
AM\931264RO.doc PE508.008v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru dezvoltare regională

2012/2297(INI)

26.3.2013

AMENDAMENTELE
1 - 36

Proiect de aviz
Seán Kelly
(PE506.188v01-00)

Creșterea albastră – consolidarea creșterii durabile în sectoarele de transport 
marin, maritim și de turism ale UE
(2012/2297(INI))



PE508.008v01-00 2/20 AM\931264RO.doc

RO

AM_Com_NonLegOpinion



AM\931264RO.doc 3/20 PE508.008v01-00

RO

Amendamentul 1
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază rolul strategiilor privind 
bazinele maritime în promovarea unei 
dezvoltări regionale echilibrate și 
integrate; solicită punerea efectivă în 
practică a acestor strategii și alocarea 
specifică a unor resurse financiare și 
administrative adresate în acest scop;

1. subliniază rolul strategiilor privind 
bazinele maritime în promovarea unei 
dezvoltări regionale echilibrate și integrate, 
în relansarea economiei europene și în 
crearea de locuri de muncă; solicită 
punerea efectivă în practică a acestor 
strategii și alocarea specifică a unor resurse 
financiare și administrative adresate în 
acest scop, datorită fondurilor acordate în 
temeiul FEDER, al Programului 
Orizont 2020, al Programului pentru 
competitivitatea întreprinderilor și IMM-
uri (COSME) și al Fondurilor europene 
pentru afaceri maritime și pescuit 
(FEAMP);

Or. pt

Amendamentul 2
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază rolul strategiilor privind 
bazinele maritime în promovarea unei 
dezvoltări regionale echilibrate și 
integrate; solicită punerea efectivă în 
practică a acestor strategii și alocarea 
specifică a unor resurse financiare și 
administrative adresate în acest scop;

1. subliniază rolul strategiilor privind 
bazinele maritime în promovarea unei 
dezvoltări regionale echilibrate și integrate, 
precum și a unei coeziuni economice, 
teritoriale și sociale, în crearea unor 
locuri de muncă ecologice și în protejarea 
biodiversității marine și de coastă; solicită 
punerea efectivă în practică a acestor 
strategii și alocarea specifică a unor resurse 
financiare și administrative adresate în 
acest scop;



PE508.008v01-00 4/20 AM\931264RO.doc

RO
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Amendamentul 3
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază rolul strategiilor privind 
bazinele maritime în promovarea unei 
dezvoltări regionale echilibrate și 
integrate; solicită punerea efectivă în 
practică a acestor strategii și alocarea 
specifică a unor resurse financiare și 
administrative adresate în acest scop;

1. subliniază rolul strategiilor privind 
bazinele maritime și strategiile 
macroregionale în promovarea unei 
dezvoltări regionale echilibrate și integrate 
și în încurajarea unei creșteri albastre 
favorabile incluziunii; solicită punerea 
efectivă în practică a acestor strategii și 
alocarea specifică a unor resurse financiare 
și administrative adresate în acest scop;

Or. fr

Amendamentul 4
François Alfonsi

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază rolul strategiilor privind 
bazinele maritime în promovarea unei 
dezvoltări regionale echilibrate și 
integrate; solicită punerea efectivă în 
practică a acestor strategii și alocarea 
specifică a unor resurse financiare și 
administrative adresate în acest scop;

1. subliniază rolul strategiilor privind 
bazinele maritime în promovarea unei 
dezvoltări regionale echilibrate și 
integrate; solicită punerea efectivă în 
practică a acestor strategii și alocarea 
specifică a unor resurse financiare și 
administrative adresate în acest scop, în 
completarea strategiilor macroregionale 
prezente și viitoare;

Or. fr
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Amendamentul 5
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că punerea în aplicare a 
oricărei strategii ar trebui să țină cont 
numai de cerințele privind protecția 
mediului și să asigure o utilizare durabilă 
a mediului marin și a resurselor sale;

