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Módosítás 1
Jutta Paulus

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. tekintettel az Egyesült Nemzetek 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye 
Feleinek 21. Konferenciáján (COP21) 
Párizsban, 2015. december 12-én 
elfogadott megállapodásra (Párizsi 
Megállapodás),

Or. en

Módosítás 2
Jutta Paulus

Véleménytervezet
A b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ab. tekintettel a Bizottságnak „A 2030-
ig tartó időszakra szóló uniós 
biodiverzitási stratégia – Hozzuk vissza a 
természetet az életünkbe!” című, 2020. 
május 20-i közleményére 
(COM(2020)0380),

Or. en

Módosítás 3
Jutta Paulus

Véleménytervezet
A c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ac. tekintettel az Európai 
Parlamentnek az éghajlati és környezeti 
vészhelyzetről szóló, 2019. november 28-i 
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állásfoglalására,

Or. en

Módosítás 4
Jutta Paulus

Véleménytervezet
A d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ad. tekintettel az árvízkockázatok 
értékeléséről és kezeléséről szóló, 2007. 
október 23-i 2007/60/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvre,

Or. en

Módosítás 5
Jutta Paulus

Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Atlanti-óceán térségének 
kék gazdasága az EU kék gazdasága bruttó 
hozzáadott értékének 36 %-át teszi ki;

A. mivel a kék gazdaság koncepcióját 
annak érdekében alakították ki, hogy 
fenntartsák az egészséges óceánokat, és 
elősegítsék az ökoszisztémáinak 
megőrzését és helyreállítását, amelyek 
létfontosságúak az emberiség számára; 
mivel az Atlanti-óceán az EU kék 
gazdasága bruttó hozzáadott értékének 36 
%-át teszi ki;

Or. en

Módosítás 6
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal
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Véleménytervezet
A preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

A. mivel az Atlanti-óceán térségének 
kék gazdasága az EU kék gazdasága bruttó 
hozzáadott értékének 36 %-át teszi ki;

A. mivel az Atlanti-óceán térségének 
kék gazdasága 73,4 milliárd EUR bruttó 
hozzáadott értéket termelt, ami az EU kék 
gazdasága bruttó hozzáadott értékének 36 
%-át teszi ki, valamint 2017-ben 
1,29 millió embert foglalkoztatott;

Or. en

Módosítás 7
Dominique Riquet

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel Latin-Amerika és a Karib-
térség az EU ötödik legnagyobb 
kereskedelmi partnere, és az EU Latin-
Amerika és a Karib-térség legfontosabb 
befektetője és második kereskedelmi 
partnere, ami jelentős tengeri szállítási 
forgalmat eredményez a két régió között; 

Or. en

Módosítás 8
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Maria Grapini, Johan Danielsson, 
István Ujhelyi

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel a kék gazdasági ágazatnak 
hozzá kell járulnia a tiszta energiára való 
átálláshoz, különösen a tengeri megújuló 
energiák növekvő potenciáljának 
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feltárásán és a tengeri térség 
fenntarthatóbb kezelésén keresztül;

Or. en

Módosítás 9
Leila Chaibi

Véleménytervezet
A a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Aa. mivel az Éghajlat-változási 
Kormányközi Testületnek „Az óceán és a 
krioszféra a változó éghajlatban” című 
különjelentése rámutatott a tengert és a 
tengerpartot fenyegető különféle 
veszélyekre, különösen a tengerszint 
emelkedésére;

Or. en

Módosítás 10
Jutta Paulus

Véleménytervezet
A e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ae. mivel az EU-nak jobban kell 
reagálnia a fenyegetésekre és a 
veszélyhelyzetekre, például védelmet kell 
nyújtania a tengeri szennyezéssel 
szemben, beleértve a balesetek által 
okozott szennyezést is;

Or. en

Módosítás 11
Jutta Paulus
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Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az atlanti régiók közötti 
fokozott koordináció és együttműködés 
lehet az egyetlen út a jelenlegi Covid19-
válság hatásainak enyhítése felé;

B. mivel az atlanti régiók közötti 
fokozott koordináció és együttműködés 
lehet az egyetlen út a végpiacok felé tartó 
közlekedési forgalom hatékonyabb és 
környezeti szempontból fenntartható 
irányítása felé, hogy elkerüljék a 
károsabb közúti szállítást, és enyhítsék a 
jelenlegi Covid19-válság hatásait, 
valamint az éghajlati és biodiverzitási 
válságot, amelyek az óceáni élőhelyeket és 
a tengerparti közösségeket sújtják;

Or. en

Módosítás 12
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
B preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

B. mivel az atlanti régiók közötti 
fokozott koordináció és együttműködés 
lehet az egyetlen út a jelenlegi Covid19-
válság hatásainak enyhítése felé;

B. mivel az atlanti régiók közötti 
fokozott koordináció és együttműködés 
lehet az egyetlen út a jelenlegi Covid19-
válság hatásainak és a brexit 
mellékhatásának enyhítése felé;

Or. en

Módosítás 13
Jutta Paulus

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel EU gazdaságélénkítő 
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erőfeszítései a fenntarthatóság köré 
épülnek, amely az Európai Bizottság által 
2019 decemberében elfogadott európai 
zöld megállapodás alapját képezi; mivel ez 
az ambiciózus intézkedéscsomag arra 
irányul, hogy 2050-re Európa legyen az 
első klímasemleges földrész, valamint 
hogy javítsa bolygónk, gazdaságunk és a 
lakosság egészségét;

