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4.12.2013 A7-0379/82 

Ändringsförslag  82 
Keith Taylor 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0379/2013 
Gesine Meissner 
Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 3 – led 2a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. strategier för integrerad förvaltning av 

kustområden: strategier för en integrerad 

förvaltning av alla politiska processer som 

påverkar kustområden och som möjliggör 

en samordnad hantering av den kustnära 

verksamheten i syfte att garantera en 

hållbar utveckling av kust- och 

havsområden; sådana strategier gör det 

möjligt att garantera att beslut om 

förvaltning och utveckling är enhetliga i 

de olika sektorerna och att undvika, eller 

åtminstone begränsa, konflikter mellan 

olika användningsområden i 

kustområdena, 

Or. en 

Motivering 

Det är viktigt med en definition av begreppet ”strategier för integrerad förvaltning av 
kustområden” för att garantera att strategierna blir föremål för formella förfaranden och att 
de leder till slutliga resultat. 
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4.12.2013 A7-0379/83 

Ändringsförslag  83 
Keith Taylor 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0379/2013 
Gesine Meissner 
Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 5 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Fysisk planering i kust- och havsområden 

och strategier för integrerad förvaltning av 

kustområden ska tillämpa en 

ekosystembaserad metod för att underlätta 

samexistens och förebygga konflikter 

mellan konkurrerande sektorers 

verksamhet i marina vatten och 

kustområden, och ska syfta till att bidra till 

följande: 

1. Fysisk planering i kust- och 

havsområden och strategier för integrerad 

förvaltning av kustområden ska tillämpa en 

ekosystembaserad metod, och ta lika stor 

hänsyn till ekonomiska, sociala och 

miljömässiga kriterier, för att stödja 

hållbar utveckling i den havsrelaterade 

sektorn. De ska främja samexistens 

mellan relevanta sektorsverksamheter på 

ett kompatibelt sätt, minimera 

konflikterna mellan dessa verksamheter i 

marina vatten och kustområden samt 

främja gränsöverskridande samarbete och 

olika sektorers gemensamma användning 

av samma havsområde. 

 2. Fysisk planering i kust- och 

havsområden och integrerad förvaltning 

av kustområden ska syfta till att bidra till 

följande unionsmål: 

(a) En tryggad energiförsörjning i unionen 

genom att främja utvecklingen av marina 

energikällor, utveckling av nya och 

förnybara energiformer, sammankoppling 

av energinät och energieffektivitet. 

(a) En tryggad energiförsörjning i unionen 

genom att främja utvecklingen av marina 

energikällor, utveckling av nya och 

förnybara energiformer, sammankoppling 

av energinät och energieffektivitet. 

(b) Främja utvecklingen av sjötransporter 

och erbjuda effektiva och 

kostnadseffektiva sjövägar i hela Europa, 

inbegripet hamntillgänglighet och 

transportsäkerhet. 

(b) Främja utvecklingen av sjötransporter i 

hela Europa, inbegripet hamntillgänglighet, 

transportsäkerhet, multimodala kopplingar 

och hållbarhet. 
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(c) Främja hållbar utveckling och tillväxt i 

sektorn för fiske och vattenbruk, 

inbegripet sysselsättning inom 

fiskerinäringen och verksamheter som nära 

anknyter till detta. 

(c) Främja hållbar utveckling i 

fiskerisektorn och hållbar tillväxt i 

vattenbrukssektorn, inbegripet 

sysselsättning inom fiskerinäringen och 

verksamheter som nära anknyter till detta. 

(d) Säkerställa bevarande, skydd och 

förbättring av miljön samt varsamt och 

rationellt utnyttjande av naturresurserna, 

särskilt i syfte att uppnå ett gott 

miljötillstånd, stoppa förlusten av biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster och 

minska risken för förorening av havet. 

(d) Säkerställa bevarande, skydd och 

förbättring av miljön genom ett 

representativt och koherent nät av 

skyddade områden, samt varsamt, 

försiktigt och rationellt utnyttjande av 

naturresurserna, särskilt i syfte att uppnå ett 

gott miljötillstånd, stoppa förlusten av 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

och minska och förebygga risken för 

förorening av havs- och kustområden. 

(e) Säkerställa klimattåliga kust- och 

havsområden. 

