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4.12.2013 A7-0379/82 

Τροπολογία  82 

Keith Taylor 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός και ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σηµείο 2 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Ως «στρατηγικές ολοκληρωµένης 
διαχείρισης των παράκτιων ζωνών», οι 
στρατηγικές που στοχεύουν στην 
ολοκληρωµένη διαχείριση όλων των 
διαδικασιών χάραξης πολιτικής που 
αφορούν τις παράκτιες ζώνες, οι οποίες 
αντιµετωπίζουν τις αλληλεπιδράσεις 
θάλασσας-ξηράς των παράκτιων 
δραστηριοτήτων µε συντονισµένο τρόπο 
προκειµένου να εξασφαλίζεται η βιώσιµη 
ανάπτυξη των παράκτιων και των 
θαλάσσιων ζωνών. Με τέτοιες 
στρατηγικές εξασφαλίζεται ότι οι 
αποφάσεις περί διαχείρισης ή ανάπτυξης 
λαµβάνονται µε συνεκτικό τρόπο από 
τοµέα σε τοµέα, ώστε να αποτρέπονται, ή 
τουλάχιστον να περιορίζονται, οι 
συγκρούσεις όσον αφορά τη χρήση των 
παράκτιων ζωνών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σηµαντικό να υπάρχει ορισµός των στρατηγικών ολοκληρωµένης διαχείρισης των 

παράκτιων ζωνών ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η διεκπεραίωσή τους µέσω επίσηµων 

διαδικασιών και η επίτευξη τελικών εκβάσεων. 
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4.12.2013 A7-0379/83 

Τροπολογία  83 

Keith Taylor 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός και ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωµένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 

να εφαρµόζουν µια προσέγγιση µε βάση το 

οικοσύστηµα για τη διευκόλυνση της 
συνύπαρξης και της πρόληψης των 
συγκρούσεων µεταξύ ανταγωνιζόµενων 
τοµέων δραστηριοτήτων στα θαλάσσια και 

στα παράκτια ύδατα και πρέπει να έχουν 
ως στόχο να συµβάλουν, µεταξύ άλλων: 

1. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωµένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

εφαρµόζουν µια προσέγγιση µε βάση το 

οικοσύστηµα, δεδοµένων των 
οικονοµικών, κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών κριτηρίων στο ίδιο 
επίπεδο, για να στηρίζουν τη βιώσιµη 
ανάπτυξη στον θαλάσσιο τοµέα. 
Προωθούν τη συνύπαρξη των σχετικών 
τοµεακών δραστηριοτήτων κατά τρόπο 
συµβατό, ελαχιστοποιούν τις συγκρούσεις 
µεταξύ αυτών των δραστηριοτήτων στα 

θαλάσσια και στα παράκτια ύδατα και 

προάγουν τη διασυνοριακή συνεργασία 
στο πεδίο της κοινής χρήσης του ίδιου 
θαλάσσιου χώρου από διάφορους τοµείς. 

 2. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές ολοκληρωµένης διαχείρισης 
των παράκτιων ζωνών αποσκοπούν να 
συµβάλουν στους ακόλουθους στόχους 
της Ένωσης: 

(α) στην εξασφάλιση του ενεργειακού 

εφοδιασµού της Ένωσης, προωθώντας την 

ανάπτυξη των θαλάσσιων πηγών 

ενέργειας, την ανάπτυξη νέων και 

ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, τη 

διασύνδεση των δικτύων ενέργειας και την 

ενεργειακή απόδοση· 

(α) στην εξασφάλιση του ενεργειακού 

εφοδιασµού της Ένωσης, προωθώντας την 

ανάπτυξη των θαλάσσιων πηγών 

ενέργειας, την ανάπτυξη νέων και 

ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, τη 

διασύνδεση των δικτύων ενέργειας και την 

ενεργειακή απόδοση· 

(β) στην προώθηση της ανάπτυξης των (β) στην προώθηση της ανάπτυξης των 
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θαλάσσιων µεταφορών και την παροχή 
αποτελεσµατικών και αποδοτικών ως 
προς το κόστος θαλάσσιων διαδροµών σε 
όλη την Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένης 

