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Poprawka 1
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla rolę strategii dotyczących 
basenów morskich we wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego 
rozwoju regionalnego; wzywa do 
rzetelnego opracowania takich strategii i do 
przeznaczenia odpowiednich zasobów 
finansowych i administracyjnych na ich 
wdrożenie;

1. podkreśla rolę strategii dotyczących 
basenów morskich we wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego 
rozwoju regionalnego, ożywianiu 
gospodarki europejskiej i tworzeniu 
miejsc pracy; wzywa do rzetelnego 
opracowania takich strategii i do 
przeznaczenia odpowiednich zasobów 
finansowych i administracyjnych na ich 
wdrożenie dzięki środkom przyznanym w 
ramach EFRR, programu Horyzont 2020, 
programu na rzecz konkurencyjności 
przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (COSME) oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i 
Rybackiego (EFMR);

Or. pt

Poprawka 2
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla rolę strategii dotyczących 
basenów morskich we wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego 
rozwoju regionalnego; wzywa do 
rzetelnego opracowania takich strategii i do 
przeznaczenia odpowiednich zasobów 
finansowych i administracyjnych na ich 
wdrożenie;

1. podkreśla rolę strategii dotyczących 
basenów morskich we wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego 
rozwoju regionalnego, a także spójności 
gospodarczej, terytorialnej i społecznej, 
tworzenia zielonych miejsc pracy oraz 
ochrony różnorodności biologicznej mórz 
i wybrzeży; wzywa do rzetelnego 
opracowania takich strategii i do 
przeznaczenia odpowiednich zasobów 
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finansowych i administracyjnych na ich 
wdrożenie;

Or. en

Poprawka 3
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla rolę strategii dotyczących 
basenów morskich we wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego 
rozwoju regionalnego; wzywa do 
rzetelnego opracowania takich strategii i do 
przeznaczenia odpowiednich zasobów 
finansowych i administracyjnych na ich 
wdrożenie;

1. podkreśla rolę strategii dotyczących 
basenów morskich i strategii 
makroregionalnych we wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego 
rozwoju regionalnego oraz błękitnego 
wzrostu sprzyjającego włączeniu 
społecznemu; wzywa do rzetelnego 
opracowania takich strategii i do 
przeznaczenia odpowiednich zasobów 
finansowych i administracyjnych na ich 
wdrożenie;

Or. fr

Poprawka 4
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. podkreśla rolę strategii dotyczących 
basenów morskich we wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego 
rozwoju regionalnego; wzywa do 
rzetelnego opracowania takich strategii i do 
przeznaczenia odpowiednich zasobów 
finansowych i administracyjnych na ich 
wdrożenie;

1. podkreśla rolę strategii dotyczących 
basenów morskich we wspieraniu 
zrównoważonego i zintegrowanego 
rozwoju regionalnego; wzywa do 
rzetelnego opracowania takich strategii i do 
przeznaczenia odpowiednich zasobów 
finansowych i administracyjnych na ich 
wdrożenie powiązując je z obecnymi i 
przyszłymi strategiami 
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makroregionalnymi;

Or. fr

Poprawka 5
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że przy realizacji każdej 
strategii należy uwzględniać jedynie 
wymogi w zakresie ochrony środowiska i 
mieć na uwadze zrównoważone 
wykorzystanie środowiska morskiego i 
jego zasobów;

Or. lt

Poprawka 6
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1 a. uważa, że w celu rozwijania prężnej i 
zrównoważonej niebieskiej gospodarki 
należy zwiększyć rolę regionów w 
opracowaniu strategii wspólnotowych; 

Or. ro

Poprawka 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 2



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

PL

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do poświęcenia większej uwagi 
zwiększaniu synergii między 
instrumentami UE w celu wspierania i 
rozwijania klastrów morskich; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywy na 
poziomie państw członkowskich, takie jak 
irlandzki program INFOMAR;

2. wzywa do poświęcenia większej uwagi 
zwiększaniu synergii między 
instrumentami UE w celu wspierania i 
rozwijania regionalnych i 
transgranicznych klastrów morskich; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywy na 
poziomie państw członkowskich, takie jak 
irlandzki program INFOMAR;