Or. lt

Amendamentul 6
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că pentru a dezvolta o 
economie albastră solidă și sustenabilă 
este nevoie să creștem rolul jucat de 
regiuni în elaborarea strategiilor 
comunitare; 

Or. ro

Amendamentul 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită accentuarea sinergiilor 
instrumentelor UE în vederea sprijinirii și 
dezvoltării centrelor de activități maritime; 
salută inițiativele de la nivelul statelor 
membre, precum programul INFOMAR al 
Irlandei;

2. solicită accentuarea sinergiilor 
instrumentelor UE în vederea sprijinirii și 
dezvoltării unor centre regionale și 
transfrontaliere de activități maritime; 
salută inițiativele de la nivelul statelor 
membre, precum programul INFOMAR al 
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Irlandei;

Or. ro

Amendamentul 8
François Alfonsi

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită accentuarea sinergiilor 
instrumentelor UE în vederea sprijinirii și 
dezvoltării centrelor de activități maritime; 
salută inițiativele de la nivelul statelor 
membre, precum programul INFOMAR al 
Irlandei;

2. solicită accentuarea sinergiilor 
instrumentelor UE în vederea sprijinirii și 
dezvoltării centrelor de activități maritime; 
salută inițiativele de la nivelul statelor 
membre, precum programul INFOMAR al 
Irlandei; consideră că transportul maritim 
al mărfurilor este o alternativă la 
transportul rutier pe distanțe lungi și 
solicită dezvoltarea căilor maritime, în 
special pentru Arcul Atlantic și în bazinul 
mediteranean;

Or. fr

Amendamentul 9
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită accentuarea sinergiilor 
instrumentelor UE în vederea sprijinirii și 
dezvoltării centrelor de activități maritime; 
salută inițiativele de la nivelul statelor 
membre, precum programul INFOMAR al 
Irlandei;

2. solicită accentuarea sinergiilor politicilor 
și instrumentelor UE în vederea sprijinirii 
și dezvoltării centrelor de activități 
maritime, precum și a planurilor coerente 
de gestionare durabilă; subliniază 
necesitatea unei guvernanțe pe mai multe 
niveluri și a unei participări ample a 
publicului la procesul decizional; salută 
inițiativele de la nivelul statelor membre, 
precum programul INFOMAR al Irlandei;
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Amendamentul 10
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită accentuarea sinergiilor 
instrumentelor UE în vederea sprijinirii și 
dezvoltării centrelor de activități maritime; 
salută inițiativele de la nivelul statelor 
membre, precum programul INFOMAR al 
Irlandei;

2. solicită accentuarea sinergiilor 
instrumentelor UE în vederea sprijinirii și 
dezvoltării centrelor de activități maritime; 
salută inițiativele de la nivelul statelor 
membre și regiunilor, precum programul 
INFOMAR al Irlandei;

Or. fr

Amendamentul 11
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că regiunile ultraperiferice 
se bucură de o poziție geografică 
strategică privilegiată în calitate de 
frontieră între Uniunea Europeană și 
restul lumii și că trebuie să fie luate în 
considerare în definirea strategică a 
activităților care țin de economia albastră;

Or. pt

Amendamentul 12
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că întreprinderile care 
intenționează să investească în zonele 
maritime au nevoie de siguranță juridică; 
invită Comisia și statele membre să 
convină cu privire la o amenajare a 
spațiului maritim clară, uniformă, 
transparentă și practică, precum și cu 
privire la planuri de gestionare integrată a 
zonelor de coastă;

3. subliniază faptul că toți actorii care 
intenționează să investească în zonele 
maritime au nevoie de securitate juridică; 
invită Comisia, statele membre și regiunile
să convină cu privire la o amenajare a 
spațiului maritim clară, uniformă, 
transparentă și practică, precum și cu 
privire la planuri de gestionare integrată a 
zonelor de coastă;

