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4.12.2013 A7-0379/82 

Pakeitimas  82 
Keith Taylor 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0379/2013 
Gesine Meissner 
Jūrų erdv÷s planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas 

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

Pasiūlymas d÷l direktyvos 

3 straipsnio 1 dalies 2 a punktas naujas (naujas) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Integruoto pakrančių zonų valdymo 

strategijos – strategijos, kuriomis 

siekiama integruoto visų politikos 

procesų, darančių įtaką pakrančių 

zonoms, valdymo, koordinuotai 

sprendžiant pakrančių veiklos sausumoje 

ir jūroje sąveikos klausimą siekiant 

užtikrinti tvarų pakrančių ir jūrų zonų 

vystymąsi. Tokiomis strategijomis 

užtikrinama, kad valdymo ar vystymosi 

sprendimai visuose sektoriuose būtų 

priimami darniai ir būtų išvengta 

konfliktų d÷l pakrančių zonų naudojimo 

ar bent jie būtų apriboti. 

Or. en 

Pagrindimas 

Svarbu nustatyti integruoto pakrančių zonų valdymo strategijas, užtikrinti, kad jos būtų 

formaliai parengtos ir duotų rezultatus. 
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4.12.2013 A7-0379/83 

Pakeitimas  83 

Keith Taylor 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0379/2013 
Gesine Meissner 
Jūrų erdv÷s planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas 

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

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
5 straipsnio 1 dalies įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pagal jūrų erdv÷s planus ir integruoto 

pakrančių zonų valdymo strategijas 

taikomas ekosisteminis metodas, siekiant 

sudaryti palankesnes sąlygas jūrų 

vandenyse ir pakrančių zonose tuo pat 

metu vykdyti konkuruojančių sektorių 

veiklą ir išvengti jų tarpusavio konfliktų, 

taip pat jais siekiama pad÷ti: 

1. Pagal jūrų erdv÷s planus ir integruoto 

pakrančių zonų valdymo strategijas 

taikomas ekosisteminis metodas, vienodai 

atsižvelgiant į ekonominius, socialinius ir 

ekologinius kriterijus, siekiant remti tvarų 

vystymąsi ir augimą jūrų sektoriuje. Jais 

skatinamas atitinkamų sektorių veiklos 

darnus sambūvis, kiek įmanoma ribojami 

tarpusavio konfliktai vykdant tą veiklą 

jūrų vandenyse ir pakrančių zonose ir 

skatinamas tarpvalstybinis 

bendradarbiavimas bendrai įvairiems 

sektoriams naudojant tą pačią jūrų erdvę. 

 2. Jūrų erdv÷s planais ir integruoto 

pakrančių zonų valdymo strategijomis 

siekiama pad÷ti siekti šių Sąjungos tikslų: 

a) užtikrinti energijos tiekimą Sąjungoje, 

skatinant jūros energijos išteklių pl÷trą, 

naujų bei atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių pl÷trą, energetikos tinklų 

sujungimą ir energijos vartojimo 

efektyvumą; 

a) užtikrinti energijos tiekimą Sąjungoje, 

skatinant jūros energijos išteklių pl÷trą, 

naujų ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių 

pl÷trą, energetikos tinklų sujungimą ir 

energijos vartojimo efektyvumą; 

b) skatinti jūrų transporto pl÷trą ir 

užtikrinti veiksmingus bei ekonomiškai 

efektyvius laivybos maršrutus visoje 

Europoje, įskaitant uostų prieinamumą ir 

transporto saugą; 

b) skatinti jūrų transporto pl÷trą visoje 

Europoje, įskaitant uostų prieinamumą ir 

transporto saugą, daugiarūšio transporto 

jungtis ir tvarumą; 

c) skatinti tvarią žuvininkyst÷s ir 

akvakultūros sektoriaus pl÷trą ir augimą, 

c) skatinti tvarią žuvininkyst÷s sektoriaus 

pl÷trą ir tvarų akvakultūros sektoriaus 
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įskaitant užimtumą žuvininkyst÷s ir 

susijusiuose sektoriuose; 

augimą, įskaitant užimtumą žuvininkyst÷s 

ir susijusiuose sektoriuose; 

d) užtikrinti aplinkos išsaugojimą, apsaugą 

ir gerinimą, taip pat apdairų ir racionalų 

gamtos išteklių naudojimą, visų pirma 

siekiant užtikrinti gerą aplinkos būklę, 

sustabdyti biologin÷s įvairov÷s nykimą bei 

ekosistemų funkcijų blog÷jimą ir sumažinti 

jūrų taršos riziką; 

d) užtikrinti aplinkos išsaugojimą, apsaugą 

ir gerinimą dalyvaujant atstovui ir 

naudojantis nuosekliu saugomų teritorijų 

tinklu, taip pat apdairų, atsargų ir 

racionalų gamtos išteklių naudojimą, visų 

pirma siekiant užtikrinti gerą aplinkos 

būklę, sustabdyti biologin÷s įvairov÷s 

nykimą bei ekosistemų funkcijų blog÷jimą 

ir sumažinti jūrų ir pakrančių teritorijų 

taršos riziką ir jos išvengti; 

e) užtikrinti klimato kaitos poveikiui 

atsparias pakrančių ir jūrų teritorijas. 

e) užtikrinti, kad pakrančių ir jūrų 

teritorijos būtų atsparesn÷s klimato kaitos 

poveikiui siekiant apsaugoti pažeidžiamas 

pakrančių teritorijas. 

