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4.12.2013 A7-0379/82 

Grozījums Nr.  82 

Keith Taylor 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Jūras telpiskā plānošana un integrētā piekrastes pārvaldība 
COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

3. pants – 1. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns) 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a „integrētās piekrastes pārvaldības 
stratēăijas” ir stratēăijas, kuru mērėis ir 
nodrošināt visu to politikas procesu 
integrētu pārvaldību, kas ietekmē 
piekrastes zonu, saskaĦoti pievēršoties 
sauszemes un jūras mijiedarbībai 
piekrastes darbībās, lai nodrošinātu 
piekrastes un jūras teritoriju ilgtspējīgu 
attīstību. Ar šādām stratēăijām tiek 
nodrošināta pārvaldības vai attīstības 
lēmumu saskaĦota pieĦemšana nozarēs, 
tādā veidā novēršot (vai vismaz 
ierobežojot) konfliktus attiecībā uz 
piekrastes teritoriju izmantošanu. 

Or. en 
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4.12.2013 A7-0379/83 

Grozījums Nr.  83 

Keith Taylor 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Jūras telpiskā plānošana un integrētā piekrastes pārvaldība 
COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

5. pants – 1. daĜa – ievaddaĜa 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Jūras telpiskajos plānojumos un integrētās 
piekrastes pārvaldības stratēăijās izmanto 
ekosistēmu pieeju, lai atvieglotu 
konkurējošu nozaru darbību 
līdzāspastāvēšanu un jūras ūdeĦos un 
piekrastes zonās novērstu konfliktus starp 
šādām darbībām, un to mērėis ir palīdzēt: 

1. Jūras telpiskajos plānojumos un 
integrētās piekrastes pārvaldības stratēăijās 
izmanto ekosistēmu pieeju, vienlīdz 
ievērojot ekonomiskos, sociālos un 
ekoloăiskos kritērijus, lai atbalstītu 
ilgstpējīgu attīstību jūrlietu nozarē. Ar 
tiem veicina attiecīgo nozaru darbību 
saderīgu līdzāspastāvēšanu, mazina 
konfliktus starp šādām darbībām jūras 
ūdeĦos un piekrastes zonās un veicina 
pārrobežu sadarbību attiecībā uz vienas 
jūras telpas izmantošanu dažādu nozaru 
vajadzībām. 

 2. Jūras telpisko plānojumu un integrētās 
piekrastes pārvaldības stratēăiju mērėis ir 
palīdzēt īstenot šādus Savienības mērėus: 

(a) nodrošināt energoapgādi Savienībā, 
sekmējot jūras energoresursu attīstību, 
jaunu un atjaunojamu enerăijas veidu 
attīstību, energotīklu starpsavienojumus un 
energoefektivitāti; 

(a) nodrošināt energoapgādi Savienībā, 
sekmējot jūras energoresursu attīstību, 
jaunu un atjaunojamu enerăijas veidu 
attīstību, energotīklu starpsavienojumus un 
energoefektivitāti; 

(b) sekmēt jūras transporta attīstību un 
nodrošināt efektīvus un rentablus 
kuăošanas maršrutus visā Eiropā, tostarp 
ostu pieejamību un transporta drošību; 

(b) sekmēt jūras transporta attīstību visā 
Eiropā, tostarp ostu pieejamību, transporta 
drošību, multimodālus savienojumus un 
ilgtspējību; 

(c) veicināt ilgtspējīgu attīstību un 
izaugsmi zvejniecības un akvakultūras 
nozarē, tostarp nodarbinātību zvejniecībā 

(c) veicināt ilgtspējīgu attīstību 
zvejniecības nozarē un ilgtspējīgu 
izaugsmi akvakultūras nozarē, tostarp 
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un ar to saistītajos segmentos; nodarbinātību zvejniecībā un ar to 
saistītajos segmentos; 

(d) nodrošināt vides saglabāšanu, 
aizsardzību un uzlabošanu, kā arī dabas 
resursu pārdomātu un racionālu 
izmantošanu, jo īpaši tāpēc, lai panāktu 
labu vides stāvokli, apturētu bioloăiskās 
daudzveidības izzušanu un ekosistēmu 
pakalpojumu degradēšanos un samazinātu 
jūras piesārĦošanas riskus; 

(d) nodrošināt vides saglabāšanu, 
aizsardzību un uzlabošanu, izmantojot 
reprezentatīvu un saskaĦotu aizsargājamo 
teritoriju tīklu, kā arī dabas resursu 
piesardzīgu, pārdomātu un racionālu 
izmantošanu, jo īpaši tāpēc, lai panāktu 
labu vides stāvokli, apturētu bioloăiskās 
daudzveidības izzušanu un ekosistēmu 
pakalpojumu degradēšanos un samazinātu 
un nepieĜautu jūras un piekrastes 
teritoriju piesārĦošanas riskus; 

(e) nodrošināt piekrastu un jūras teritoriju 
izturētspēju pret klimata pārmaiĦām. 

(e) nodrošināt, ka piekrastes un jūras 
teritorijas ir noturīgākas pret klimata 
pārmaiĦu ietekmi, lai tādējādi aizsargātu 
mazaizsargātas piekrastes teritorijas. 

