeipotentieel, zoals watersport; is van 
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grensoverschrijdende, voor een heel 
zeebekken bestemde toerismestrategieën te 
bevorderen.

mening dat het crosscomplianceconcept, 
in het bijzonder inzake de neutraliteit van 
de impact op het ecosysteem, de 
energieproductie van infrastructuur en de 
weerstand tegen extreme 
natuurverschijnselen, integraal onderdeel 
moeten uitmaken van het 
ontwikkelingsproces voor infrastructuur 
en de ontplooiing van activiteiten ter zee; 
is voorstander van initiatieven om 
grensoverschrijdende, voor een heel 
zeebekken bestemde toerismestrategieën te 
bevorderen.

Or. fr

Amendement 27
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt om bevordering en 
ondersteuning van het toerisme als zijnde 
een bron van groei en werkgelegenheid in 
kustgebieden; benadrukt dat er 
infrastructuur moet komen voor 
toeristische sectoren met een hoog 
groeipotentieel, zoals watersport; is 
voorstander van initiatieven om 
grensoverschrijdende, voor een heel 
zeebekken bestemde toerismestrategieën te 
bevorderen.

7. verzoekt om bevordering en 
ondersteuning van het toerisme als zijnde 
een bron van groei en werkgelegenheid in 
kustgebieden; is van oordeel dat een 
gezond milieu van essentieel belang is 
voor elke vorm van toerisme in de 
kustgebieden en dat bijgevolg alle nodige 
inspanningen ter bescherming ervan 
moeten worden geleverd; benadrukt dat er 
infrastructuur moet komen om nieuwe 
vormen van toerisme te creëren, met name 
voor toeristische sectoren met een hoog 
groeipotentieel, zoals watersport; is 
voorstander van initiatieven om 
grensoverschrijdende, voor een heel 
zeebekken bestemde toerismestrategieën te 
bevorderen.

Or. ro

Amendement 28
Nikos Chrysogelos
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Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. verzoekt om bevordering en 
ondersteuning van het toerisme als zijnde 
een bron van groei en werkgelegenheid in 
kustgebieden; benadrukt dat er 
infrastructuur moet komen voor 
toeristische sectoren met een hoog 
groeipotentieel, zoals watersport; is 
voorstander van initiatieven om 
grensoverschrijdende, voor een heel 
zeebekken bestemde toerismestrategieën te 
bevorderen.

7. verzoekt om bevordering en 
ondersteuning van het duurzaam toerisme 
als zijnde een bron van groene groei en 
werkgelegenheid in kustgebieden; 
benadrukt dat er kleinschalige 
infrastructuur moet komen voor 
toeristische sectoren met een hoog 
groeipotentieel, zoals eco-agro-
visserijtoerisme en duurzame watersport; 
is voorstander van initiatieven om 
grensoverschrijdende, voor een heel 
zeebekken bestemde toerismestrategieën te 
bevorderen.

Or. en

Amendement 29
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst op het belang van de 
ultraperifere regio's en de landen en 
gebieden overzee in de Europese 
maritieme voorzieningen; wijst tevens op 
de recente ontdekkingen in deze gebieden 
van zeldzame aardmetalen en 
koolwaterstoffen; acht het van het 
allergrootste belang dat deze nieuwe 
hulpbronnen zo duurzaam mogelijk 
gewonnen worden; dringt aan op de 
uitvoering van proefprojecten voor zulke 
innoverende en duurzame exploratie- en 
winningstechnieken; wijst op de noodzaak 
van verdere integratie van genoemde 
regio's in de interne markt, uiteraard 
onder inachtneming van hun specifieke 
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kenmerken krachtens artikel 349 VWEU, 
dit alles om de hele Europese Unie te 
laten meeprofiteren van de voordelen die 
zij bieden;

Or. fr

Amendement 30
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. onderschrijft de noodzaak van 
verdere uitbreiding van beschermde zee-
en kustgebieden als drijvende kracht 
achter duurzame ontwikkeling, dit met 
actieve deelname van de plaatselijke 
gemeenschap;

Or. en

Amendement 31
Nuno Teixeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt het potentieel waarover 
de ultraperifere regio's beschikken als 
natuurlijk laboratorium voor de realisatie 
van maritieme onderzoeks- en 
ontwikkelingsactiviteiten; benadrukt het 
belang dat de toerismesector bekleedt voor 
die regio's en de mogelijkheden die 
bestaan voor het creëren van logistieke 
platformen om het goederenvervoer 
tussen Europa en andere mondiale 
economieën te vergemakkelijken; 
benadrukt het strategische belang van 
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zeevervoer en van verbindingen tussen de 
ultraperifere gebieden en de andere 
continentale gebieden;

Or. pt

Amendement 32
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. wijst op de meerwaarde van de 
Europese strategie voor de Atlantische 
oceaan voor wat betreft de maritieme 
ruimtelijke ordening, de toegankelijkheid 
van landsgebieden en de 
concurrentiekracht van de zeevaartsector, 
en verzoekt de Commissie, de lidstaten en 
de regionale overheden een voorbeeld te 
nemen aan de methodologie daarvan en 
aldus hun kustgebieden en achterland tot 
economisch nut te maken;

Or. fr

Amendement 33
Patrice Tirolien

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. wijst op het feit dat zeegebieden een 
kruispunt van contacten vormen binnen 
de Europese Unie zelf alsook met de 
buurlanden; acht het van groot belang dat 
er synergieën tot stand worden gebracht 
met het buitenlandbeleid van de EU ten 
behoeve van gemeenschappelijke 
projecten met derde landen. is van mening 
dat het toekomstige vermogen van de EU 
om te delen in de kosten en baten van deze 
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blauwe groei van invloed zal zijn op haar 
aantrekkingskracht en haar plaats op het 
wereldtoneel;

Or. fr

Amendement 34
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. Benadrukt dat bij elke vorm van 
menselijke en economische activiteit in 
kustzones een op het ecosysteem 
gebaseerd voorzorgsbeginsel moet worden 
toegepast;

Or. en

Amendement 35
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quater. pleit voor verbetering van de 
regelgeving alsook voor volledige 
gebruikmaking van bestaande 
instrumenten op het gebied van 
scheepsfinanciering, zoals blauwe 
publiek-private partnerschappen en het 
LeaderShip 2020-initiatief ter 
ondersteuning van de ontwikkeling van 
groene schepen en groene havens en ter 
versteviging van de cohesie;

Or. en
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Amendement 36
Nikos Chrysogelos

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 quinquies. verzoekt de commissie de 
uitwisseling van beste praktijken, 
capaciteitsopbouw en netwerken ten 
behoeve van duurzame blauwe groei-
initiatieven te bevorderen.

Or. en