Or. ro

Poprawka 8
François Alfonsi

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do poświęcenia większej uwagi 
zwiększaniu synergii między 
instrumentami UE w celu wspierania i 
rozwijania klastrów morskich; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywy na 
poziomie państw członkowskich, takie jak 
irlandzki program INFOMAR;

2. wzywa do poświęcenia większej uwagi 
zwiększaniu synergii między 
instrumentami UE w celu wspierania i 
rozwijania klastrów morskich; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywy na 
poziomie państw członkowskich, takie jak 
irlandzki program INFOMAR; uważa, że 
morski transport towarów jest alternatywą 
dla transportu drogowego na duże 
odległości i zachęca do opracowania dróg 
morskich, w szczególności w łuku 
atlantyckim i basenie Morza 
Śródziemnego;

Or. fr

Poprawka 9
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 2
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Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do poświęcenia większej uwagi 
zwiększaniu synergii między 
instrumentami UE w celu wspierania i 
rozwijania klastrów morskich; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywy na 
poziomie państw członkowskich, takie jak 
irlandzki program INFOMAR;

2. wzywa do poświęcenia większej uwagi 
zwiększaniu synergii między strategiami 
politycznymi i instrumentami UE w celu 
wspierania i rozwijania klastrów morskich, 
a także spójnych planów zarządzania 
trwałością; podkreśla potrzebę 
wielopoziomowego sprawowania rządów 
oraz aktywnego udziału społecznego w 
procesie decyzyjnym; z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywy na poziomie państw 
członkowskich, takie jak irlandzki program 
INFOMAR;

Or. en

Poprawka 10
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. wzywa do poświęcenia większej uwagi 
zwiększaniu synergii między 
instrumentami UE w celu wspierania i 
rozwijania klastrów morskich; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywy na 
poziomie państw członkowskich, takie jak 
irlandzki program INFOMAR;

2. wzywa do poświęcenia większej uwagi 
zwiększaniu synergii między 
instrumentami UE w celu wspierania i 
rozwijania klastrów morskich; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywy na 
poziomie państw członkowskich i 
regionów, takie jak irlandzki program 
INFOMAR;

Or. fr

Poprawka 11
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

2a. uważa, że regiony najbardziej 
oddalone mają uprzywilejowaną pozycję 
strategiczną jako granice między Unią 
Europejską a resztą świata oraz że należy 
brać je pod uwagę przy strategicznym 
określaniu działalności w ramach 
błękitnej gospodarki;

Or. pt

Poprawka 12
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę zagwarantowania 
pewności prawa dla przedsiębiorstw
zainteresowanych inwestowaniem na 
obszarach morskich; wzywa Komisję i
państwa członkowskie do uzgodnienia 
jasnej, jednolitej, przejrzystej i praktycznej 
koncepcji planowania przestrzennego 
obszarów morskich i zintegrowanego planu 
zarządzania strefą przybrzeżną;

3. podkreśla potrzebę zagwarantowania 
pewności prawa dla wszystkich podmiotów
zainteresowanych inwestowaniem na 
obszarach morskich; wzywa Komisję,
państwa członkowskie i regiony do 
uzgodnienia jasnej, jednolitej, przejrzystej i 
praktycznej koncepcji planowania 
przestrzennego obszarów morskich i 
zintegrowanego planu zarządzania strefą 
przybrzeżną;

Or. fr

Poprawka 13
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę zagwarantowania 
pewności prawa dla przedsiębiorstw 

3. podkreśla potrzebę zagwarantowania 
pewności prawa dla przedsiębiorstw 
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zainteresowanych inwestowaniem na 
obszarach morskich; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do uzgodnienia 
jasnej, jednolitej, przejrzystej i praktycznej 
koncepcji planowania przestrzennego 
obszarów morskich i zintegrowanego planu 
zarządzania strefą przybrzeżną;

zainteresowanych inwestowaniem na 
obszarach morskich i opowiada się za 
nowymi środkami zachęcającymi do 
lepszego gospodarczego wykorzystania 
wyłącznych stref ekonomicznych państw 
członkowskich; wzywa Komisję i państwa 
członkowskie do uzgodnienia jasnej, 
jednolitej, przejrzystej i praktycznej 
koncepcji planowania przestrzennego 
obszarów morskich i zintegrowanego planu 
zarządzania strefą przybrzeżną w 
porozumieniu z państwami 
członkowskimi;