Or. fr

Amendamentul 13
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că întreprinderile care 
intenționează să investească în zonele 
maritime au nevoie de siguranță juridică;
invită Comisia și statele membre să 
convină cu privire la o amenajare a 
spațiului maritim clară, uniformă, 
transparentă și practică, precum și cu 
privire la planuri de gestionare integrată a 
zonelor de coastă;

3. subliniază faptul că întreprinderile care 
intenționează să investească în zonele 
maritime au nevoie de securitate juridică și 
solicită noi măsuri de stimulare în 
vederea unei mai bune exploatări a 
zonelor economice exclusiv din statele 
membre; invită Comisia și statele membre 
să convină cu privire la o amenajare a 
spațiului maritim clară, uniformă, 
transparentă și practică, precum și cu 
privire la planuri de gestionare integrată a 
zonelor de coastă stabilite în legătură cu 
statele membre;

Or. pt

Amendamentul 14
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că întreprinderile care 
intenționează să investească în zonele 
maritime au nevoie de siguranță juridică; 
invită Comisia și statele membre să 
convină cu privire la o amenajare a 
spațiului maritim clară, uniformă,
transparentă și practică, precum și cu 
privire la planuri de gestionare integrată a 
zonelor de coastă;

3. subliniază faptul că întreprinderile care 
intenționează să investească în zonele 
maritime au nevoie de ecosisteme marine 
sănătoase și de securitate juridică bazate 
pe criterii de durabilitate; invită Comisia 
și statele membre să convină cu privire la o 
amenajare a spațiului maritim clară, 
transparentă și practică, precum și cu 
privire la planuri de gestionare integrată a 
zonelor de coastă;

Or. en

Amendamentul 15
Maria do Céu Patrão Neves

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază faptul că întreprinderile care 
intenționează să investească în zonele 
maritime au nevoie de siguranță juridică;
invită Comisia și statele membre să 
convină cu privire la o amenajare a 
spațiului maritim clară, uniformă, 
transparentă și practică, precum și cu 
privire la planuri de gestionare integrată a 
zonelor de coastă;

3. subliniază faptul că întreprinderile care 
intenționează să investească în zonele 
maritime au nevoie de securitate juridică;
invită Comisia și statele membre să 
convină cu privire la o amenajare a 
spațiului maritim clară, uniformă, 
transparentă și practică, precum și cu 
privire la planuri de gestionare integrată a 
zonelor de coastă, astfel încât 
numeroasele utilizări și activități specifice 
acestor zone să se înscrie într-o logică a 
dezvoltării durabile;

Or. pt

Amendamentul 16
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de potențialul energiei eoliene 
produse în larg, al energiei maremotrice, al 
energiei valurilor și al energiei termale 
oceanice, precum și al sectorului energiei 
convenționale produse în larg, de a genera 
locuri de muncă durabile în regiunile de 
coastă, de a reduce emisiile și de a 
contribui la atingerea obiectivelor UE pe 
termen lung în materie de energie; 
subliniază faptul că vor fi necesare 
investiții semnificative în conectările la 
rețea și capacitatea de transmisie pentru a 
utiliza acest potențial;

4. ia act de potențialul energiei eoliene 
produse în larg, al energiei maremotrice, al 
energiei valurilor și al energiei termale 
oceanice, precum și al sectorului energiei 
convenționale produse în larg, de a genera 
locuri de muncă durabile în regiunile de 
coastă, de a reduce emisiile și de a 
contribui la atingerea obiectivelor UE pe 
termen lung în materie de energie; 
subliniază faptul că vor fi necesare 
investiții semnificative în perspectiva unei 
reamenajări a conectărilor la rețea și în 
capacitatea de transmisie pentru a 
maximiza acest potențial;