Or. en

Módosítás 14
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Maria Grapini, Johan Danielsson, 
István Ujhelyi

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel a jelenlegi válság 
valószínűleg érinti a kék gazdaság több 
ágazatát is, különös tekintettel a 
tengerparti és tengeri turizmusra; mivel a 
kék gazdaságot stratégiai módon kell 
felhasználni a Covid19-világjárvány által 
okozott gazdasági és társadalmi károk 
helyreállításának elősegítése érdekében;

Or. en

Módosítás 15
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
B a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ba. mivel az Atlanti-óceán 
történelmileg nagy értékű stratégiai 
tényező Európa számára, mivel olyan 
potenciált hordoz, amelyet a tudományos 
és technológiai fejlődés nagymértékben 
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kibontakoztathat;

Or. en

Módosítás 16
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Maria Grapini, Johan Danielsson, 
István Ujhelyi

Véleménytervezet
C preambulumbekezdés

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel a Bizottság által az Atlanti-
óceán térségére vonatkozó tengerstratégia 
naprakésszé tétele érdekében elfogadott 
cselekvési terv ugyanazokra az elvekre 
épül, mint az európai zöld megállapodás és 
a digitális stratégia;

C. mivel a Bizottság által az Atlanti-
óceán térségére vonatkozó tengerstratégia 
naprakésszé tétele érdekében elfogadott 
cselekvési terv ugyanazokra az elvekre 
épül, mint az európai zöld megállapodás és 
a digitális stratégia, figyelembe véve az 
Egyesült Nemzetek fenntartható fejlődési 
céljait;

Or. en

Módosítás 17
Jutta Paulus

Véleménytervezet
C a preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ca. mivel az egészséges óceánok és 
ökoszisztémáik mint éghajlat-szabályozók 
megőrzése és helyreállítása alapvető 
fontosságú az emberiség számára, mivel a 
Föld légkörében az oxigén legalább 
felének előállítói, a biológiai sokféleség 
hordozói, a globális élelmezésbiztonság és 
az emberi egészség forrásai, valamint a 
gazdasági tevékenységek, többek között a 
halászat, a közlekedés, a kereskedelem, az 
idegenforgalom, a megújuló energia és az 
egészségügyi termékek forrásai, 
amelyeknek a fenntarthatóság elvén kell 
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alapulniuk; mivel az uniós 
tengerhasznosítási ágazat teljes gazdasági 
hatását tekintve 149 milliárd euróval 
járult hozzá az EU GDP-jéhez 2018-ban, 
és több mint 2 millió munkahelyet tart 
fenn1a;
_________________
1a Oxford Economics (2020: The 
Economic Value of the EU Shipping 
Industry – Az uniós hajózási ágazat 
gazdasági értéke).

Or. en

Módosítás 18
Jutta Paulus

Véleménytervezet
C b preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

C. mivel az előrejelzések szerint a 
tengeri szállításból származó CO2-
kibocsátás 2050-ig 90–130%-kal fog nőni, 
ha a megszokott üzletmenet folytatódik1b; 
mivel az ENSZ jelenlegi kibocsátások és a 
kitűzött kibocsátáscsökkentési célok 
közötti szakadékról szóló 2020. évi 
jelentése szerint a hajózásból és légi 
közlekedésből származó nemzetközi 
kibocsátások 2050-ig az 1,5 °C-os 
forgatókönyv szerint megengedett CO2-
kibocsátások 60–220%-át használhatják 
fel, ha nem fogadnak el ambiciózus 
intézkedéseket; mivel abból fakadóan, 
hogy egy hajó átlagos élettartama 25–
30 év, a tengeri szállítással kapcsolatban 
ma meghozott döntések meghatározóak 
lesznek majd a 2050-es kibocsátási szintek 
tekintetében; mivel az ágazatot mindeddig 
nem vették figyelembe az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás 
csökkentésére irányuló uniós 
kötelezettségvállalásban;



AM\1227228HU.docx 11/51 PE689.854v01-00

HU

_________________
1b Az IMO negyedik ÜHG-tanulmánya, 
2020.

Or. en

Módosítás 19
Jutta Paulus

Véleménytervezet
C c preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cc. mivel a zöld hajózás és az 
innovatív kikötői tevékenységek 
hozzájárulnak az EU szén- és környezeti 
lábnyomának csökkentéséhez; mivel a 
tengeri üzemanyagok nincsenek 
megadóztatva; mivel a fedélzeti 
villamosenergia-szükségletet üzemanyag 
égetésével biztosítják, még akkor is, ha a 
hajók a kikötőben horgonyoznak; mivel ez 
az üzemanyag adómentes, szemben a 
kikötői villamos energiával; 

Or. en

Módosítás 20
Jutta Paulus

Véleménytervezet
C d preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Cd. mivel a „Turizmus és közlekedés 
2020-ban és azon túl” című közlemény is 
hangsúlyozza annak fontosságát, hogy a 
fenntartható kék és zöld gazdaságra 
irányuló stratégiai megközelítéssel 
összhangban meg kell védeni és helyre 
kell állítani Európa szárazföldi és tengeri 
természeti tőkéjét;



