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Predlog spremembe 1
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja vlogo strategij za morske 
bazene pri pospeševanju uravnoteženega, 
celostnega regionalnega razvoja; poziva k 
učinkovitemu uvajanju teh strategij in 
ustreznim finančnim in upravnim virom, ki 
bodo namenjeni njihovemu izvajanju;

1. poudarja vlogo strategij za morske 
bazene pri pospeševanju uravnoteženega, 
celostnega regionalnega razvoja, 
ponovnem zagonu evropskega 
gospodarstva in ustvarjanju delovnih 
mest; poziva k učinkovitemu uvajanju teh 
strategij in ustreznim finančnim in 
upravnim virom, ki bodo namenjeni 
njihovemu izvajanju in bodo zagotovljeni 
iz sredstev ESRR, programa 
Obzorje 2020, Programa za 
konkurenčnost podjetij in mala in srednja 
podjetja (COSME) ter Evropskega sklada 
za pomorstvo in ribištvo (ESPR);

Or. pt

Predlog spremembe 2
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja vlogo strategij za morske 
bazene pri pospeševanju uravnoteženega, 
celostnega regionalnega razvoja; poziva k 
učinkovitemu uvajanju teh strategij in 
ustreznim finančnim in upravnim virom, ki 
bodo namenjeni njihovemu izvajanju;

1. poudarja vlogo strategij za morske 
bazene pri pospeševanju uravnoteženega, 
celostnega regionalnega razvoja ter 
ekonomske, teritorialne in socialne 
kohezije, ustvarjanju zelenih delovnih 
mest ter varovanju morske in obalne 
biotske raznovrstnosti; poziva k 
učinkovitemu uvajanju teh strategij in 
ustreznim finančnim in upravnim virom, ki 
bodo namenjeni njihovemu izvajanju;
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Or. en

Predlog spremembe 3
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja vlogo strategij za morske 
bazene pri pospeševanju uravnoteženega, 
celostnega regionalnega razvoja; poziva k 
učinkovitemu uvajanju teh strategij in 
ustreznim finančnim in upravnim virom, ki 
bodo namenjeni njihovemu izvajanju;

1. poudarja vlogo strategij za morske 
bazene in makroregionalnih strategij pri 
pospeševanju uravnoteženega, celostnega 
regionalnega razvoja in spodbujanju 
vključujoče modre rasti; poziva k 
učinkovitemu uvajanju teh strategij in 
ustreznim finančnim in upravnim virom, ki 
bodo namenjeni njihovemu izvajanju;

Or. fr

Predlog spremembe 4
François Alfonsi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poudarja vlogo strategij za morske 
bazene pri pospeševanju uravnoteženega, 
celostnega regionalnega razvoja; poziva k 
učinkovitemu uvajanju teh strategij in 
ustreznim finančnim in upravnim virom, ki 
bodo namenjeni njihovemu izvajanju;

1. poudarja vlogo strategij za morske 
bazene pri pospeševanju uravnoteženega, 
celostnega regionalnega razvoja; poziva k 
učinkovitemu uvajanju teh strategij in 
ustreznim finančnim in upravnim virom, ki 
bodo namenjeni njihovemu izvajanju, z 
njihovo navezavo na sedanje in prihodnje 
makroregionalne strategije;

Or. fr

Predlog spremembe 5
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi bilo treba pri izvajanju 
kakršne koli strategije upoštevati zahteve 
po varstvu okolja ter zagotavljati 
trajnostno uporabo morskega okolja in 
njegovih virov;

Or. lt

Predlog spremembe 6
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da je treba za razvoj trdnega in 
trajnostnega modrega gospodarstva 
okrepiti vlogo regij pri izoblikovanju 
strategij Skupnosti; 

Or. ro

Predlog spremembe 7
Vasilica Viorica Dăncilă

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, naj se pozornost usmeri k 
spodbujanju sinergij pri instrumentih EU 
za podporo in razvoj pomorskih grozdov;
pozdravlja pobude na ravni držav članic, 
kot je irski program Infomar;

2. poziva, naj se pozornost usmeri k 
spodbujanju sinergij pri instrumentih EU 
za podporo in razvoj regionalnih in 
čezmejnih pomorskih grozdov; pozdravlja 
pobude na ravni držav članic, kot je irski 
program Infomar;
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Or. ro