Or. fr

Amendamentul 17
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de potențialul energiei eoliene 
produse în larg, al energiei maremotrice, al 
energiei valurilor și al energiei termale 
oceanice, precum și al sectorului energiei 
convenționale produse în larg, de a genera 
locuri de muncă durabile în regiunile de 
coastă, de a reduce emisiile și de a 
contribui la atingerea obiectivelor UE pe 
termen lung în materie de energie; 
subliniază faptul că vor fi necesare 
investiții semnificative în conectările la 
rețea și capacitatea de transmisie pentru a
utiliza acest potențial;

4. ia act de potențialul energiei eoliene 
produse în larg, al energiei maremotrice, al 
energiei valurilor și al energiei termale 
oceanice de a reduce treptat sectorul
energiei convenționale produse în larg, de a 
genera locuri de muncă durabile în 
regiunile de coastă, de a reduce emisiile și 
de a contribui la atingerea obiectivelor UE 
pe termen lung și mediu în materie de 
energie; subliniază faptul că vor fi necesare 
investiții semnificative în conectările 
inteligente la rețea și capacitatea de 
transmisie pentru a exploata acest 
potențial;

Or. en
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Amendamentul 18
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că sectorul pescuitului face 
parte integrantă din creșterea albastră și 
că ocuparea forței de muncă în sectorul 
pescuitului durabil trebuie considerată o 
prioritate, în special din cauza 
dependenței tot mai mari a Uniunii față 
de importul de produse pescărești și de 
acvacultură provenite din țări terțe;

Or. fr

Amendamentul 19
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază rolul acvaculturii în 
promovarea dezvoltării regionale în zonele 
de coastă; ia act de faptul că 90 % dintre
întreprinderile de acvacultură din UE sunt 
IMM-uri, care oferă un număr de 80 000 de 
locuri de muncă; solicită sprijinirea 
metodelor inovatoare prin FEPAM pentru a 
promova dezvoltarea acvaculturii în apa 
adâncă, pe lângă parcurile eoliene din 
largul mării;

5. subliniază rolul pescuitului artizanal la 
scară mică și al acvaculturii în promovarea 
dezvoltării regionale în zonele de coastă; ia 
act de faptul că 90 % dintre întreprinderile 
de acvacultură din UE sunt IMM-uri, care 
oferă un număr de 80 000 de locuri de 
muncă și subliniază potențialul 
considerabil pentru crearea de locuri de 
muncă ecologice în cadrul altor activități 
legate de sectorul maritim; solicită 
sprijinirea metodelor inovatoare prin 
FEPAM pentru a promova dezvoltarea 
acvaculturii sustenabile în apa adâncă, pe 
lângă parcurile eoliene din largul mării;

Or. en



PE508.008v01-00 12/20 AM\931264RO.doc

RO

Amendamentul 20
Jens Nilsson

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază rolul acvaculturii în 
promovarea dezvoltării regionale în zonele 
de coastă; ia act de faptul că 90 % dintre 
întreprinderile de acvacultură din UE sunt 
IMM-uri, care oferă un număr de 80 000 de 
locuri de muncă; solicită sprijinirea 
metodelor inovatoare prin FEPAM pentru a 
promova dezvoltarea acvaculturii în apa 
adâncă, pe lângă parcurile eoliene din 
largul mării;

5. subliniază rolul durabil al acvaculturii în 
promovarea dezvoltării regionale în zonele 
de coastă, precum și în zonele lacustre și 
fluviale; ia act de faptul că 90 % dintre 
întreprinderile de acvacultură din UE sunt 
IMM-uri, care oferă un număr de 80 000 de 
locuri de muncă; solicită sprijinirea 
metodelor inovatoare prin FEPAM pentru a
promova dezvoltarea acvaculturii în apa 
adâncă, pe lângă parcurile eoliene din 
largul mării;