Or. pt

Poprawka 14
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę zagwarantowania 
pewności prawa dla przedsiębiorstw 
zainteresowanych inwestowaniem na 
obszarach morskich; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do uzgodnienia 
jasnej, jednolitej, przejrzystej i praktycznej 
koncepcji planowania przestrzennego 
obszarów morskich i zintegrowanego planu 
zarządzania strefą przybrzeżną;

3. podkreśla potrzebę zagwarantowania
zdrowych ekosystemów morskich oraz
pewności prawa opartej na kryteriach 
trwałości przedsiębiorstwom 
zainteresowanym inwestowaniem na 
obszarach morskich; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do uzgodnienia 
jasnej, przejrzystej i praktycznej koncepcji 
planowania przestrzennego obszarów 
morskich i zintegrowanego planu 
zarządzania strefą przybrzeżną;

Or. en

Poprawka 15
Maria do Céu Patrão Neves

Projekt opinii
Ustęp 3
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Projekt opinii Poprawka

3. podkreśla potrzebę zagwarantowania 
pewności prawa dla przedsiębiorstw 
zainteresowanych inwestowaniem na 
obszarach morskich; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do uzgodnienia 
jasnej, jednolitej, przejrzystej i praktycznej 
koncepcji planowania przestrzennego 
obszarów morskich i zintegrowanego planu 
zarządzania strefą przybrzeżną;

3. podkreśla potrzebę zagwarantowania 
pewności prawa dla przedsiębiorstw 
zainteresowanych inwestowaniem na 
obszarach morskich; wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do uzgodnienia 
jasnej, jednolitej, przejrzystej i praktycznej 
koncepcji planowania przestrzennego 
obszarów morskich i zintegrowanego planu 
zarządzania strefą przybrzeżną, aby różne 
rodzaje korzystania z tych obszarów i 
prowadzenia na nich działalności 
odbywały się w zrównoważony sposób;

Or. pt

Poprawka 16
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że pozyskiwana na morzu 
energia wiatrowa, energia pływów, energia 
fal i energia cieplna wód oceanicznych, a 
także sektor energii pozyskiwanej na 
morzu ze źródeł konwencjonalnych mogą 
przyczynić się do utworzenia stałych 
miejsc pracy w regionach przybrzeżnych, 
zmniejszenia emisji i realizacji 
długofalowych celów UE w zakresie 
energii; zwraca uwagę na fakt, że znaczne 
inwestycje w połączenia sieciowe i
zwiększenie zdolności przesyłowej są 
niezbędne, aby rozpocząć wykorzystywanie 
tego potencjału;

4. zauważa, że pozyskiwana na morzu 
energia wiatrowa, energia pływów, energia 
fal i energia cieplna wód oceanicznych, a 
także sektor energii pozyskiwanej na 
morzu ze źródeł konwencjonalnych mogą 
przyczynić się do utworzenia stałych 
miejsc pracy w regionach przybrzeżnych, 
zmniejszenia emisji i realizacji 
długofalowych celów UE w zakresie 
energii; zwraca uwagę na fakt, że znaczne 
inwestycje z myślą o modernizacji 
połączeń sieciowych i w zwiększenie 
zdolności przesyłowej są niezbędne, aby
maksymalnie wykorzystać ten potencjał;

Or. fr
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Poprawka 17
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że pozyskiwana na morzu 
energia wiatrowa, energia pływów, energia 
fal i energia cieplna wód oceanicznych, a 
także sektor energii pozyskiwanej na 
morzu ze źródeł konwencjonalnych mogą 
przyczynić się do utworzenia stałych 
miejsc pracy w regionach przybrzeżnych,
zmniejszenia emisji i realizacji
długofalowych celów UE w zakresie 
energii; zwraca uwagę na fakt, że znaczne 
inwestycje w połączenia sieciowe i 
zwiększenie zdolności przesyłowej są 
niezbędne, aby rozpocząć wykorzystywanie 
tego potencjału;