Predlog spremembe 8
François Alfonsi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, naj se pozornost usmeri k 
spodbujanju sinergij pri instrumentih EU 
za podporo in razvoj pomorskih grozdov;
pozdravlja pobude na ravni držav članic, 
kot je irski program Infomar;

2. poziva, naj se pozornost usmeri k 
spodbujanju sinergij pri instrumentih EU 
za podporo in razvoj pomorskih grozdov;
pozdravlja pobude na ravni držav članic, 
kot je irski program Infomar; meni, da je 
pomorski prevoz blaga alternativa 
cestnemu prevozu na dolge razdalje, zato 
poziva k razvoju pomorskih cest, zlasti za 
atlantski lok in v sredozemskem bazenu;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, naj se pozornost usmeri k 
spodbujanju sinergij pri instrumentih EU 
za podporo in razvoj pomorskih grozdov;
pozdravlja pobude na ravni držav članic, 
kot je irski program Infomar;

2. poziva, naj se pozornost usmeri k 
spodbujanju sinergij pri politikah in
instrumentih EU za podporo in razvoj 
pomorskih grozdov ter k usklajenim 
načrtom trajnostnega upravljanja;
poudarja potrebo po upravljanju na več 
ravneh in temeljitem sodelovanju javnosti 
pri odločanju; pozdravlja pobude na ravni 
držav članic, kot je irski program Infomar;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, naj se pozornost usmeri k 
spodbujanju sinergij pri instrumentih EU 
za podporo in razvoj pomorskih grozdov;
pozdravlja pobude na ravni držav članic, 
kot je irski program Infomar;

2. poziva, naj se pozornost usmeri k 
spodbujanju sinergij pri instrumentih EU 
za podporo in razvoj pomorskih grozdov;
pozdravlja pobude na ravni držav članic in 
regij, kot je irski program Infomar;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da imajo najbolj oddaljene 
regije posebej ugoden geostrateški položaj 
kot meja med Evropsko unijo in 
preostalim svetom, zato jih je treba 
upoštevati pri strateški opredelitvi 
dejavnosti s področja modrega 
gospodarstva;

Or. pt

Predlog spremembe 12
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da podjetja, ki želijo vlagati v 
pomorska področja, potrebujejo pravno 

3. poudarja, da vsi akterji, ki želijo vlagati 
v pomorska območja, potrebujejo pravno 
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varnost; poziva Komisijo in države članice,
naj se dogovorijo o jasnem, enotnem, 
preglednem in praktičnem pomorskem 
prostorskem načrtovanju in načrtih 
celostnega upravljanja obalnih območij;

varnost; poziva Komisijo, države članice in 
regije naj se dogovorijo o jasnem, 
enotnem, preglednem in praktičnem 
pomorskem prostorskem načrtovanju in 
načrtih celostnega upravljanja obalnih 
območij;

Or. fr

Predlog spremembe 13
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da podjetja, ki želijo vlagati v 
pomorska področja, potrebujejo pravno 
varnost; poziva Komisijo in države članice, 
naj se dogovorijo o jasnem, enotnem, 
preglednem in praktičnem pomorskem 
prostorskem načrtovanju in načrtih 
celostnega upravljanja obalnih območij;

3. poudarja, da podjetja, ki želijo vlagati v 
pomorska območja, potrebujejo pravno 
varnost, in priporoča nove spodbujevalne 
ukrepe za boljše izkoriščanje izključnih 
ekonomskih con držav članic; poziva 
Komisijo in države članice, naj se 
dogovorijo o jasnem, enotnem, preglednem 
in praktičnem pomorskem prostorskem 
načrtovanju in načrtih celostnega 
upravljanja obalnih območij, opredeljenih 
v navezi z državami članicami;

Or. pt

Predlog spremembe 14
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da podjetja, ki želijo vlagati v 
pomorska področja, potrebujejo pravno 
varnost; poziva Komisijo in države članice, 
naj se dogovorijo o jasnem, enotnem,
preglednem in praktičnem pomorskem 

3. poudarja, da podjetja, ki želijo vlagati v 
pomorska območja, potrebujejo zdrave 
morske ekosisteme in pravno varnost, ki 
temelji na merilu trajnosti; poziva 
Komisijo in države članice, naj se 
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prostorskem načrtovanju in načrtih 
celostnega upravljanja obalnih območij;

dogovorijo o jasnem, preglednem in 
praktičnem pomorskem prostorskem 
načrtovanju in načrtih celostnega 
upravljanja obalnih območij;