 3. Ar jūras telpiskajiem plānojumiem un 
integrētās piekrastes pārvaldības 
stratēăijām var tiekties sekmēt tādus 
valstu mērėus kā, piemēram: 

 (a) novērst izejvielu ieguvi neilgtspējīgā 
veidā; 

 (b) veicināt ilgtspējīgu tūrismu; 

 (c) nodrošināt kultūras mantojuma 
saglabāšanu un aizsardzību; 

 (d) garantēt sabiedrībai atpūtas iespējas 
un citus izmantošanas veidus; 

 (e) saglabāt jūras ekonomikas nozaru 
tradicionālās ekonomiskās un sociālās 
īpašības. 

Or. en 

Pamatojums 

Pirmajā punktā tiek paskaidrots, ka ekosistēmu pieeja ir holistiska, apvienojot ekonomiskus, 
sociālus un ekoloăiskus kritērijus, kā arī būtu jāveicina kopīga jūras telpas izmantošana. 
Otrais punkts ir paredzēts, lai uzsvērtu valstu mērėus ilgtspējas ziĦā, kurus tiecas sasniegt ar 
jūras telpiskajiem plānojumiem un integrētās piekrastes pārvaldības stratēăijām. 
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4.12.2013 A7-0379/84 

Grozījums Nr.  84 

Keith Taylor 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Jūras telpiskā plānošana un integrētā piekrastes pārvaldība 
COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

8. pants – 1. punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Integrētās piekrastes pārvaldības 
stratēăijas ietver vismaz to pasākumu 
uzskaiti, kas jau tiek veikti piekrastes 
zonās, kā arī vērtējumu par to, vai 
vajadzīgi papildu pasākumi, lai sasniegtu 
5. pantā izklāstītos mērėus. Stratēăijās 
paredz integrētu un starpnozaru politikas 
pasākumu īstenošanu un Ħem vērā 
mijiedarbību starp sauszemes un jūras 
darbību. 

1. Izstrādājot integrētās piekrastes 
pārvaldības stratēăijas, dalībvalstis apzina 
tos pasākumus, kas jau tiek veikti 
piekrastes zonās, kā arī izvērtē to, vai 
vajadzīgi papildu pasākumi, lai sasniegtu 
5. pantā izklāstītos mērėus. Ar integrētās 
piekrastes pārvaldības stratēăijām uzlabo 
integrētu un starpnozaru politikas 
pasākumu īstenošanu un Ħem vērā 
mijiedarbību starp sauszemes un jūras 
darbībām, lai nodrošinātu sauszemes un 
jūras savienojamību. 

Or. en 

Pamatojums 

Integrētajai piekrastes pārvaldībai būtu jāsniedz konkrētas stratēăijas atbilstīgi oficiālam 
procesam, lai nodrošinātu saskaĦotību un efektivitāti piekrastes un jūras telpā un starp 
ieinteresētajām personām. 
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4.12.2013 A7-0379/85 

Grozījums Nr.  85 

Keith Taylor 

Verts/ALE grupas vārdā 
 
ZiĦojums A7-0379/2013 

Gesine Meissner 

Jūras telpiskā plānošana un integrētā piekrastes pārvaldība 
COM(2013)0133 – C7-0065/2013 – 2013/0074(COD) 

Direktīvas priekšlikums 

12. pants - 1. punkts 

 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Katra dalībvalsts, kuras piekrastes zona 
vai jūras teritorija robežojas ar citas 
dalībvalsts piekrastes zonu vai jūras 
teritoriju, sadarbojas, lai nodrošinātu, ka 
jūras telpiskie plānojumi un integrētās 
piekrastes pārvaldības stratēăijas ir 
saskaĦotas un koordinētas visā attiecīgajā 
piekrastes zonā vai jūras reăionā un/vai 
apakšreăionā. Šādā sadarbībā jo īpaši Ħem 
vērā transnacionāla rakstura jautājumus, 
piemēram, pārrobežu infrastruktūras 
aspektu. 

1. Katra dalībvalsts, kuras piekrastes zona 
vai jūras teritorija robežojas ar citas 
dalībvalsts piekrastes zonu vai jūras 
teritoriju, sadarbojas, lai nodrošinātu, ka 
jūras telpiskie plānojumi un integrētās 
piekrastes pārvaldības stratēăijas ir 
saskaĦotas un koordinētas visā attiecīgajā 
piekrastes zonā vai jūras reăionā un/vai 
apakšreăionā. Šādā sadarbībā jo īpaši Ħem 
vērā transnacionāla rakstura jautājumus, 
piemēram, pārrobežu infrastruktūras 
aspektu, un tiecas sasniegt kopīgu 
redzējumu attiecībā uz katru esošo vai 
turpmāko jūras baseina stratēăiju. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai jūras telpiskajos plānojumos un integrētajā piekrastes pārvaldībā piemērotu ekosistēmu 
pieeju, būtiska nozīme ir dalībvalstu sadarbībai. Kopīgs redzējums par jūras reăioniem un/vai 
apakšreăioniem nodrošinātu saskanīgu un saistītu jūras telpas lietojumu pārrobežu mērogā. 

 
 