4. zauważa, że pozyskiwana na morzu 
energia wiatrowa, energia pływów, energia 
fal i energia cieplna wód oceanicznych
może przyczynić się do stopniowej 
redukcji sektora energii pozyskiwanej na 
morzu ze źródeł konwencjonalnych, do 
utworzenia stałych miejsc pracy w 
regionach przybrzeżnych, obniżenia 
poziomu emisji i realizacji celów UE w 
zakresie energii w średniej i długiej 
perspektywie czasowej; zwraca uwagę na 
fakt, że znaczne inwestycje w inteligentne
połączenia sieciowe i zwiększenie 
zdolności przesyłowej są niezbędne, aby
wykorzystać ten potencjał;

Or. en

Poprawka 18
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla, że sektor rybołówstwa 
stanowi nieodłączną część błękitnego 
wzrostu oraz że zatrudnienie w 
zrównoważonym rybołówstwie należy 
uznać za priorytet, w szczególności ze 
względu na rosnące uzależnienie Unii od 
importu z państw trzecich produktów 
rybołówstwa i akwakultury;

Or. fr
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Poprawka 19
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla rolę akwakultury we 
wspieraniu rozwoju regionalnego obszarów 
przybrzeżnych; zauważa, że 90% 
przedsiębiorstw zajmujących się 
akwakulturą w UE to małe i średnie 
przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie 
znajduje ok. 80 000 osób; wzywa do 
wspierania innowacyjnych metod ze 
środków EFMR w celu promowania 
rozwoju akwakultury na dużych 
głębokościach obok morskich farm 
wiatrowych;

5. podkreśla rolę tradycyjnego 
rybołówstwa na potrzeby własne i
akwakultury we wspieraniu rozwoju 
regionalnego obszarów przybrzeżnych;
zauważa, że 90% przedsiębiorstw 
zajmujących się akwakulturą w UE to małe 
i średnie przedsiębiorstwa, oferujące ok. 
80 000 miejsc pracy i podkreśla ogromny 
potencjał rozwoju zielonych miejsc pracy 
w innych dziedzinach działalności 
morskiej; wzywa do wspierania 
innowacyjnych metod ze środków EFMR 
w celu promowania rozwoju
zrównoważonej akwakultury na dużych 
głębokościach obok morskich farm 
wiatrowych;

Or. en

Poprawka 20
Jens Nilsson

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla rolę akwakultury we 
wspieraniu rozwoju regionalnego obszarów 
przybrzeżnych; zauważa, że 90% 
przedsiębiorstw zajmujących się 
akwakulturą w UE to małe i średnie 
przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie 
znajduje ok. 80 000 osób; wzywa do 
wspierania innowacyjnych metod ze 
środków EFMR w celu promowania 
rozwoju akwakultury na dużych 
głębokościach obok morskich farm 

5. podkreśla rolę zrównoważonej
akwakultury we wspieraniu rozwoju 
regionalnego obszarów przybrzeżnych, a 
także pojezierzy i cieków wodnych;
zauważa, że 90% przedsiębiorstw 
zajmujących się akwakulturą w UE to małe 
i średnie przedsiębiorstwa, w których 
zatrudnienie znajduje ok. 80 000 osób;
wzywa do wspierania innowacyjnych 
metod ze środków EFMR w celu 
promowania rozwoju akwakultury na 



AM\931264PL.doc 13/21 PE508.008v01-00

PL

wiatrowych; dużych głębokościach obok morskich farm 
wiatrowych;

Or. sv

Poprawka 21
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla rolę akwakultury we 
wspieraniu rozwoju regionalnego obszarów 
przybrzeżnych; zauważa, że 90% 
przedsiębiorstw zajmujących się 
akwakulturą w UE to małe i średnie 
przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie 
znajduje ok. 80 000 osób; wzywa do 
wspierania innowacyjnych metod ze 
środków EFMR w celu promowania 
rozwoju akwakultury na dużych 
głębokościach obok morskich farm 
wiatrowych;