Or. en

Predlog spremembe 15
Maria do Céu Patrão Neves

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da podjetja, ki želijo vlagati v 
pomorska področja, potrebujejo pravno 
varnost; poziva Komisijo in države članice, 
naj se dogovorijo o jasnem, enotnem, 
preglednem in praktičnem pomorskem 
prostorskem načrtovanju in načrtih 
celostnega upravljanja obalnih območij;

3. poudarja, da podjetja, ki želijo vlagati v 
pomorska območja, potrebujejo pravno 
varnost; poziva Komisijo in države članice, 
naj se dogovorijo o jasnem, enotnem, 
preglednem in praktičnem pomorskem 
prostorskem načrtovanju in načrtih 
celostnega upravljanja obalnih območij, da 
bodo številni načini uporabe in dejavnosti 
na teh območjih delovali v skladu z načeli 
trajnostnega razvoja;

Or. pt

Predlog spremembe 16
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na možnosti, ki jih prinaša
vetrna energija na morju, energija 
plimovanja in valovanja ter oceanska 
toplotna energija in konvencionalni 
energetski sektor na morju za ustvarjanje 
trajnostnih delovnih mest v obalnih regijah, 
zmanjšanje emisij in kot prispevek k 
dolgoročnim energetskim ciljem Evropske 

4. opozarja na možnosti, ki jih prinašajo
vetrna energija na morju, energija 
plimovanja in valovanja ter oceanska 
toplotna energija in konvencionalni 
energetski sektor na morju za ustvarjanje 
trajnostnih delovnih mest v obalnih regijah, 
zmanjšanje emisij in kot prispevek k 
dolgoročnim energetskim ciljem Evropske 
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unije; poudarja, da bodo za izpolnjevanje
teh možnosti potrebne znatne naložbe v
povezave z elektroenergetskim omrežjem 
in prenosne zmogljivosti;

unije; poudarja, da bodo za čim večji
izkoristek teh možnosti potrebne znatne 
naložbe, da bi lahko preuredili povezave z 
elektroenergetskim omrežjem in zagotovili
prenosne zmogljivosti;

Or. fr

Predlog spremembe 17
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. opozarja na možnosti, ki jih prinaša
vetrna energija na morju, energija 
plimovanja in valovanja ter oceanska 
toplotna energija in konvencionalni 
energetski sektor na morju za ustvarjanje 
trajnostnih delovnih mest v obalnih regijah, 
zmanjšanje emisij in kot prispevek k 
dolgoročnim energetskim ciljem Evropske 
unije; poudarja, da bodo za izpolnjevanje
teh možnosti potrebne znatne naložbe v 
povezave z elektroenergetskim omrežjem 
in prenosne zmogljivosti;

4. opozarja na možnosti, ki jih prinašajo
vetrna energija na morju, energija 
plimovanja in valovanja ter oceanska 
toplotna energija za postopno zmanjšanje 
konvencionalnega energetskega sektorja
na morju, ustvarjanje trajnostnih delovnih 
mest v obalnih regijah, zmanjšanje emisij 
in kot prispevek k srednjeročnim in
dolgoročnim energetskim ciljem Evropske 
unije; poudarja, da bodo za izkoriščanje
teh možnosti potrebne znatne naložbe v 
povezave s pametnim elektroenergetskim 
omrežjem in prenosne zmogljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 18
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je ribištvo sestavni del 
modre rasti in da je treba zaposlovanje v 
trajnostnem ribiškem sektorju obravnavati 
kot prednostno nalogo, zlasti zaradi vse 
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večje odvisnosti Unije od uvoza ribiških 
proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz 
tretjih držav;

Or. fr

Predlog spremembe 19
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja vlogo ribogojstva pri 
spodbujanju regionalnega razvoja v obalnih
področjih; ugotavlja, da je več kot 90 % 
podjetij v EU, ki se ukvarjajo z 
ribogojstvom, malih ali srednjih podjetij, ki 
zagotavljajo okoli 80.000 delovnih mest;
poziva, naj se preko Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo spodbujajo 
inovativne metode za ribogojstvo v globoki 
vodi ob vetrnih elektrarnah na morju;