PE689.854v01-00 12/51 AM\1227228HU.docx

HU

Or. en

Módosítás 21
Jutta Paulus

Véleménytervezet
C e preambulumbekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

Ce. mivel a zöld megállapodás 
hangsúlyozza, hogy a tengeri megújuló 
energiaforrások előállítása alapvető 
szerepet játszik a klímasemleges 
gazdaságra való átállásban; kiemeli, hogy 
fenntarthatóbb módon kell gazdálkodni a 
tengeri térséggel, hogy kiaknázzák a 
tengeri megújuló energiaforrásokban 
rejlő lehetőségeket;

Or. en

Módosítás 22
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. támogatja a fenntartható fejlődés 
elvét mint az Unió gazdasági 
növekedésének fő hajtóerejét; felhívja a 
Bizottságot, hogy mozdítsa elő a kutatást, a 
fejlesztést és az innovációt mint a tiszta 
energiára való átálláshoz hozzájáruló 
eszközöket;

1. támogatja a fenntartható fejlődés 
elvét mint az Unió gazdasági 
növekedésének fő hajtóerejét, különösen 
az Atlanti-óceán térségében, ahol ez a 
tengeri közlekedésen, a hajógyártáson, a 
biotechnológián, a halászaton és 
akvakultúrán, a zöld turizmuson, 
valamint a tengeri szélenergián és a 
hullám- és árapály-energián keresztül 
valósul meg; felhívja a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő a kutatást, a fejlesztést és a 
helyi adottságokból kiinduló innovációt 
mint a tiszta energiára való átálláshoz 
hozzájáruló eszközöket a megújuló 
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energiaforrások, az alternatív 
tüzelőanyagok és az EU 
energiaforrásainak diverzifikálása terén, 
hogy össze tudják kapcsolni az új ipari 
értékláncok szempontjából alapvető 
fontosságú területi intelligens szakosodási 
stratégiákat;

Or. en

Módosítás 23
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. támogatja a fenntartható fejlődés 
elvét mint az Unió gazdasági 
növekedésének fő hajtóerejét; felhívja a 
Bizottságot, hogy mozdítsa elő a kutatást, a 
fejlesztést és az innovációt mint a tiszta 
energiára való átálláshoz hozzájáruló 
eszközöket;

1. támogatja a fenntartható fejlődés 
elvét mint az Unió gazdasági 
növekedésének fő hajtóerejét; felhívja a 
Bizottságot, hogy mozdítsa elő a kutatást, a 
fejlesztést és az innovációt mint a tiszta 
energiára való átálláshoz hozzájáruló 
eszközöket a jó minőségű technológiai 
eszközök támogatásával, amelyek 
érdekében az USA-nak és az EU-nak is 
erőteljesen és szorosan együtt kell 
működnie;

Or. en

Módosítás 24
Jutta Paulus

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. támogatja a fenntartható fejlődés 
elvét mint az Unió gazdasági 
növekedésének fő hajtóerejét; felhívja a 
Bizottságot, hogy mozdítsa elő a kutatást, a 
fejlesztést és az innovációt mint a tiszta 

1. támogatja a fenntartható fejlődés 
elvét mint az Unió gazdasági 
növekedésének fő hajtóerejét; felhívja a 
Bizottságot, hogy mozdítsa elő a kutatást, a 
fejlesztést és az innovációt mint a tiszta 
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energiára való átálláshoz hozzájáruló 
eszközöket;

átálláshoz hozzájáruló eszközöket; 
hangsúlyozza, hogy az gazdaságélénkítő 
erőfeszítéseinek a zöld megállapodás 
célkitűzéseivel összhangban a 
fenntarthatóság köré kell épülniük;

Or. en

Módosítás 25
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. rámutat arra, hogy az Atlanti-
óceán térségében a megújult kék gazdaság 
hozzájárulhat a tiszta energiára való 
átálláshoz a tengeri megújuló 
energiaforrásokban rejlő egyre nagyobb 
potenciálon és a tengeri térséggel 
folytatott fenntarthatóbb gazdálkodáson 
keresztül;

Or. en

Módosítás 26
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja a Bizottságot és az ipart, 
hogy az ágazaton belüli innováció 
előmozdítása érdekében értékelje a tengeri 
közlekedésre vonatkozó európai 
partnerség létrehozásával járó előnyöket;

Or. en
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Módosítás 27
Leila Chaibi

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
stratégiájába átfogó módon foglalja bele 
az éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodást és az Atlanti-óceán 
térségét érintő számos következményét;

Or. en

Módosítás 28
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. emlékeztet annak fontosságára, 
hogy ösztönözzék a gazdaságilag életképes 
és fenntartható termékek, folyamatok és 
vállalkozások értékláncait, és fektessenek 
be azokba, annak érdekében, hogy a 
nemzetközi versenyképesség fenntartása 
és fejlesztése mellett megvalósítsák a 
klímasemlegességet, az erőforrás-
hatékonyságot és a körforgásos 
gazdaságot;