Or. sv

Amendamentul 21
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază rolul acvaculturii în 
promovarea dezvoltării regionale în zonele 
de coastă; ia act de faptul că 90 % dintre 
întreprinderile de acvacultură din UE sunt 
IMM-uri, care oferă un număr de 80 000 de 
locuri de muncă; solicită sprijinirea 
metodelor inovatoare prin FEPAM pentru a 
promova dezvoltarea acvaculturii în apa 
adâncă, pe lângă parcurile eoliene din 
largul mării;

5. subliniază rolul acvaculturii în 
promovarea dezvoltării regionale în zonele 
de coastă; ia act de faptul că 90 % dintre 
întreprinderile de acvacultură din UE sunt 
IMM-uri, care oferă un număr de 80 000 de 
locuri de muncă; solicită, în acest cadru,
sprijinirea metodelor inovatoare prin 
FEPAM pentru a promova dezvoltarea 
acvaculturii, în special în apa adâncă, pe 
lângă parcurile eoliene din largul mării;

Or. fr

Amendamentul 22
Nuno Teixeira
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază rolul acvaculturii în 
promovarea dezvoltării regionale în zonele 
de coastă; ia act de faptul că 90 % dintre 
întreprinderile de acvacultură din UE sunt 
IMM-uri, care oferă un număr de 80 000 de 
locuri de muncă; solicită sprijinirea 
metodelor inovatoare prin FEPAM pentru a 
promova dezvoltarea acvaculturii în apa 
adâncă, pe lângă parcurile eoliene din 
largul mării;

5. subliniază rolul pescuitului și
acvaculturii în promovarea dezvoltării 
regionale în zonele de coastă; ia act de 
faptul că 90 % dintre întreprinderile de 
acvacultură din UE sunt IMM-uri, care 
oferă un număr de 80 000 de locuri de 
muncă; solicită sprijinirea metodelor 
inovatoare prin FEPAM pentru a promova 
dezvoltarea pescuitului, biologiei marine 
și acvaculturii în apa adâncă, pe lângă 
parcurile eoliene din largul mării;

Or. pt

Amendamentul 23
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. subliniază rolul acvaculturii în 
promovarea dezvoltării regionale în zonele 
de coastă; ia act de faptul că 90 % dintre 
întreprinderile de acvacultură din UE sunt 
IMM-uri, care oferă un număr de 80 000 de 
locuri de muncă; solicită sprijinirea 
metodelor inovatoare prin FEPAM pentru a 
promova dezvoltarea acvaculturii în apa 
adâncă, pe lângă parcurile eoliene din 
largul mării;

5. subliniază rolul acvaculturii în 
promovarea dezvoltării regionale în zonele 
de coastă; ia act de faptul că 90 % dintre 
întreprinderile de acvacultură din UE sunt 
IMM-uri, care oferă un număr de 80 000 de 
locuri de muncă; solicită sprijinirea 
metodelor inovatoare și durabile prin 
FEPAM pentru a promova dezvoltarea 
acvaculturii în apa adâncă, pe lângă 
parcurile eoliene din largul mării;

Or. fr

Amendamentul 24
Patrice Tirolien
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște că biotehnologia albastră are 
un potențial enorm de a răspunde 
provocărilor societății la nivel mondial; 
solicită crearea unor sinergii între politicile 
de inovare și cele regionale pentru a 
dezvolta o infrastructură de cercetare în 
vederea controlării acestui sector;

6. recunoaște că biotehnologia albastră are 
un potențial enorm de a răspunde 
provocărilor societății la nivel mondial, 
cum ar fi protecția mediului, în special a 
mediului marin, problemele alimentare 
sau lupta împotriva schimbărilor 
climatice și a consecințelor lor; solicită 
crearea unor sinergii între politicile de 
inovare și cele regionale pentru a dezvolta 
o infrastructură de cercetare în vederea 
punerii în valoare a acestui sector;

Or. fr

Amendamentul 25
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. recunoaște că biotehnologia albastră are 
un potențial enorm de a răspunde 
provocărilor societății la nivel mondial; 
solicită crearea unor sinergii între politicile 
de inovare și cele regionale pentru a 
dezvolta o infrastructură de cercetare în 
vederea controlării acestui sector;