5. podkreśla rolę akwakultury we 
wspieraniu rozwoju regionalnego obszarów 
przybrzeżnych; zauważa, że 90% 
przedsiębiorstw zajmujących się 
akwakulturą w UE to małe i średnie 
przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie 
znajduje ok. 80 000 osób; wzywa do 
wspierania w tych ramach innowacyjnych 
metod ze środków EFMR w celu 
promowania rozwoju akwakultury, w 
szczególności na dużych głębokościach 
obok morskich farm wiatrowych;

Or. fr

Poprawka 22
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla rolę akwakultury we 
wspieraniu rozwoju regionalnego obszarów 
przybrzeżnych; zauważa, że 90% 
przedsiębiorstw zajmujących się 
akwakulturą w UE to małe i średnie 
przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie 
znajduje ok. 80 000 osób; wzywa do 
wspierania innowacyjnych metod ze 
środków EFMR w celu promowania 
rozwoju akwakultury na dużych 

5. podkreśla rolę działalności rybackiej we 
wspieraniu rozwoju regionalnego obszarów 
przybrzeżnych; zauważa, że 90% 
przedsiębiorstw zajmujących się 
akwakulturą w UE to małe i średnie 
przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie 
znajduje ok. 80 000 osób; wzywa do 
wspierania innowacyjnych metod ze 
środków EFMR w celu promowania 
rozwoju rybołówstwa, biologii morskiej i
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głębokościach obok morskich farm 
wiatrowych;

akwakultury na dużych głębokościach 
obok morskich farm wiatrowych;

Or. pt

Poprawka 23
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. podkreśla rolę akwakultury we 
wspieraniu rozwoju regionalnego obszarów 
przybrzeżnych; zauważa, że 90% 
przedsiębiorstw zajmujących się 
akwakulturą w UE to małe i średnie 
przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie 
znajduje ok. 80 000 osób; wzywa do 
wspierania innowacyjnych metod ze 
środków EFMR w celu promowania 
rozwoju akwakultury na dużych 
głębokościach obok morskich farm 
wiatrowych;

5. podkreśla rolę akwakultury we 
wspieraniu rozwoju regionalnego obszarów 
przybrzeżnych; zauważa, że 90% 
przedsiębiorstw zajmujących się 
akwakulturą w UE to małe i średnie 
przedsiębiorstwa, w których zatrudnienie 
znajduje ok. 80 000 osób; wzywa do 
wspierania innowacyjnych i 
zrównoważonych metod ze środków 
EFMR w celu promowania rozwoju 
akwakultury na dużych głębokościach 
obok morskich farm wiatrowych;

Or. fr

Poprawka 24
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uznaje, że tzw. błękitna biotechnologia 
może w bardzo dużym stopniu przyczynić 
się do rozwiązania problemów społecznych 
na świecie; wzywa do wzmocnienia 
synergii między strategiami regionalnymi i 
innowacyjnymi w celu rozwoju 
infrastruktury badawczej służącej 
wykorzystaniu możliwości w tym sektorze;

6. uznaje, że tzw. błękitna biotechnologia 
może w bardzo dużym stopniu przyczynić 
się do rozwiązania problemów społecznych 
na świecie, takich jak ochrona 
środowiska, w szczególności morskiego, 
problematyki żywnościowe czy też 
przeciwdziałanie zmianie klimatu i jej 
skutkom; wzywa do wzmocnienia synergii 
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między strategiami regionalnymi i 
innowacyjnymi w celu rozwoju 
infrastruktury badawczej służącej 
wykorzystaniu możliwości w tym sektorze;

Or. fr

Poprawka 25
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uznaje, że tzw. błękitna biotechnologia 
może w bardzo dużym stopniu przyczynić 
się do rozwiązania problemów społecznych 
na świecie; wzywa do wzmocnienia 
synergii między strategiami regionalnymi i 
innowacyjnymi w celu rozwoju 
infrastruktury badawczej służącej 
wykorzystaniu możliwości w tym sektorze;

6. uznaje, że przyjazna dla środowiska
biotechnologia morska może przyczynić 
się do rozwiązania problemów społecznych 
na świecie, a także zahamować proces 
utraty różnorodności biologicznej; wzywa 
do wzmocnienia synergii między 
strategiami regionalnymi i innowacyjnymi 
w celu rozwoju infrastruktury badawczej 
służącej wykorzystaniu możliwości w tym 
sektorze;