Or. en

Módosítás 29
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy valósítsák meg a 
transzeurópai közlekedési hálózat részét 
képező, az Atlanti-óceán partvidékét érintő 
kiemelt projekteket; hangsúlyozza, hogy a 
különböző makroregionális stratégiák 
eredményesen segítették elő az 
együttműködést, a helyreállítást és az uniós 
programok hatékony felhasználását; ezért 
felhívja a Bizottságot, hogy az Atlanti-
óceán medencéjére vonatkozó stratégia 
alapján dolgozza ki az atlanti térségre 
vonatkozó makroregionális stratégiát;

2. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy valósítsák meg a 
transzeurópai közlekedési hálózat részét 
képező, az Atlanti-óceán partvidékét érintő 
kiemelt projekteket, különösen a 
határokon átnyúló térségekben, valamint 
a jövőbeli TEN-T iránymutatásokkal és az 
Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel 
(2021–2027) összefüggésben, hogy 
előmozdítsák a TEN-T tengeri 
gyorsforgalmi utak és az átfogó 
multimodális közlekedési rendszer 
fejlesztését az Atlanti-óceán térségében; 
hangsúlyozza, hogy prioritást kell 
biztosítani a fenntartható közlekedési 
módoknak, például a vasúti és tengeri 
szállításnak; hangsúlyozza, hogy a 
különböző makroregionális stratégiák, 
például a Feder és az Interreg, illetve az 
intelligens szakosodási stratégiák 
eredményesen segítették elő az 
együttműködést, a helyreállítást és az uniós 
programok hatékony felhasználását; ezért 
felhívja a Bizottságot, hogy az Atlanti-
óceán medencéjére vonatkozó stratégia 
alapján dolgozza ki az atlanti térségre 
vonatkozó makroregionális stratégiát, hogy 
kihasználja a fenntartható és inkluzív 
gazdasági, társadalmi és területi kohéziót 
ebben a földrajzi térségben; hangsúlyozza, 
hogy a térség irányításának a hatékony 
regionális részvétel biztosítása érdekében 
szintén a többszintű kormányzás elvén kell 
alapulnia;

Or. en

Módosítás 30
Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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2. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy valósítsák meg a 
transzeurópai közlekedési hálózat részét 
képező, az Atlanti-óceán partvidékét érintő 
kiemelt projekteket; hangsúlyozza, hogy a 
különböző makroregionális stratégiák 
eredményesen segítették elő az 
együttműködést, a helyreállítást és az uniós 
programok hatékony felhasználását; ezért 
felhívja a Bizottságot, hogy az Atlanti-
óceán medencéjére vonatkozó stratégia 
alapján dolgozza ki az atlanti térségre 
vonatkozó makroregionális stratégiát;

2. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy valósítsák meg a 
transzeurópai közlekedési hálózat részét 
képező, az Atlanti-óceán partvidékét érintő 
kiemelt projekteket, és hogy a 
projekteknek különös figyelmet kell 
fordítaniuk az atlanti térség 
peremterületeinek, szigeteinek és legkülső 
régióinak hálózati összekapcsoltságával és 
megközelíthetőségével kapcsolatos sajátos 
igényekre; hangsúlyozza, hogy a 
különböző makroregionális stratégiák 
eredményesen segítették elő az 
együttműködést, a helyreállítást és az uniós 
programok hatékony felhasználását; ezért 
felhívja a Bizottságot, hogy a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságokkal, valamint 
más érintett érdekelt felekkel 
együttműködve az Atlanti-óceán 
medencéjére vonatkozó stratégia alapján 
dolgozza ki az atlanti térségre vonatkozó 
makroregionális stratégiát;

Or. en

Módosítás 31
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy valósítsák meg a 
transzeurópai közlekedési hálózat részét 
képező, az Atlanti-óceán partvidékét érintő 
kiemelt projekteket; hangsúlyozza, hogy a 
különböző makroregionális stratégiák 
eredményesen segítették elő az 
együttműködést, a helyreállítást és az uniós 
programok hatékony felhasználását; ezért 
felhívja a Bizottságot, hogy az Atlanti-
óceán medencéjére vonatkozó stratégia 
alapján dolgozza ki az atlanti térségre 
vonatkozó makroregionális stratégiát;

2. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy valósítsák meg a 
transzeurópai közlekedési hálózat részét 
képező, az Atlanti-óceán partvidékét érintő 
kiemelt projekteket; hangsúlyozza, hogy a 
különböző makroregionális stratégiák 
eredményesen segítették elő az 
együttműködést, a helyreállítást és az uniós 
programok hatékony felhasználását; ezért 
felhívja a Bizottságot, hogy az Atlanti-
óceán medencéjére vonatkozó stratégia 
alapján dolgozza ki az atlanti térségre 
vonatkozó makroregionális stratégiát; úgy 
véli, hogy az Uniónak és az Egyesült 
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Államoknak az Atlanti-óceán déli 
térségében is ösztönözze a védett tengeri 
területek kialakítását;

Or. en

Módosítás 32
Jutta Paulus

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy valósítsák meg a 
transzeurópai közlekedési hálózat részét 
képező, az Atlanti-óceán partvidékét 
érintő kiemelt projekteket; hangsúlyozza, 
hogy a különböző makroregionális 
stratégiák eredményesen segítették elő az 
együttműködést, a helyreállítást és az uniós 
programok hatékony felhasználását; ezért 
felhívja a Bizottságot, hogy az Atlanti-
óceán medencéjére vonatkozó stratégia 
alapján dolgozza ki az atlanti térségre 
vonatkozó makroregionális stratégiát;