6. recunoaște că biotehnologia albastră 
ecologică are un potențial de a răspunde 
provocărilor societății la nivel mondial și 
de a opri declinul biodiversității; solicită 
crearea unor sinergii între politicile de 
inovare și cele regionale pentru a dezvolta 
o infrastructură de cercetare în vederea 
valorizării acestui sector;

Or. en

Amendamentul 26
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 7
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Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită promovarea și sprijinirea 
turismului, ca motor al creșterii economice 
și al creării de locuri de muncă în zonele de 
coastă; subliniază faptul că este necesar să 
se furnizeze infrastructură pentru 
sectoarele turismului cu potențial mare de 
creștere, precum sporturile nautice; salută 
inițiativele de promovare a strategiilor 
transfrontaliere de turism la nivel de bazin 
maritim.

7. solicită promovarea și sprijinirea 
practicilor turistice slab poluante, ca 
motor al creșterii economice și al creării de 
locuri de muncă în zonele de coastă; 
subliniază faptul că este necesar să se 
furnizeze infrastructură durabilă pentru 
sectoarele turismului cu potențial mare de 
creștere, precum sporturile nautice; 
consideră că noțiunea de 
ecocondiționalitate privind în special 
neutralitatea impactului asupra 
ecosistemului, asupra producției de 
energie a infrastructurilor sau asupra 
rezistenței la fenomene naturale extreme 
va trebui să fie indispensabilă pentru 
dezvoltarea infrastructurilor și a 
activităților din mediul marin; salută 
inițiativele de promovare a strategiilor 
transfrontaliere de turism la nivel de bazin 
maritim.

Or. fr

Amendamentul 27
Petru Constantin Luhan

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită promovarea și sprijinirea 
turismului, ca motor al creșterii economice 
și al creării de locuri de muncă în zonele de 
coastă; subliniază faptul că este necesar să 
se furnizeze infrastructură pentru 
sectoarele turismului cu potențial mare de 
creștere, precum sporturile nautice; salută 
inițiativele de promovare a strategiilor 
transfrontaliere de turism la nivel de bazin 
maritim.

7. solicită promovarea și sprijinirea 
turismului, ca motor al creșterii economice 
și al creării de locuri de muncă în zonele de 
coastă; consideră că un mediu 
înconjurător sănătos este fundamental 
pentru orice formă de turism în regiunile 
costiere și astfel ar trebui depuse toate 
eforturile necesare pentru protejarea 
acestuia; subliniază faptul că este necesar 
să se furnizeze infrastructură pentru 
dezvoltarea unor noi forme de turism, în 
special pentru sectoarele turismului cu 
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potențial mare de creștere, precum 
sporturile nautice; salută inițiativele de 
promovare a strategiilor transfrontaliere de 
turism la nivel de bazin maritim.

Or. ro

Amendamentul 28
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. solicită promovarea și sprijinirea 
turismului, ca motor al creșterii economice 
și al creării de locuri de muncă în zonele de 
coastă; subliniază faptul că este necesar să 
se furnizeze infrastructură pentru 
sectoarele turismului cu potențial mare de 
creștere, precum sporturile nautice; salută 
inițiativele de promovare a strategiilor 
transfrontaliere de turism la nivel de bazin 
maritim.

7. solicită promovarea și sprijinirea 
turismului durabil, ca motor al creșterii 
economice durabile și al creării de locuri 
de muncă ecologice în zonele de coastă; 
subliniază faptul că este necesar să se 
furnizeze infrastructură la scară mică 
pentru sectoarele turismului cu potențial 
mare de creștere, precum ecoturismul, 
agroturismul, turismul de pescuit și
sporturile nautice durabile; salută 
inițiativele de promovare a strategiilor 
transfrontaliere de turism la nivel de bazin 
maritim.