(e) Säkerställa att kust- och havsområden 

är mer motståndskraftiga mot 

klimatförändringarna i syfte att skydda 

känsliga kustområden. 

 3. Fysisk planering i kust- och 

havsområden och integrerad förvaltning 

av kustområden kan också syfta till att 

bidra till nationella mål, t.ex.: 

 (a) Undvika icke hållbar råvaruutvinning. 

 (b) Främja hållbar turism. 

 (c) Säkerställa bevarande och skydd av 

kulturarvet. 

 (d) Garantera allmänhetens användning 

för fritidsändamål och i andra syften. 

 (e) Bevara det traditionella 

socioekonomiska arvet i samband med 

havsrelaterade verksamheter. 

Or. en 

Motivering 

1: Förtydligande av att den ekosystembaserade metoden är en holistisk metod med såväl 
ekonomiska som sociala och miljömässiga kriterier. Samarbete beträffande gemensam 
användning av havsområden bör också främjas. 2: Det är viktigt att understryka de nationella 
hållbarhetsmål som man vill uppnå genom den fysiska planeringen i kust- och havsområden 
och den integrerade förvaltningen av kustområden. 
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4.12.2013 A7-0379/84 

Ändringsförslag  84 
Keith Taylor 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0379/2013 
Gesine Meissner 
Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 8 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Strategier för integrerad förvaltning av 

kustområden ska åtminstone innehålla en 

inventering av befintliga åtgärder som 

tillämpas i kustområden och en analys av 

behovet av ytterligare åtgärder för att 

uppnå de mål som anges i artikel 5. 

Strategierna ska främja ett integrerat och 

sektorsövergripande genomförande av 

politiska åtgärder och beakta samspelet 

mellan markbunden och havsrelaterad 

verksamhet. 

1. När medlemsstaterna upprättar 

strategier för integrerad förvaltning av 

kustområden ska de kartlägga befintliga 

åtgärder som tillämpas i kustområden och 

genomföra en analys av behovet av 

ytterligare åtgärder för att uppnå de mål 

som anges i artikel 5. Strategierna för den 

integrerade förvaltningen av kustområden 

ska förstärka ett integrerat och 

sektorsövergripande genomförande av 

politiska åtgärder och beakta samspelet 

mellan markbunden och havsrelaterad 

verksamhet för att garantera kopplingen 

mellan land och hav. 

Or. en 

Motivering 

Integrerad förvaltning av kustområden bör genomgå ett formellt förfarande och leda fram till 
konkreta strategier, så att man garanterar enhetlighet och effektivitet inom kust- och 
havsområdet och mellan berörda parter. 
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4.12.2013 A7-0379/85 

Ändringsförslag  85 
Keith Taylor 
för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A7-0379/2013 
Gesine Meissner 
Fysisk planering i kust- och havsområden och integrerad förvaltning av kustområden 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 12 – punkt 1 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat som gränsar till ett 

kustområde eller havsområde av en annan 

medlemsstat ska samarbeta för att 

säkerställa att den fysiska planeringen i 

kust- och havsområden och strategierna för 

integrerad förvaltning av kustområden är 

enhetliga och samordnade över 

kustområdena eller den marina regionen 

eller delregionerna. Detta samarbete ska 

särskilt ta hänsyn till frågor av 

gränsöverskridande karaktär, t.ex. 

gränsöverskridande infrastruktur. 

1. Varje medlemsstat som gränsar till ett 

kustområde eller havsområde av en annan 

medlemsstat ska samarbeta för att 

säkerställa att den fysiska planeringen i 

kust- och havsområden och strategierna för 

integrerad förvaltning av kustområden är 

enhetliga och samordnade över 

kustområdena eller den marina regionen 

eller delregionerna. Detta samarbete ska 

särskilt ta hänsyn till frågor av 

gränsöverskridande karaktär, t.ex. 

gränsöverskridande infrastruktur, och syfta 

till en gemensam vision för varje befintlig 

och framtida havsområdesstrategi. 

Or. en 

Motivering 

Samarbete mellan medlemsstater är grundläggande för tillämpningen av den 
ekosystembaserade metoden i den fysiska planeringen i kust- och havsområden och den 
integrerade förvaltningen av kustområden. En gemensam vision för marina regioner och/eller 
delregioner skulle garantera att havsområdena används på ett konsekvent och enhetligt sätt 
över gränserna. 

 

 