2. hangsúlyozza, hogy a különböző 
makroregionális stratégiák eredményesen 
segítették elő az együttműködést, a 
helyreállítást és az uniós programok 
hatékony felhasználását; ezért felhívja a 
Bizottságot, hogy az Atlanti-óceán 
medencéjére vonatkozó stratégia alapján 
dolgozza ki az atlanti térségre vonatkozó 
makroregionális stratégiát, figyelembe véve 
az európai zöld megállapodást és a 
biodiverzitási stratégiát;

Or. en

Módosítás 33
Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat arra, hogy a brexit 
megváltoztatta a geopolitikai 
forgatókönyvet, és új uniós külső 
határokat hozott létre az Atlanti-óceán és 
a Csatorna partján fekvő térségek 
számára, ami súlyosbítja periférikus 
helyzetüket az EU többi részéhez képest; 
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felszólítja a Bizottságot, hogy ezt vegye 
figyelembe az Atlanti-óceán térségére 
vonatkozó tengerstratégia hamarosan 
elfogadandó cselekvési tervében, valamint 
más idevágó javaslatokban, mint például 
a TEN-T iránymutatások 
felülvizsgálatában, hogy elősegítse és 
megerősítse e régiók társadalmi-gazdasági 
és területi kohézióját, például az alap- és 
átfogó hálózatok összekapcsolásának és a 
multimodalitás javításával, továbbá hogy 
biztosítsa a zökkenőmentes kapcsolatokat 
a kikötők, a logisztikai platformok, a 
repülőterek és a vasúti és közúti hálózatok 
között;

Or. en

Módosítás 34
Dominique Riquet

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza, hogy a TEN-T 
törzshálózat részét képező „Atlanti” 
folyosót 2030-ig be kell fejezni; emlékeztet 
arra, hogy az „Atlanti” folyosó 
kiemelkedő tengeri dimenzióval és fontos 
tengeri törzskikötőkkel rendelkezik; 
sajnálja azonban, hogy több kikötőben 
még mindig hiányoznak a szárazföldi 
multimodális kapcsolatok, különösen a 
nagy sebességű és a hagyományos 
vasútvonalak, amelyek célja az Ibériai-
félsziget és a fennmaradó uniós hálózat 
közötti határokon átnyúló vasúti 
összeköttetések biztosítása; kiemeli 
továbbá, hogy az interoperabilitás 
problémái hátrányosan érintik a vasúti 
közlekedést a folyosóban;

Or. en
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Módosítás 35
Jutta Paulus

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza a tengerstratégia 
fontosságát a klímasemlegesség 
elérésében, és e tekintetben kiemeli a 
megújuló energiaforrásokból előállított 
energia használatának előmozdításáról 
szóló, 2018. december 11-i (EU) 
2018/2001 európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet; felszólítja a Bizottságot annak 
biztosítására, hogy az EU megőrizze 
technológiai vezető szerepét, megtartsa a 
tehetségeket, és megfizethető tiszta 
energiát biztosítson, figyelembe véve a 
tengeri környezetre gyakorolt lehetséges 
hatásokat, ideértve az éghajlatváltozással 
összefüggő hatásokat is;

Or. en

Módosítás 36
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Maria Grapini, Johan Danielsson, 
István Ujhelyi

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. rámutat arra, hogy e stratégia 
meghatározásába be kell vonni a főbb 
érdekelt feleket, ideértve a nemzeti, 
regionális és helyi hatóságokat, a 
gazdasági és társadalmi szereplőket, a 
civil társadalmat, a tudományos 
közösséget és a nem kormányzati 
szervezeteket;

Or. en
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Módosítás 37
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2a. hangsúlyozza az atlanti-óceáni 
szigetek hálózati összekapcsoltságának 
fontosságát, és szorgalmazza, hogy 
kiemelt ügyként fejezzék be a szigeteket a 
szárazfölddel összekötő tengeri 
gyorsforgalmi utakat;

Or. en

Módosítás 38
Dominique Riquet

Véleménytervezet
2 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2b. szorgalmazza az „Atlanti” folyosó 
és a TEN-T hálózat más folyosói közötti 
multimodális hálózati összekapcsoltság 
javítását, különös tekintettel a földközi-
tengeri folyosóra, valamint az Északi-
tenger és Földközi-tenger közötti és a 
Rajna–Alpok folyosóra;

Or. en

Módosítás 39
Dominique Riquet

Véleménytervezet
2 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

2c. kéri az „Atlanti” folyosó külső 
dimenziójának teljes körű kiaknázását, 
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amely globális keretek között javítja az 
EU-ba érkező és onnan induló logisztikai 
láncot, köszönhetően a globális tengeri 
útvonalakon fekvő földrajzi 
elhelyezkedésének;

Or. en

Módosítás 40
Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy a 
fenntarthatóságra irányuló beruházások 
előmozdításának egyik lehetőségeként 
összpontosítson a tengeri szállítás 
dekarbonizációjának további módjaira;