της προσβασιµότητας των λιµένων και της 
ασφάλειας των µεταφορών· 

θαλάσσιων µεταφορών σε όλη την 

Ευρώπη, συµπεριλαµβανοµένης της 

προσβασιµότητας των λιµένων, της 
ασφάλειας των µεταφορών, των 
πολυτροπικών συνδέσεων και της 
βιωσιµότητας· 

(γ) στην προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης και της ανάπτυξης του τοµέα 
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, 

συµπεριλαµβανοµένης της απασχόλησης 

στον κλάδο της αλιείας και των συναφών 

δραστηριοτήτων· 

(γ) στην προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης του τοµέα της αλιείας και της 
βιώσιµης µεγέθυνσης του τοµέα της 
υδατοκαλλιέργειας, συµπεριλαµβανοµένης 

της απασχόλησης στον κλάδο της αλιείας 

και των συναφών δραστηριοτήτων· 

(δ) στη διασφάλιση της διατήρησης, της 

προστασίας και της βελτίωσης του 

περιβάλλοντος, καθώς και τη συνετή και 

ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, 

ιδίως προκειµένου να επιτύχουν καλή 

περιβαλλοντική κατάσταση, ανάσχεση της 

απώλειας της βιοποικιλότητας και της 

υποβάθµισης των οικοσυστηµικών 

υπηρεσιών και µείωση των κινδύνων της 

θαλάσσιας ρύπανσης· 

(δ) στη διασφάλιση της διατήρησης, της 

προστασίας και της βελτίωσης του 

περιβάλλοντος µε ένα αντιπροσωπευτικό 
και συνεκτικό δίκτυο προστατευόµενων 
περιοχών, καθώς και τη συνετή, 
προληπτική και ορθολογική χρήση των 

φυσικών πόρων, ιδίως προκειµένου να 

επιτύχουν καλή περιβαλλοντική 

κατάσταση, ανάσχεση της απώλειας της 

βιοποικιλότητας και της υποβάθµισης των 

οικοσυστηµικών υπηρεσιών και µείωση 

και αποτροπή των κινδύνων της 

θαλάσσιας ρύπανσης και της ρύπανσης 
των παράκτιων περιοχών· 

(ε) στην εξασφάλιση παράκτιων και 
θαλάσσιων περιοχών ανθεκτικών στην 
κλιµατική αλλαγή. 

(ε) στην εξασφάλιση ότι οι παράκτιες και 
θαλάσσιες περιοχές θα είναι 
ανθεκτικότερες στις επιπτώσεις της 
κλιµατικής αλλαγής για να 
προστατευθούν οι ευαίσθητες παράκτιες 
περιοχές· 

 3. Τα θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 
στρατηγικές ολοκληρωµένης διαχείρισης 
των παράκτιων ζωνών µπορούν να έχουν 
στόχο να συµβάλουν σε περαιτέρω 
στόχους των κρατών µελών, όπως: 

 (α) στην αποτροπή της µη βιώσιµης 
εξόρυξης πρώτων υλών· 

 (β) στη προώθηση του βιώσιµου 
τουρισµού· 

 (γ) στη διασφάλιση της διατήρησης και 
της προστασίας της πολιτισµικής 
κληρονοµιάς· 
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 (δ) στη διασφάλιση της χρήσης από το 
κοινό για αναψυχή και άλλες χρήσεις· 

 (ε) στη διατήρηση των παραδοσιακών 
οικονοµικών και κοινωνικών 
χαρακτηριστικών της θαλάσσιας 
οικονοµίας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Πρώτον, διευκρινίζεται ότι η προσέγγιση µε βάση το οικοσύστηµα υιοθετεί µια ολιστική 

προοπτική που ενσωµατώνει οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια και ότι  η 

συνεργασία στο πεδίο της κοινής χρήσης του θαλάσσιου χώρου χρήζει επίσης προώθησης. 