Or. en

Poprawka 26
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa do wspierania turystyki i 
promowania jej jako siły napędowej 
wzrostu i czynnika przyczyniającego się do 
tworzenia nowych miejsc pracy na 
obszarach przybrzeżnych; podkreśla 
potrzebę stworzenia infrastruktury w 
sektorach branży turystycznej 
wykazujących duży potencjał wzrostu, 

7. wzywa do wspierania promowania mało 
zanieczyszczających praktyk w zakresie
turystyki jako siły napędowej wzrostu i 
czynnika przyczyniającego się do 
tworzenia nowych miejsc pracy na 
obszarach przybrzeżnych; podkreśla 
potrzebę stworzenia zrównoważonej
infrastruktury w sektorach branży 
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takich jak sporty wodne; z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywy na rzecz 
transgranicznych strategii turystycznych 
dotyczących basenów morskich.

turystycznej wykazujących duży potencjał 
wzrostu, takich jak sporty wodne; uważa, 
że koncepcja zasady współzależności w 
zakresie ochrony środowiska, dotycząca w 
szczególności neutralnego wpływu na 
ekosystem, produkcji energii dla 
infrastruktur lub odporności na skrajne 
zjawiska naturalne, powinna być 
nieodłączną częścią rozwoju infrastruktur 
i działalności w środowisku morskim; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywy na 
rzecz transgranicznych strategii 
turystycznych dotyczących basenów 
morskich.

Or. fr

Poprawka 27
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa do wspierania turystyki i 
promowania jej jako siły napędowej 
wzrostu i czynnika przyczyniającego się do 
tworzenia nowych miejsc pracy na 
obszarach przybrzeżnych; podkreśla 
potrzebę stworzenia infrastruktury w 
sektorach branży turystycznej 
wykazujących duży potencjał wzrostu, 
takich jak sporty wodne; z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywy na rzecz 
transgranicznych strategii turystycznych 
dotyczących basenów morskich.

7. wzywa do wspierania turystyki i 
promowania jej jako siły napędowej 
wzrostu i czynnika przyczyniającego się do 
tworzenia nowych miejsc pracy na 
obszarach przybrzeżnych; uważa, że wolne 
od zanieczyszczeń środowisko naturalne 
jest podstawą jakiejkolwiek formy 
turystyki w regionach przybrzeżnych i 
dlatego należy dołożyć wszelkich starań w 
celu zapewnienia jego ochrony; podkreśla 
potrzebę stworzenia infrastruktury w celu 
rozwijania nowych form turystyki, 
zwłaszcza w sektorach branży turystycznej 
wykazujących duży potencjał wzrostu, 
takich jak sporty wodne; z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywy na rzecz 
transgranicznych strategii turystycznych 
dotyczących basenów morskich.

Or. ro
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Poprawka 28
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. wzywa do wspierania turystyki i 
promowania jej jako siły napędowej 
wzrostu i czynnika przyczyniającego się do 
tworzenia nowych miejsc pracy na 
obszarach przybrzeżnych; podkreśla 
potrzebę stworzenia infrastruktury w 
sektorach branży turystycznej 
wykazujących duży potencjał wzrostu, 
takich jak sporty wodne; z zadowoleniem 
przyjmuje inicjatywy na rzecz 
transgranicznych strategii turystycznych 
dotyczących basenów morskich.

7. wzywa do wspierania zrównoważonej
turystyki i promowania jej jako siły 
napędowej zielonego wzrostu i czynnika 
przyczyniającego się do tworzenia nowych 
miejsc pracy na obszarach przybrzeżnych;
podkreśla potrzebę stworzenia 
infrastruktury na małą skalę w sektorach 
branży turystycznej wykazujących duży 
potencjał wzrostu, takich jak turystyka 
ekologiczna, agroturystyka i turystyka w 
dziedzinie rybołówstwa oraz 
zrównoważone sporty wodne; z 
zadowoleniem przyjmuje inicjatywy na 
rzecz transgranicznych strategii 
turystycznych dotyczących basenów 
morskich.

