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4.12.2013 A7-0379/82 

Изменение  82 

Кийт Тейлър 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0379/2013 

Гезине Майснер 

Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони 

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)  

Предложение за директива 

Член 3 – параграф 1 – точка 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. „стратегии за интегрирано 

крайбрежно управление“ означава 

стратегии, които имат за цел 

интегрирано управление на всички 

процеси в политиките, засягащи 

крайбрежните зони, като се 

разглеждат по координиран начин 

взаимодействията суша–море на 

крайбрежните дейности, с цел да се 

осигури устойчивото развитие на 

крайбрежните и морските райони. 

Подобни стратегии позволяват да се 

гарантира съгласуваното вземане на 

решения в областта на управлението 

или развитието във всички сектори, 

както и избягване или поне 

ограничаване на конфликтите при 

използването на крайбрежните 

райони. 

Or. en 

Обосновка 

Важно е да се дефинират стратегиите за интегрирано крайбрежно управление, за да 

се гарантира, че те преминават през формални процедури и водят до крайни 

резултати. 
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4.12.2013 A7-0379/83 

Изменение  83 

Кийт Тейлър 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0379/2013 

Гезине Майснер 

Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони 

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Предложение за директива 

Член 5 - параграф 1 - уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Морските пространствени планове и 

стратегиите за интегрирано крайбрежно 

управление прилагат екосистемeн 

подход за улесняване на съвместното 

съществуване и за предотвратяване на 

конфликти между конкурентни 

секторни дейности в морските води и 

крайбрежните зони, и целят да 

допринесат за: 

1. Морските пространствени планове и 

стратегиите за интегрирано крайбрежно 

управление прилагат екосистемeн 

подход, като вземат предвид 

икономически, социални и екологични 

критерии на едно и също равнище с 

цел подкрепа на устойчивото 

развитие в морския сектор. Те 

насърчават съвместното съществуване 

на съответните секторни дейности 

по съвместим начин, свеждат до 

минимум конфликтите между тези 

дейности в морските води и 

крайбрежните зони и стимулират 

трансграничното сътрудничество и 

споделеното използване на едно и 

също морско пространство от 

различни сектори. 

 2. Морските пространствени планове 

и стратегиите за интегрирано 

крайбрежно управление целят да 

допринесат за постигането на 

следните цели на Съюза: 

а) сигурността на енергийните доставки 

на Съюза чрез насърчаване на 

развитието на морските енергийни 

източници, развитието на нови и 

възобновяеми форми на енергия, 

взаимното свързване на енергийните 

мрежи и енергийната ефективност; 

а) сигурността на енергийните доставки 

на Съюза чрез насърчаване на 

развитието на морските енергийни 

източници, развитието на нови и 

възобновяеми форми на енергия, 

взаимното свързване на енергийните 

мрежи и енергийната ефективност; 
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б) насърчаване на развитието на 

морския транспорт и осигуряването на 

ефикасни и ефективни спрямо 

разходите морски пътища в Европа, 

включително достъпност на 

пристанищата и безопасност на 

транспорта; 

б) насърчаване на развитието на 

морския транспорт в Европа, 

включително достъпност на 

пристанищата, безопасност на 

транспорта, мултимодални връзки и 

устойчивост; 

в) насърчаване на устойчивото развитие 

и растеж на сектора на рибарството и 

аквакултурата, включително по 

отношение на заетостта в областта на 

рибарството и свързаните сектори; 

в) насърчаване на устойчивото развитие 

на сектора на рибарството и устойчив 

растеж на сектора на аквакултурата, 

включително по отношение на заетостта 

в областта на рибарството и свързаните 

сектори; 

г) осигуряване на опазването, защитата 

и подобряването на околната среда, 

както и предпазливото и рационално 

използване на природните ресурси, 

особено с цел постигане на добро 

екологично състояние, прекратяване на 

загубата на биологично разнообразие и 

на влошаването на екосистемните 

услуги, както и намаляване на рисковете 

от морско замърсяване; 

г) осигуряване на опазването, защитата 

и подобряването на околната среда чрез 

представителна и последователна 

мрежа от защитени зони, както и 

разумното, предпазливо и рационално 

използване на природните ресурси, 

особено с цел постигане на добро 

екологично състояние, прекратяване на 

загубата на биологично разнообразие и 

на влошаването на екосистемните 

услуги, както и намаляване и 

предотвратяване на рисковете от 

замърсяване на морските и 

крайбрежните райони; 

д) осигуряване на устойчиви на 

климата крайбрежни и морски райони. 