 3. Jūrų erdv÷s planais ir integruoto 

pakrančių zonų valdymo strategijomis 

gali būti siekiama prisid÷ti siekiant 

nacionalinių tikslų, pvz.: 

 a) vengti netinkamos žaliavų gavybos; 

 b) skatinti tvarų turizmą; 

 c) užtikrinti kultūros paveldo išsaugojimą 

ir apsaugą; 

 d) užtikrinti, kad visuomen÷ gal÷tų 

naudotis rekreaciniais ir kitais tikslais; 

 e) išsaugoti tradicinius ekonominius ir 

socialinius jūrų ekonomikos bruožus. 

Or. en 

Pagrindimas 

1: paaiškinama, kad ekosisteminis metodas pagrįstas holistiniu požiūriu, kurį taikant 

integruojami ekonominiai, socialiniai ir ekologiniai kriterijai; taip pat reik÷tų skatinti 

bendradarbiavimą bendro tos pačios jūrų erdv÷s naudojimo srityje. 2: svarbu pabr÷žti tvarius 

nacionalinius tikslus, kurių bus siekiama vykdant jūrų erdv÷s planavimą ar integruotą 

pakrančių zonų valdymą. 
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4.12.2013 A7-0379/84 

Pakeitimas  84 

Keith Taylor 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0379/2013 
Gesine Meissner 
Jūrų erdv÷s planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas 

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

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
8 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Integruoto pakrančių zonų valdymo 

strategijose pateikiamas bent esamų 

priemonių, taikomų pakrančių zonose, 

aprašas ir papildomų veiksmų siekiant 5 

straipsnyje nurodytų tikslų poreikio 

analiz÷. Strategijose numatomas 

integruotas ir kelis sektorius apimantis 

politikos įgyvendinimas, aptariamos 

sausumoje ir jūroje vykdomos veiklos 

sąsajos. 

1. Rengdamos integruoto pakrančių zonų 

valdymo strategijas, valstyb÷s nar÷s 

nustato esamas priemones, taikomas 

pakrančių zonose, ir atlieka papildomų 

veiksmų siekiant 5 straipsnyje nurodytų 

tikslų poreikio analizę. Įgyvendinant 

integruoto pakrančių zonų valdymo 

strategijas skatinamas integruotas ir kelis 

sektorius apimantis politikos 

įgyvendinimas, taip pat atsižvelgiama į 

sausumoje ir jūroje vykdomos veiklos 

sąveiką siekiant užtikrinti veiklos 

sausumos ir jūros ryšį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Vykdant integruotą pakrančių zonų valdymą tur÷tų būti parengtos konkrečios strategijos, 

kurios būtų nuoseklumo ir efektyvumo pakrančių zonose ir jūrų erdv÷je ir tarp suinteresuotųjų 

subjektų užtikrinimo priemon÷s. 
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4.12.2013 A7-0379/85 

Pakeitimas  85 

Keith Taylor 
Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A7-0379/2013 
Gesine Meissner 
Jūrų erdv÷s planavimas ir integruotas pakrančių zonų valdymas 

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

Pasiūlymas d÷l direktyvos 
12 straipsnio 1 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstyb÷ nar÷, kuri ribojasi su 

kitos valstyb÷s nar÷s pakrančių zona ar 

jūrų teritorija, bendradarbiauja siekdama 

užtikrinti, kad jūrų erdv÷s planai ir 

integruoto pakrančių zonų valdymo 

strategijos būtų nuoseklūs ir koordinuojami 

visoje atitinkamoje pakrančių zonoje ar 

jūrų regione ir (arba) paregionyje. Vykdant 

tokį bendradarbiavimą visų pirma 

atsižvelgiama į tarpvalstybinio pobūdžio 

klausimus, pavyzdžiui, tarpvalstybinę 

infrastruktūrą. 

1. Kiekviena valstyb÷ nar÷, kuri ribojasi su 

kitos valstyb÷s nar÷s pakrančių zona ar 

jūrų teritorija, bendradarbiauja siekdama 

užtikrinti, kad jūrų erdv÷s planai ir 

integruoto pakrančių zonų valdymo 

strategijos būtų nuoseklūs ir koordinuojami 

visoje atitinkamoje pakrančių zonoje ar 

jūrų regione ir (arba) paregionyje. Vykdant 

tokį bendradarbiavimą visų pirma 

atsižvelgiama į tarpvalstybinio pobūdžio 

klausimus, pavyzdžiui, tarpvalstybinę 

infrastruktūrą, ir siekiama sukurti bendrą 

kiekvienos esamos ir būsimos strategijos, 

skirtos konkrečiam jūros baseinui, viziją. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant taikyti ekosisteminį metodą jūrų erdv÷s planavimo ar integruoto pakrančių zonų 

valdymo srityse, labai svarbus valstybių narių bendradarbiavimas. Bendra pakrančių zonų ar 

jūrų regionų ir (arba) paregionių vizija užtikrintų nuoseklų ir darnų jūrų erdv÷s 

tarpvalstybinį naudojimą. 

 

 

 