∆εύτερον, καλό είναι να υπογραµµιστούν οι βιώσιµοι στόχοι των κρατών µελών που ο ΘΧΣ και 

η Ο∆ΠΖ θα επιδιώξουν να επιτύχουν. 
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4.12.2013 A7-0379/84 

Τροπολογία  84 

Keith Taylor 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός και ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι στρατηγικές για την ολοκληρωµένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών πρέπει 

να περιλαµβάνουν τουλάχιστον απογραφή 
των υφιστάµενων µέτρων που 
εφαρµόζονται σε παράκτιες ζώνες και 

ανάλυση της ανάγκης για πρόσθετα µέτρα 

για την επίτευξη των στόχων που 

αναφέρονται στο άρθρο 5. Οι στρατηγικές 
αυτές θα προβλέπουν την ολοκληρωµένη 

και διατοµεακή εφαρµογή πολιτικής και θα 
εξετάζουν τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ 
χερσαίων και θαλάσσιων δραστηριοτήτων. 

1. Κατά τη θέσπιση στρατηγικών για την 
ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων 

ζωνών, τα κράτη µέλη πρέπει να 
προσδιορίζουν τα υφιστάµενα µέτρα που 
εφαρµόζονται σε παράκτιες ζώνες και να 
εκπονούν ανάλυση της ανάγκης για 
πρόσθετα µέτρα για την επίτευξη των 

στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 5. Οι 

στρατηγικές ολοκληρωµένης διαχείρισης 
των παράκτιων ζωνών ενισχύουν την 
ολοκληρωµένη και διατοµεακή εφαρµογή 

πολιτικής και λαµβάνουν υπόψη τις 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ χερσαίων και 

θαλάσσιων δραστηριοτήτων µε σκοπό να 
εξασφαλιστεί η συνδεσιµότητα ξηράς και 
θάλασσας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η Ο∆ΠΖ οφείλει να δηµιουργήσει απτές στρατηγικές στο πλαίσιο µιας επίσηµης διαδικασίας 

που θα λειτουργήσουν ως µέσα διασφάλισης της συνεκτικότητας και της αποτελεσµατικότητας 

τόσο εντός των ορίων του παράκτιου και θαλάσσιου χώρου όσο και µεταξύ ενδιαφερόµενων 

µερών. 
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4.12.2013 A7-0379/85 

Τροπολογία  85 

Keith Taylor 

εξ ονόµατος της Οµάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασµός και ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη που συνορεύουν µε µια 

παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή άλλου 

κράτους µέλους πρέπει να συνεργάζονται 

µεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα 

θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωµένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

παρουσιάζουν συνοχή και συντονίζονται 

κατά µήκος της παράκτιας ζώνης ή της 

θαλάσσιας περιοχής και/ή υποπεριοχής. Η 

συνεργασία αυτή λαµβάνει ιδίως υπόψη 

ζητήµατα διακρατικού χαρακτήρα, όπως η 

διασυνοριακή υποδοµή. 

1. Τα κράτη µέλη που συνορεύουν µε µια 

παράκτια ζώνη ή θαλάσσια περιοχή άλλου 

κράτους µέλους πρέπει να συνεργάζονται 

µεταξύ τους ώστε να εξασφαλίζουν ότι τα 

θαλάσσια χωροταξικά σχέδια και οι 

στρατηγικές για την ολοκληρωµένη 

διαχείριση των παράκτιων ζωνών 

παρουσιάζουν συνοχή και συντονίζονται 

κατά µήκος της παράκτιας ζώνης ή της 

θαλάσσιας περιοχής και/ή υποπεριοχής. Η 

συνεργασία αυτή λαµβάνει ιδίως υπόψη 

ζητήµατα διακρατικού χαρακτήρα, όπως η 

διασυνοριακή υποδοµή, και στοχεύει σε 
ένα κοινό όραµα για κάθε υπάρχουσα και 
µελλοντική στρατηγική θαλάσσιας 
λεκάνης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η συνεργασία µεταξύ κρατών µελών είναι θεµελιώδους σηµασίας για την εφαρµογή της 

βασισµένης στο οικοσύστηµα προσέγγισης σε ΘΧΣ και Ο∆ΠΖ. Ένα κοινό όραµα για τις 

θαλάσσιες περιφέρειες και/ή υποπεριφέρειες µπορεί να εξασφαλίσει τη συνεπή και συνεκτική 

διασυνοριακή χρήση του θαλάσσιου χώρου. 

 

 