д) повишаване на устойчивостта на 

крайбрежните и морските райони 

спрямо последиците от изменението 

на климата, с цел защита на 

уязвимите крайбрежни райони; 

 3. Морските пространствени планове 

и стратегиите за интегрирано 

крайбрежно управление могат да 

целят да допринесат за постигането 

на допълнителни национални цели, 

като например: 

 а) избягване на неустойчивия добив на 

суровини; 

 б) насърчаване на устойчивия 

туризъм; 

 в) осигуряване на опазване и защита 

на културното наследство; 
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 г) гарантиране на рекреационни и 

други приложения за обществото; 

 д) запазване на традиционните 

икономически и социални 

характеристики на морската 

икономика. 

Or. en 

Обосновка 

1: Пояснява, че екосистемният подход възприема цялостен подход, като интегрира 

икономически, социални и екологични критерии; сътрудничеството при споделеното 

използване на морското пространство също следва да се насърчава. 2: Важно е да се 

подчертаят националните цели за устойчивост, които морските пространствени 

планове и стратегиите за интегрирано крайбрежно управление се стремят да 

постигнат. 
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4.12.2013 A7-0379/84 

Изменение  84 

Кийт Тейлър 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0379/2013 

Гезине Майснер 

Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони 

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)  

Предложение за директива 

Член 8 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Стратегиите за интегрирано 

крайбрежно управление съдържат най-

малкото списък на съществуващите 

мерки, прилагани в крайбрежните зони, 

както и анализ на необходимостта от 

допълнителни действия, за да се 

постигнат целите, определени в член 5. 

Стратегиите предвиждат интегрирано 

и междусекторно изпълнение на 

политиката и вземат под внимание 

взаимодействието между сухоземните и 

морските дейности. 

1. При създаването на стратегиите за 

интегрирано крайбрежно управление 

държавите членки идентифицират 

съществуващите мерки, прилагани в 

крайбрежните зони, и осъществяват 

анализ на необходимостта от 

допълнителни действия, за да се 

постигнат целите, определени в член 5. 

Стратегиите за интегрирано 

крайбрежно управление укрепват 

интегрираното и междусекторно 

изпълнение на политиката и вземат под 

внимание взаимодействието между 

сухоземните и морските дейности с цел 

гарантиране на връзката суша–море. 

Or. en 

Обосновка 

Стратегиите за интегрирано крайбрежно управление следва да водят до конкретни 

стратегии в рамките на формални процедури като начин за гарантиране на 

последователността и ефикасността в рамките на крайбрежното и морското 

пространство и между заинтересованите участници. 
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4.12.2013 A7-0379/85 

Изменение  85 

Кийт Тейлър 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A7-0379/2013 

Гезине Майснер 

Морско пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежните зони 

COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD)  

Предложение за директива 

Член 12 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка, граничеща с 

крайбрежна зона или морски район на 

друга държава членка сътрудничи с цел 

да се осигури, че морските 

пространствени планове и стратегиите 

за интегрирано крайбрежно управление 

са съгласувани и координирани в цялата 

засегната крайбрежна зона или морски 

регион и/или подрегион. При това 

сътрудничество, по-специално се вземат 

предвид въпросите от транснационален 

характер, такива като трансграничната 

инфраструктура. 

1. Всяка държава членка, граничеща с 

крайбрежна зона или морски район на 

друга държава членка сътрудничи с цел 

да се осигури, че морските 

пространствени планове и стратегиите 

за интегрирано крайбрежно управление 

са съгласувани и координирани в цялата 

засегната крайбрежна зона или морски 

регион и/или подрегион. При това 

сътрудничество по-специално се вземат 

предвид въпросите от транснационален 

характер, такива като трансграничната 

инфраструктура, и се цели общо 

виждане за всяка съществуваща и 

бъдеща стратегия за морските 

басейни. 

Or. en 

Обосновка 

Сътрудничеството между държавите членки е от основно значение за прилагането 

на основан на екосистемите подход в морските пространствени планове и 

стратегиите за интегрирано крайбрежно управление. Споделеното виждане за 

морските региони и/или подрегиони би гарантирало последователно и съгласувано 

използване на морското пространство през границите. 

 

 