Or. en

Amendamentul 29
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. amintește importanța regiunilor 
ultraperiferice și a țărilor și teritoriilor de 
peste mări cu privire la dispozitivul 
maritim european; amintește, de 
asemenea, noile descoperiri făcute în 
aceste regiuni în materie de pământuri 
rare și hidrocarburi; insistă asupra 
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necesității de a încuraja o exploatare cât 
mai durabilă a acestor noi resurse; 
încurajează elaborarea unor proiecte-pilot 
care să însoțească aceste tehnici de 
explorare și de exploatare inovatoare și 
durabile; insistă asupra necesității de a 
intensifica integrarea pe piața unică a 
acestor regiuni, cu respectarea 
particularităților lor, în conformitate cu 
articolul 349 din TFUE, astfel încât 
Uniunea Europeană să beneficieze de 
atuurile lor;

Or. fr

Amendamentul 30
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. recunoaște necesitatea dezvoltării în 
continuare a zonelor marine și de coastă 
protejate ca forță motrice pentru 
dezvoltarea durabilă, cu participarea 
activă a comunităților locale;

Or. en

Amendamentul 31
Nuno Teixeira

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază potențialul existent în 
regiunile ultraperiferice în calitate de 
laborator natural pentru realizarea 
activităților de cercetare și dezvoltare în 
domeniul energiei din surse regenerabile 
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și al economiei maritime; subliniază 
importanța sectorului turismului pentru 
aceste regiuni, precum și posibilitățile pe 
care ele le oferă în vederea creării unor 
platforme logistice care facilitează 
transportul mărfurilor între Europa și 
celelalte economii mondiale; subliniază 
importanța strategică a transportului 
maritim și a legăturilor între regiunile 
ultraperiferice și celelalte teritorii 
continentale;

Or. pt

Amendamentul 32
Alain Cadec

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază câștigul de capital al 
strategiei europene pentru Atlantic în 
ceea ce privește planificarea spațială 
maritimă, accesabilitatea teritoriilor și 
competitivitate a industriilor maritime și 
invită Comisia, statele membre și 
autoritățile regionale să se inspire din 
metodologia acesteia pentru a valorifica 
zonele de coastă și hinterlandul lor;

Or. fr

Amendamentul 33
Patrice Tirolien

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. insistă asupra faptului că domeniile 
maritime sunt spații de schimb în cadrul 
Uniunii Europene, dar și cu vecinii; 
subliniază importanța sinergiilor cu 
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politicile externe ale Uniunii care trebuie 
puse în aplicare în vederea facilitării 
elaborării unui proiect comun cu țările 
terțe; consideră că abilitatea pe care o va 
avea Uniunea de a împărtăși costurile și 
beneficiile acestei creșteri albastre va fi, 
de asemenea, un mijloc de a evalua 
atractivitatea și locul său la nivel 
mondial;

Or. fr

Amendamentul 34
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. subliniază faptul că orice activitate 
economică și umană dintr-o zonă de 
coastă trebuie să respecte o abordare 
ecosistemică și precaută;

Or. en

Amendamentul 35
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 7 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7c. solicită îmbunătățirea cadrului de 
reglementare și utilizarea deplină a 
instrumentelor existente de finanțare a 
sectorului construcțiilor navale, cum ar fi 
parteneriatele public-private albastre și 
inițiativa LeaderShip 2020, în scopul 
sprijinirii dezvoltării construcțiilor de 
nave și porturi ecologice și al consolidării 
coeziunii;

Or. en
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Amendamentul 36
Nikos Chrysogelos

Proiect de aviz
Punctul 7 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7d. solicită Comisiei Europene să 
promoveze schimbul de cele mai bune 
practici, consolidarea capacității și 
colaborarea în rețea în ceea ce privește 
inițiativele de creștere albastră 
sustenabilă.

Or. en


