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4.12.2013 A7-0379/82 

Predlog spremembe  82 
Keith Taylor 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0379/2013 
Gesine Meissner 
Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnega pasu 

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

Predlog direktive 
Člen 3 – odstavek 1 – točka 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. „strategije celostnega upravljanja 

obalnih območij“ pomeni strategije, 

katerih namen je celostno upravljanje 

vseh postopkov politike, ki zadevajo 

obalna območja, s katerimi se usklajeno 

obravnava medsebojno kopensko-morsko 

vplivanje obalnih dejavnosti, da bi se 

zagotovil trajnostni razvoj obalnih in 

morskih območij. S takšnimi strategijami 

se zagotavlja, da se odločitve o 

upravljanju ali razvoju sprejemajo 

skladno med sektorji in preprečujejo ali 

vsaj omejujejo spori glede rabe morskih 

območij; 

Or. en 

Obrazložitev 

Opredeliti je treba strategije celostnega upravljanja obalnih območij, da se zagotovi, da 

sledijo formalnim postopkom in dosegajo končne rezultate. 
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4.12.2013 A7-0379/83 

Predlog spremembe  83 
Keith Taylor 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0379/2013 
Gesine Meissner 
Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnega pasu 

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

Predlog direktive 
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pri pomorskih prostorskih načrtih in 

strategijah celostnega upravljanja obalnih 

območij se uporablja ekosistemski pristop, 

da se omogoči soobstoj konkurenčnih 

sektorskih dejavnosti v morskih vodah in 

na obalnih območjih ter preprečijo 

nesoglasja med njimi, cilj teh načrtov in 

strategij pa je prispevati k: 

1. Pri pomorskih prostorskih načrtih in 

strategijah celostnega upravljanja obalnih 

območij se na isti ravni uporabljajo 

ekosistemski pristop ter ekološka in 

družbena merila v podporo trajnostnemu 

razvoju pomorskega sektorja. Spodbujajo 

skladen soobstoj vseh ustreznih sektorskih 

dejavnosti, zmanjšujejo nesoglasja med 

temi dejavnostmi v morskih vodah in na 

obalnih območjih in spodbujajo čezmejno 

sodelovanje in souporabo istega 

pomorskega prostora v različnih sektorjih. 

 2. Pomorski prostorski načrti in strategije 

celostnega upravljanja obalnih območij 

naj bodo zasnovani tako, da bodo 

prispevali k naslednjim ciljem Unije: 

(a) zagotavljanju oskrbe Unije z energijo s 

spodbujanjem razvoja morskih virov 

energije, razvoja novih in obnovljivih oblik 

energije, medsebojnega povezovanja 

energetskih omrežij ter energetske 

učinkovitosti; 

(a) zagotavljanju oskrbe Unije z energijo s 

spodbujanjem razvoja morskih virov 

energije, razvoja novih in obnovljivih oblik 

energije, medsebojnega povezovanja 

energetskih omrežij ter energetske 

učinkovitosti; 

(b) spodbujanju razvoja pomorskega 

prometa ter zagotavljanju smotrnih in 

stroškovno učinkovitih plovnih poti po 

vsej Evropi, vključno z dostopnostjo 

pristanišč in varnostjo v prometu; 

(b) spodbujanju razvoja pomorskega 

prometa po vsej Evropi, vključno z 

dostopnostjo pristanišč in varnostjo v 

prometu, multimodalnih povezav in 

trajnosti; 

(c) podpiranju trajnostnega razvoja ter rasti 

ribiškega sektorja in sektorja akvakulture, 

(c) podpiranju trajnostnega razvoja 

ribiškega sektorja in trajnostne rasti 
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vključno z zaposlovanjem v ribiškem in 

povezanih sektorjih; 

sektorja akvakulture, vključno z 

zaposlovanjem v ribiškem in povezanih 

sektorjih; 

(d) zagotavljanju ohranjanja, varstva in 

izboljševanja okolja ter preudarni in 

racionalni rabi naravnih virov, zlasti za 

doseganje dobrega okoljskega stanja, 

zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti 

in slabšanja ekosistemskih storitev ter 

zmanjšanje tveganj za onesnaženje morja; 

(d) zagotavljanju ohranjanja, varstva in 

izboljševanja okolja z reprezentativno in 

usklajeno mrežo zaščitenih območij in z 

uporabo previdnostnega načela ter 

preudarni in racionalni rabi naravnih virov, 

zlasti za doseganje dobrega okoljskega 

stanja, zaustavitev izgube biotske 

raznovrstnosti in slabšanja ekosistemskih 

storitev ter za zmanjšanje in preprečevanje 

tveganj za onesnaženje morskih in obalnih 

območij; 

(e) zagotavljanju, da so obalna in morska 

območja odporna proti podnebnim 

spremembam. 