5. poudarja vlogo malega obrtnega 
ribolova in ribogojstva pri spodbujanju 
regionalnega razvoja na obalnih območjih;
ugotavlja, da je več kot 90 % podjetij v 
EU, ki se ukvarjajo z ribogojstvom, malih
in srednjih podjetij, ki zagotavljajo okoli 
80.000 delovnih mest, in poudarja velik 
potencial za razvoj zelenih delovnih mest 
v drugih dejavnostih, povezanih s 
pomorstvom; poziva, naj se prek
Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo spodbujajo inovativne metode za
trajnostno ribogojstvo v globokih vodah ob 
vetrnih elektrarnah na morju;

Or. en

Predlog spremembe 20
Jens Nilsson

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja vlogo ribogojstva pri 
spodbujanju regionalnega razvoja v obalnih
področjih; ugotavlja, da je več kot 90 % 
podjetij v EU, ki se ukvarjajo z 
ribogojstvom, malih ali srednjih podjetij, ki 

5. poudarja trajnostno vlogo ribogojstva 
pri spodbujanju regionalnega razvoja na
obalnih, jezerskih in rečnih območjih;
ugotavlja, da je več kot 90 % podjetij v 
EU, ki se ukvarjajo z ribogojstvom, malih 
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zagotavljajo okoli 80.000 delovnih mest;
poziva, naj se preko Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo spodbujajo 
inovativne metode za ribogojstvo v globoki 
vodi ob vetrnih elektrarnah na morju;

ali srednjih podjetij, ki zagotavljajo okoli 
80.000 delovnih mest; poziva, naj se prek
Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo spodbujajo inovativne metode za 
ribogojstvo v globokih vodah ob vetrnih 
elektrarnah na morju;

Or. sv

Predlog spremembe 21
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja vlogo ribogojstva pri
spodbujanju regionalnega razvoja v obalnih
področjih; ugotavlja, da je več kot 90 % 
podjetij v EU, ki se ukvarjajo z 
ribogojstvom, malih ali srednjih podjetij, ki 
zagotavljajo okoli 80.000 delovnih mest;
poziva, naj se preko Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo spodbujajo 
inovativne metode za ribogojstvo v globoki 
vodi ob vetrnih elektrarnah na morju;

5. poudarja vlogo ribogojstva pri 
spodbujanju regionalnega razvoja na
obalnih območjih; ugotavlja, da je več kot 
90 % podjetij v EU, ki se ukvarjajo z 
ribogojstvom, malih ali srednjih podjetij, ki 
zagotavljajo okoli 80.000 delovnih mest; v 
tem okviru poziva, naj se prek Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo spodbujajo 
inovativne metode za ribogojstvo, zlasti v
globokih vodah, ob vetrnih elektrarnah na 
morju;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja vlogo ribogojstva pri 
spodbujanju regionalnega razvoja v obalnih
področjih; ugotavlja, da je več kot 90 % 
podjetij v EU, ki se ukvarjajo z 
ribogojstvom, malih ali srednjih podjetij, ki 

5. poudarja vlogo ribiških in ribogojskih 
dejavnosti pri spodbujanju regionalnega 
razvoja na obalnih območjih; ugotavlja, da 
je več kot 90 % podjetij v EU, ki se 
ukvarjajo z ribogojstvom, malih ali 
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zagotavljajo okoli 80.000 delovnih mest;
poziva, naj se preko Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo spodbujajo 
inovativne metode za ribogojstvo v globoki 
vodi ob vetrnih elektrarnah na morju;

srednjih podjetij, ki zagotavljajo okoli 
80.000 delovnih mest; poziva, naj se prek
Evropskega sklada za pomorstvo in 
ribištvo spodbujajo inovativne metode za
spodbujanje razvoja ribištva, biologije 
morja in ribogojstva v globokih vodah ob 
vetrnih elektrarnah na morju;

Or. pt

Predlog spremembe 23
Alain Cadec

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. poudarja vlogo ribogojstva pri 
spodbujanju regionalnega razvoja v obalnih
področjih; ugotavlja, da je več kot 90 % 
podjetij v EU, ki se ukvarjajo z 
ribogojstvom, malih ali srednjih podjetij, ki 
zagotavljajo okoli 80.000 delovnih mest;
poziva, naj se preko Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo spodbujajo 
inovativne metode za ribogojstvo v globoki 
vodi ob vetrnih elektrarnah na morju;