Or. en

Poprawka 29
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina znaczenie, jakie mają 
regiony najbardziej oddalone oraz kraje i 
terytoria zamorskie dla europejskiego 
systemu morskiego; przypomina również 
ostatnie odkrycia, jakich dokonano w tych 
regionach w zakresie metali ziem rzadkich 
oraz węglowodorów; podkreśla, że należy 
wspierać możliwie najbardziej 
zrównoważoną eksploatację tych nowych 
zasobów; zachęca do realizacji projektów 
pilotażowych, aby wspierać innowacyjne i 
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zrównoważone techniki poszukiwania i 
eksploatacji; podkreśla konieczność 
głębszej integracji wspólnego rynku tych 
regionów przy jednoczesnym 
poszanowaniu ich specyfiki zgodnie z art. 
349 TFUE, aby cała Unia Europejska 
skorzystała z atutów jakie posiadają te 
regiony;

Or. fr

Poprawka 30
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. uznaje potrzebę dalszego rozwoju 
morskich i przybrzeżnych obszarów 
chronionych jako siłę napędową 
zrównoważonego rozwoju przy aktywnym 
udziale społeczności lokalnych;

Or. en

Poprawka 31
Nuno Teixeira

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla możliwości regionów 
najbardziej oddalonych jako naturalnych 
laboratoriów służących realizacji działań 
z zakresu badania i rozwoju energii 
odnawialnej i gospodarki morskiej; 
zwraca uwagę na znaczenie, jakie ma dla 
tych regionów sektor turystyki, oraz na 
możliwości tworzenia platform 
logistycznych, które ułatwią transport 
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towarów między Europą a pozostałymi 
gospodarkami świata; podkreśla 
strategiczne znaczenie transportu 
morskiego na wybrzeżu atlantyckim oraz 
połączeń między regionami najbardziej 
oddalonymi a innymi obszarami 
położonymi na kontynencie;

Or. pt

Poprawka 32
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla wartość dodaną, jaką 
wniosła europejska strategia atlantycka w 
zakresie morskiego planowania 
przestrzennego, dostępności danych 
terytoriów i konkurencyjności 
przedsiębiorstw morskich, oraz zachęca 
Komisję, państwa członkowskich i organy 
regionalne, aby zainspirowały się 
metodologią wykorzystaną w strategii i 
wykorzystały tereny nadbrzeżne i położone 
w głębi lądu;

Or. fr

Poprawka 33
Patrice Tirolien

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla, że dziedziny związane z 
morzem są obszarem wymian 
prowadzonych w obrębie Unii 
Europejskiej, lecz również z jej sąsiadami; 
podkreśla, że należy wytworzyć synergię z 
polityką zewnętrzną Unii w celu 
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ułatwienia realizacji wspólnego projektu z 
krajami trzecimi; uważa, że zdolność, jaką 
będzie miała Unia do podziału kosztów 
błękitnego wzrostu i płynących z niego 
zysków, będzie również narzędziem oceny 
jego atrakcyjności i miejsca, jakie zajmie 
na arenie światowej. 

Or. fr

Poprawka 34
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. podkreśla, że w każdej działalności 
ludzkiej i gospodarczej prowadzonej w 
strefie przybrzeżnej należy stosować 
zasadę ostrożnego zarządzania zasobami 
opartą na ekosystemie;

Or. en

Poprawka 35
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 7 c (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7c. domaga się poprawy środowiska 
regulacyjnego oraz pełnego wykorzystania 
istniejących już instrumentów 
finansowania transportu morskiego, 
takich jak morskie partnerstwa publiczno-
prawne oraz inicjatywa LeaderShip 2020, 
aby wspierać budowę zielonych statków i 
portów oraz poprawić spójność;

Or. en
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Poprawka 36
Nikos Chrysogelos

Projekt opinii
Ustęp 7 d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7d. wzywa Komisję Europejską do 
wspierania wymiany godnych 
naśladowania wzorców, budowania 
potencjału oraz sieci w dziedzinie 
zrównoważonych inicjatyw rozwoju 
morza.

Or. en