(e) zagotavljanju, da so obalna in morska 

območja bolj odporna proti posledicam 

podnebnih sprememb, da se zaščitijo 

ranljiva obalna območja; 

 3. Pomorski prostorski načrti in strategije 

celostnega upravljanja obalnih območij 

naj bodo zasnovani tako, da bodo 

prispevali k naslednjim nacionalnim 

ciljem: 

 (a) preprečevanju netrajnostnega 

pridobivanja surovin; 

 (b) spodbujanju trajnostnega turizma; 

 (c) zagotavljanju ohranjanja in varstva 

kulturne dediščine; 

 (d) zagotavljanju javne uporabe za 

rekreativne in druge namene; 

 (e) ohranitvi tradicionalnih gospodarskih 

in družbenih značilnosti pomorskega 

gospodarstva 

Or. en 

Obrazložitev 

1: pojasni, da ekosistemski pristop temelji na celostnem razumevanju, ki združuje 

gospodarska, socialna in ekološka merila; spodbujati je treba tudi sodelovanje pri souporabi 

pomorskega prostora.  2: poudariti je treba trajnostne nacionalne cilje, ki se jih bo poskušalo 

doseči s pomorskim prostorskim načrtovanjem in celostnim upravljanjem obalnih območij. 
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4.12.2013 A7-0379/84 

Predlog spremembe  84 
Keith Taylor 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0379/2013 
Gesine Meissner 
Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnega pasu 

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

Predlog direktive 
Člen 8 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Strategije celostnega upravljanja obalnih 

območij vsebujejo vsaj evidenco ukrepov, 

ki se uporabljajo na obalnih območjih, in 

analizo potrebe po dodatnih ukrepih za 

izpolnitev ciljev iz člena 5. V strategijah se 

določi celostno in medsektorsko izvajanje 

politik ter upošteva medsebojno vplivanje 

med kopenskimi in pomorskimi 

dejavnostmi. 

1. Pri vzpostavitvi strategije celostnega 

upravljanja obalnih območij države članice 

opredelijo obstoječe ukrepe, ki se 

uporabljajo na obalnih območjih, in 

opravijo analizo potrebe po dodatnih 

ukrepih za izpolnitev ciljev iz člena 5. 

Strategije celostnega upravljanje obalnih 

območij krepijo celostno in medsektorsko 

izvajanje politik ter upoštevajo 

medsebojno vplivanje med kopenskimi in 

pomorskimi dejavnostmi, da se zagotovi 

povezljivost kopnega in morja. 

Or. en 

Obrazložitev 

Celostno upravljanje obalnih območij bi moralo zagotoviti konkretne strategije v okviru 

formalnega postopka kot sredstva za zagotavljanje usklajenosti in učinkovitosti na obalnem in 

pomorskem področju in med deležniki.  
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4.12.2013 A7-0379/85 

Predlog spremembe  85 
Keith Taylor 
v imenu skupine Verts/ALE 

 

Poročilo A7-0379/2013 
Gesine Meissner 
Pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnega pasu 

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

Predlog direktive 
Člen 12 – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vsaka država članica, ki meji na obalno 

ali pomorsko območje druge države 

članice, sodeluje z njo, da bi zagotovila, da 

so pomorski prostorski načrti in strategije 

celostnega upravljanja obalnih območij 

usklajeni na celotnem zadevnem obalnem 

območju ali v celotni zadevni morski regiji 

in/ali podregiji. Pri takem sodelovanju se 

upoštevajo zlasti nadnacionalni vidiki, kot 

je čezmejna infrastruktura. 

1. Vsaka država članica, ki meji na obalno 

ali pomorsko območje druge države 

članice, sodeluje z njo, da bi zagotovila, da 

so pomorski prostorski načrti in strategije 

celostnega upravljanja obalnih območij 

usklajeni na celotnem zadevnem obalnem 

območju ali v celotni zadevni morski regiji 

in/ali podregiji. Pri takem sodelovanju se 

upoštevajo zlasti nadnacionalni vidiki, kot 

je čezmejna infrastruktura, njegov cilj pa je 

skupna vizija za vse sedanje in prihodnje 

strategije regionalnih morskih bazenov. 

Or. en 

Obrazložitev 

Sodelovanje med državami članicami je temeljnega pomena za uporabo ekosistemskega 

pristopa pri pomorskem prostorskem načrtovanju ali celostnem upravljanju obalnih območij. 

Skupna vizija za morske regije in/ali podregije bi zagotovila dosledno in skladno čezmejno 

uporabo morskega prostora. 

 

 

 