3. felhívja a Bizottságot, hogy a 
fenntarthatóságra irányuló beruházások 
előmozdításának egyik lehetőségeként 
összpontosítson a tengeri szállítás 
dekarbonizációjának további módjaira, 
többek között az alternatív, például a 
megújuló üzemanyagok szélesebb körű 
bevezetése, a töltőberendezések és töltési 
infrastruktúra telepítése, a multimodális 
hozzáférés, a kikötői szolgáltatások során 
a szárazföldi mozgatás 
környezetbarátabbá tétele, a kikötések 
optimalizálása és a vízi közlekedésben a 
flották megújítása terén; arra is felszólítja 
a Bizottságot, hogy szorosan működjön 
együtt az Európai Tengerészeti Biztonsági 
Ügynökséggel (EMSA), hogy támogassa a 
tagállamokat a hajózáshoz kapcsolódó 
környezeti kockázatok mérséklésében és a 
tengerhasznosítási ágazat általános 
fenntarthatóságának és biztonságának 
javításában;

Or. en

Módosítás 41
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal
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Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy a 
fenntarthatóságra irányuló beruházások 
előmozdításának egyik lehetőségeként 
összpontosítson a tengeri szállítás 
dekarbonizációjának további módjaira;

3. felhívja a Bizottságot, hogy a 
fenntarthatóságra irányuló beruházások 
előmozdításának egyik lehetőségeként 
összpontosítson a tengeri szállítás 
dekarbonizációjának további módjaira; 
ezért ezen a területen kiemelt fontosságú 
prioritássá kell tenni a fenntarthatóbb és 
multimodálisabb közlekedési rendszer felé 
történő elmozdulást, a meglévő 
infrastruktúrák felújítását, az atlanti ívre 
vonatkozó TEN-T-ben foglalt 
infrastruktúrák befejezését, a 
korszerűsítést, a digitalizálást és az 
automatizálást, valamint a körforgásos 
gazdaságon alapuló üzleti modellre való 
átállást;

Or. en

Módosítás 42
Jutta Paulus

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy a 
fenntarthatóságra irányuló beruházások 
előmozdításának egyik lehetőségeként 
összpontosítson a tengeri szállítás 
dekarbonizációjának további módjaira;

3. felhívja a Bizottságot, hogy a 
fenntarthatóságra irányuló beruházások 
előmozdításának egyik lehetőségeként 
összpontosítson a tengeri szállítás 
dekarbonizációjának további módjaira; 
felszólítja a Bizottságot, hogy csak az 
uniós adófizetők pénzét fordítsa a 
fenntartható üzemanyagokra annak 
érdekében, hogy 2050-re megvalósítsák a 
klímasemlegességet, és megelőzzék a meg 
nem térülő eszközöket; ezért felkéri a 
Bizottságot, hogy tűzzön ki célokat a 
megújuló szintetikus üzemanyagok, 
például a megújuló ammónia, a megújuló 
metanol és a megújuló hidrogén 
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termelésének növelésére;

Or. en

Módosítás 43
Leila Chaibi

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy a 
fenntarthatóságra irányuló beruházások 
előmozdításának egyik lehetőségeként 
összpontosítson a tengeri szállítás 
dekarbonizációjának további módjaira;

3. felhívja a Bizottságot, hogy a 
tengeri forgalom növelése helyett adjon 
prioritást a tengeri szállítás 
dekarbonizációjának; rámutat az olyan 
ígéretes projektekre, mint a teherszállító 
vitorlás hajók, valamint az olyan konkrét 
megvalósítható megoldásokra, mint a 
hajók sebességének csökkentése; 
felszólítja a Bizottságot, hogy biztosítsa a 
beruházásokat e törekvések 
megvalósításához;

Or. en

Módosítás 44
Dominique Riquet

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy a 
fenntarthatóságra irányuló beruházások 
előmozdításának egyik lehetőségeként 
összpontosítson a tengeri szállítás 
dekarbonizációjának további módjaira;

3. felhívja a Bizottságot, hogy a 
fenntarthatóságra irányuló beruházások 
előmozdításának egyik lehetőségeként 
összpontosítson a tengeri szállítás 
dekarbonizációjának további módjaira, 
különös tekintettel a hajók 
energiahatékonyságának javítására 
irányuló műszaki és üzemeltetési 
intézkedésekre, valamint a fenntartható 
alternatív üzemanyagok és az azokhoz 
kapcsolódó infrastruktúrák bevezetésére;
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Or. en

Módosítás 45
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. felhívja a Bizottságot, hogy a 
fenntarthatóságra irányuló beruházások 
előmozdításának egyik lehetőségeként 
összpontosítson a tengeri szállítás 
dekarbonizációjának további módjaira;

3. felhívja a Bizottságot, hogy a 
fenntarthatóságra irányuló beruházások 
előmozdításának egyik lehetőségeként 
összpontosítson a tengeri szállítás 
dekarbonizációjának további módjaira, 
hogy a megújuló energiaforrások 
tekintetében diverzifikációt valósítson 
meg;

Or. en

Módosítás 46
Jutta Paulus

Véleménytervezet
3 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

kéri a Bizottságot, hogy az 
energiahatékonysági célokat flottaszinten 
alkalmazza, és minden uniós 
jogszabályban legyen független a 
lobogótól; hangsúlyozza, hogy a 
Bizottságnak ambiciózus 
kezdeményezéseket kell követelnie az IMO 
szintjén;

Or. en

Módosítás 47
Jutta Paulus
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Véleménytervezet
3 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
kibocsátáscsökkentési célokat az egész 
életciklusra vetített az üvegházhatásúgáz-
kibocsátásokra alapozza; e tekintetben 
kiemeli a fosszilis LNG által az 
éghajlatváltozásra gyakorolt negatív 
hatást, amely az LNG égéséből (CO2, el 
nem égetett metán) és a szivárgásokból 
származó termelésoldali metán-
kibocsátásból ered, mivel a metán 20 év 
alatt 87-szer erősebb hatást fejt ki, mint a 
CO2

30;
_________________
3a Az Éghajlat-változási Kormányközi 
Testület (IPCC) ötödik értékelő jelentése 
(AR5).