5. poudarja vlogo ribogojstva pri 
spodbujanju regionalnega razvoja na
obalnih območjih; ugotavlja, da je več kot 
90 % podjetij v EU, ki se ukvarjajo z 
ribogojstvom, malih ali srednjih podjetij, ki 
zagotavljajo okoli 80.000 delovnih mest;
poziva, naj se prek Evropskega sklada za 
pomorstvo in ribištvo spodbujajo 
inovativne in trajnostne metode za 
ribogojstvo v globokih vodah ob vetrnih 
elektrarnah na morju;

Or. fr

Predlog spremembe 24
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. je seznanjen, da modra tehnologija
prinaša izjemne možnosti za reševanje 
globalnih družbenih izzivov; poziva k 
sinergijam med regionalnimi in 

6. je seznanjen, da modra biotehnologija
prinaša izjemne možnosti za reševanje 
globalnih družbenih izzivov, kot so 
varovanje okolja, zlasti morskega, 
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inovativnimi politikami, da bi se razvila 
raziskovalna infrastruktura za izkoriščanje
tega sektorja;

prehranska problematika ter boj proti 
podnebnim spremembam in njihovim 
posledicam; poziva k sinergijam med 
regionalnimi in inovacijskimi politikami, 
da bi se razvila raziskovalna infrastruktura 
za razvoj tega sektorja;

Or. fr

Predlog spremembe 25
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. je seznanjen, da modra tehnologija
prinaša izjemne možnosti za reševanje 
globalnih družbenih izzivov; poziva k 
sinergijam med regionalnimi in 
inovativnimi politikami, da bi se razvila 
raziskovalna infrastruktura za izkoriščanje 
tega sektorja;

6. je seznanjen, da okolju prijazna modra 
biotehnologija prinaša možnosti za 
reševanje globalnih družbenih izzivov in 
zaustavljanje izgube biotske 
raznovrstnosti; poziva k sinergijam med 
regionalnimi in inovacijskimi politikami, 
da bi se razvila raziskovalna infrastruktura 
za izkoriščanje tega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 26
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva, naj se spodbuja in ohranja 
turizem kot gonilo rasti in ustvarjanja 
delovnih mest na obalnih področjih;
poudarja, da je potrebna infrastruktura za 
turistične sektorje z visokimi možnostmi za 
rast, kot je vodni šport; pozdravlja pobude 
za spodbujanje strategij čezmejnega 
turizma v pomorskih bazenih.

7. poziva, naj se kot gonilo rasti in 
ustvarjanja delovnih mest na obalnih 
območjih spodbujajo in ohranjajo 
turistične dejavnosti, ki malo 
onesnažujejo okolje; poudarja, da je 
potrebna trajnostna infrastruktura za 
turistične sektorje z visokimi možnostmi za 
rast, kot so vodni športi; meni, da bo treba 
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v razvoj infrastruktur in dejavnosti v 
morskem okolju vključiti koncept pogoja 
skladnosti z okoljskimi predpisi, ki se 
nanaša zlasti na nevtralnost vpliva na 
ekosistem, proizvodnjo energije v 
infrastrukturah in odpornost na skrajne 
naravne pojave; pozdravlja pobude za 
spodbujanje strategij čezmejnega turizma v
morskih bazenih.

Or. fr

Predlog spremembe 27
Petru Constantin Luhan

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva, naj se spodbuja in ohranja 
turizem kot gonilo rasti in ustvarjanja 
delovnih mest na obalnih področjih;
poudarja, da je potrebna infrastruktura za 
turistične sektorje z visokimi možnostmi za 
rast, kot je vodni šport; pozdravlja pobude 
za spodbujanje strategij čezmejnega 
turizma v pomorskih bazenih.

7. poziva, naj se spodbuja in ohranja 
turizem kot gonilo rasti in ustvarjanja 
delovnih mest na obalnih območjih; meni, 
da je za razvoj kakršne koli oblike turizma 
v obalnih regijah bistveno zdravo okolje, 
zato je treba narediti vse potrebno za 
njegovo varstvo; poudarja, da je potrebna 
infrastruktura za ustvarjanje novih oblik 
turizma, zlasti za turistične sektorje z 
visokimi možnostmi za rast, kot so vodni 
športi; pozdravlja pobude za spodbujanje 
strategij čezmejnega turizma v morskih
bazenih.

Or. ro

Predlog spremembe 28
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 7
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva, naj se spodbuja in ohranja 
turizem kot gonilo rasti in ustvarjanja 
delovnih mest na obalnih področjih;
poudarja, da je potrebna infrastruktura za 
turistične sektorje z visokimi možnostmi za 
rast, kot je vodni šport; pozdravlja pobude 
za spodbujanje strategij čezmejnega 
turizma v pomorskih bazenih.

7. poziva, naj se spodbuja in ohranja
trajnostni turizem kot gonilo zelene rasti in 
ustvarjanja delovnih mest na obalnih
območjih; poudarja, da je potrebna 
infrastruktura v majhnem obsegu za 
turistične sektorje z visokimi možnostmi za 
rast, kot so okoljski, kmečki in ribolovni 
turizem ter trajnostni vodni športi;
pozdravlja pobude za spodbujanje strategij 
čezmejnega turizma v morskih bazenih;

Or. en

Predlog spremembe 29
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. opozarja na pomen najbolj oddaljenih 
regij ter čezmorskih držav in ozemelj v 
evropskem pomorskem sistemu; hkrati 
opozarja na nedavna odkritja redkih 
zemelj in ogljikovodikov v teh regijah; 
vztraja, da je treba spodbujati čim bolj 
trajnostno izkoriščanje teh novih virov; 
spodbuja izoblikovanje pilotnih projektov 
kot dopolnilo k zadevnim inovativnim in 
trajnostnim tehnikam raziskovanja in 
izkoriščanja; vztraja pri tem, da je treba 
poglobiti vključenost teh regij v enotni trg 
in ob tem upoštevati njihove posebnosti v 
skladu s členom 349 PDEU, da bi tako 
Evropska unija izkoristila njihove 
prednosti;

Or. fr
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Predlog spremembe 30
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 a. priznava potrebo po nadaljnjem 
razvoju morskih in obalnih zaščitenih 
območij kot gonilne sile za trajnostni 
razvoj, z dejavnim sodelovanjem lokalnih 
skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 31
Nuno Teixeira

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja potencial, ki ga skrivajo 
najbolj oddaljene regije kot naravni 
laboratorij za izvajanje raziskovalnih in 
razvojnih dejavnosti na področju 
obnovljivih virov energije in pomorskega 
gospodarstva; poudarja pomen 
turističnega sektorja za te regije in 
možnosti, ki jih le-te ponujajo za 
oblikovanje logističnih platform, ki 
olajšujejo prevoz blaga med Evropo in 
drugimi svetovnimi gospodarstvi; 
poudarja strateški pomen pomorskega 
prometa ter povezav med najbolj 
oddaljenimi regijami in drugimi 
celinskimi območji;

Or. pt

Predlog spremembe 32
Alain Cadec
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. poudarja dodano vrednost evropske 
atlantske strategije z vidika pomorskega 
prostorskega načrtovanja, dostopnosti 
ozemelj in konkurenčnosti pomorskih 
industrij ter poziva Komisijo, države 
članice in regionalne organe, naj z 
uporabo metodologije te strategije 
spodbudijo razvoj obalnih območij in 
njihovega zaledja;

Or. fr

Predlog spremembe 33
Patrice Tirolien

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. znova poudarja, da na pomorskih 
območjih poteka izmenjava znotraj 
Evropske unije, pa tudi s sosednjimi 
državami; poudarja pomen sinergij, ki jih 
je treba vzpostaviti z zunanjimi politikami 
Unije, da bi tako poenostavili 
izoblikovanje skupnega projekta s tretjimi 
državami; meni, da bo po sposobnosti 
Unije za delitev stroškov in dobičkov 
modre rasti mogoče soditi tudi o njeni 
privlačnosti in položaju na svetovnem 
prizorišču;

Or. fr

Predlog spremembe 34
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)
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Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 b. poudarja, da mora vsaka človeška in 
gospodarska dejavnost na obalnih 
območjih spoštovati ekosistemski 
previdnostni pristop;

Or. en

Predlog spremembe 35
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 7 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 c. poziva k izboljšanju regulativnega 
okolja in polni uporabi obstoječih 
instrumentov za financiranje pomorskega 
prometa, kot so modra javno-zasebna 
partnerstva in pobuda LeaderShip 2020, 
za podporo razvoju zelenih ladij in zelenih 
pristanišč ter za krepitev kohezije;

Or. en

Predlog spremembe 36
Nikos Hrizogelos (Nikos Chrysogelos)

Osnutek mnenja
Odstavek 7 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7 d. poziva Evropsko komisijo, naj 
spodbuja izmenjavo najboljših praks, 
krepitev zmogljivosti in mreženje na 
področju trajnostnih pobud za modro rast.

Or. en
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