Or. en

Módosítás 48
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Johan Danielsson, István Ujhelyi

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. rámutat arra, hogy konkrét célokat 
kell kitűzni a megújuló tengeri 
energiaforrások megvalósítására az 
Atlanti-óceán térségében, figyelembe véve 
annak környezeti hatásait a közlekedési és 
turisztikai ágazatokban;

Or. en

Módosítás 49
Marian-Jean Marinescu
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Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. felszólítja a Bizottságot, hogy az 
IMO-val együttműködve mélyreható 
hatásvizsgálat alapján dolgozzon ki egy 
ütemtervet a hajók dekarbonizálására;

Or. en

Módosítás 50
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Johan Danielsson, István Ujhelyi

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. kiemeli a legkülső régiók 
geostratégiai helyzetét és e stratégia 
végrehajtásában betöltött fontos 
szerepüket, és ezért az e régiók 
finanszírozásának és forrásokhoz való 
hozzáférésének az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 
349. cikkében meghatározott 
sajátosságaikon kell alapulnia;

Or. en

Módosítás 51
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. hangsúlyozza, hogy a tengeri 
szállításnak az uniós 
kibocsátáskereskedelmi rendszerbe való 
esetleges felvételét megfelelően meg kell 
indokolni, és mélyreható 
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hatásvizsgálatnak kell alávetni;

Or. en

Módosítás 52
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3c. felszólítja a Bizottságot, hogy 
mozdítsa elő a fenntartható alternatív 
üzemanyagokkal kapcsolatos kutatási és 
innovációs tevékenységeket; fontolóra kell 
venni, hogy a hajók üzemanyagaként 
átmenetileg földgázt használjanak fel, 
amely sokkal kevésbé szennyező, mint a 
jelenleg használt üzemanyagok;

Or. en

Módosítás 53
Jutta Paulus

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli, hogy az átjáróként és 
csomópontként működő tengeri kikötők 
közötti koordinációba és együttműködésbe 
való beruházás a kék gazdaság egyik 
prioritása; hangsúlyozza, hogy a 
kikötőknek kulcsszerepet kell játszaniuk a 
fenntarthatóság felé történő elmozdulásban 
és a növekedés kiegyensúlyozott 
eloszlásának megvalósításában az egész 
térségben;

4. kiemeli, hogy az átjáróként és 
csomópontként működő tengeri kikötők 
közötti koordinációba és együttműködésbe 
való beruházás a kék gazdaság egyik 
prioritása, nem utolsó sorban azért, mert a 
végpiacok felé tartó közlekedési forgalom 
hatékonyabb és környezeti szempontból 
fenntartható irányításával elkerülhető az 
áruk közúti szállítással történő, 
lényegesen károsabb elosztása; 
hangsúlyozza, hogy a kikötőknek 
kulcsszerepet kell játszaniuk a 
fenntarthatóság felé történő elmozdulásban 
és a kiegyensúlyozott elosztás 
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megvalósításában az egész térségben; 
felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
különböző forgatókönyveket a tengeri 
kereskedelem számára, és hozzon 
megfelelő intézkedéseket, hogy 
felkészüljön a tengerszint emelkedésére és 
az egyre súlyosabb időjárási eseményekre; 
üdvözli az Atlanti-óceán térségére 
vonatkozó stratégia pozitív környezeti 
elemeit, beleértve a zöld kikötők 
hálózatának létrehozását, a megújuló 
energia fejlesztésének előtérbe helyezését 
és a partvédelmi intézkedéseket is;

Or. en

Módosítás 54
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli, hogy az átjáróként és 
csomópontként működő tengeri kikötők 
közötti koordinációba és együttműködésbe 
való beruházás a kék gazdaság egyik 
prioritása; hangsúlyozza, hogy a 
kikötőknek kulcsszerepet kell játszaniuk a 
fenntarthatóság felé történő 
elmozdulásban és a növekedés 
kiegyensúlyozott eloszlásának 
megvalósításában az egész térségben;

4. kiemeli, hogy az átjáróként és 
csomópontként működő tengeri kikötők 
közötti koordinációba és együttműködésbe 
való beruházás a kék gazdaság egyik 
prioritása; hangsúlyozza, hogy a 
kikötőknek kulcsszerepet kell játszaniuk a 
tengerparti ökológiai turizmus, az 
akvakultúra, a hajógyártás, a logisztika és 
a tengeri megújuló iparágak 
fenntarthatósága felé történő 
elmozdulásban annak biztosítása 
érdekében, hogy a régió minden területe 
részesüljön az intelligens és fenntartható 
tengeri közlekedés növekedésének 
előnyeiből, és kiegyensúlyozott növekedést 
valósítsanak meg az egész térségben;

Or. en

Módosítás 55
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Leila Chaibi

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli, hogy az átjáróként és 
csomópontként működő tengeri kikötők 
közötti koordinációba és együttműködésbe 
való beruházás a kék gazdaság egyik 
prioritása; hangsúlyozza, hogy a 
kikötőknek kulcsszerepet kell játszaniuk a 
fenntarthatóság felé történő elmozdulásban 
és a növekedés kiegyensúlyozott 
eloszlásának megvalósításában az egész 
térségben;

4. kiemeli, hogy az átjáróként és 
csomópontként működő tengeri kikötők 
közötti koordinációba és együttműködésbe 
való beruházás a kék gazdaság egyik 
prioritása; hangsúlyozza, hogy a 
kikötőknek kulcsszerepet kell játszaniuk az 
intermodalitás és a fenntarthatóság felé 
történő elmozdulásban – főként azáltal, 
hogy biztosítják a megújuló tengeri 
energia fejlesztéséhez szükséges 
infrastruktúrát – és a növekedés 
kiegyensúlyozott eloszlásának 
megvalósításában az egész térségben;

Or. en

Módosítás 56
Dominique Riquet

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. kiemeli, hogy az átjáróként és 
csomópontként működő tengeri kikötők 
közötti koordinációba és együttműködésbe 
való beruházás a kék gazdaság egyik 
prioritása; hangsúlyozza, hogy a 
kikötőknek kulcsszerepet kell játszaniuk a 
fenntarthatóság felé történő elmozdulásban 
és a növekedés kiegyensúlyozott 
eloszlásának megvalósításában az egész 
térségben;

4. kiemeli, hogy mind a 
személyszállításban, mind az 
árufuvarozásban átjáróként és 
csomópontként működő tengeri kikötők 
közötti koordinációba és együttműködésbe 
való beruházás a kék gazdaság egyik 
prioritása; hangsúlyozza, hogy a 
kikötőknek kulcsszerepet kell játszaniuk a 
fenntarthatóság felé történő elmozdulásban 
és a növekedés kiegyensúlyozott 
eloszlásának megvalósításában az egész 
térségben;

Or. en
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Módosítás 57
Jutta Paulus

Véleménytervezet
4 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
egy rendeletet a kikötések 
optimalizálására a hajók 
energiahatékonyságának javítása és a 
kikötőkben kibocsátott légszennyező 
anyagok csökkentése érdekében; 
felszólítja a Bizottságot, hogy az alternatív 
üzemanyagok infrastruktúrájának 
kiépítéséről szóló irányelv felülvizsgálata 
során mozdítsa elő a nulla kibocsátású 
kikötőket, kérve a kikötőhelyeken lévő 
hajókat, hogy állítsák le motorjaikat, és 
csatlakozzanak a szárazföldi 
villamosenergia-hálózathoz, vagy 
használjanak más, azzal egyenértékű 
hatású energiaforrásokat;

Or. en

Módosítás 58
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy fontos az 
atlanti kikötők szerepének megerősítése, 
valamint hogy be kell fektetni az 
intelligens infrastruktúrákba, és 
biztosítani kell a zöld kikötők fejlesztését 
és fenntartható irányítását, amelyeknek a 
kereskedelem növekedésének befogadása 
érdekében lehetővé kell tenniük a 
kapacitásbővítést; e tekintetben 
hangsúlyozza, hogy a kikötőkben és az 
áruterminálokban ki kell építeni az 
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alternatív üzemanyagok töltési és 
utántöltési infrastruktúráját, ami 
jelentősen javítaná a levegő és a víz 
minőségét a tengerparti területeken; 
ebben az összefüggésben emlékeztet 
annak fontosságára, hogy integrált 
megközelítést fogadjanak el a tengeri, 
tengerparti és szárazföldi területek 
kezelésére, különösen azáltal, hogy 
ösztönzik az intermodális közlekedési 
szolgáltatásokat, az intelligens mobilitási 
laboratóriumokat és a környezetbarát és 
fenntartható atlanti turisztikai 
útvonalakat támogató kék mobilitási 
terveket;

Or. en

Módosítás 59
Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. rámutat arra, hogy a Bizottság 
„Fenntartható és intelligens mobilitási 
stratégia” című közleménye a nemzetközi 
összeköttetés, az európai gazdaság és az 
régiók szempontjából kiemelt 
fontosságúnak tekintette a kikötőket; 
kiemeli továbbá, hogy a kikötők és a 
tengeri közlekedés kulcsszerepet fognak 
játszani a fenntartható és intelligens 
mobilitásra való átállásban, összhangban 
az európai zöld megállapodás céljaival; 
emlékezteti a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy további 
beruházásokra van szükség ahhoz, hogy a 
kikötők multimodális mobilitási és 
közlekedési csomópontokká, az integrált 
villamosenergia-rendszerek, a hidrogén és 
más alternatív üzemanyagok 
csomópontjaivá, valamint a hulladék-
újrafelhasználás és a körforgásos 
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gazdaság kísérleti központjaivá váljanak;

Or. en

Módosítás 60
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Johan Danielsson, István Ujhelyi

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy be kell fektetni 
a fenntartható, intelligens és ökológiai 
kikötői infrastruktúrákba; az atlanti 
kikötők belépési pontok Európába, és 
felhasználhatók a kék gazdaság 
fellendítésére; meg kell erősíteni a kikötők 
üzemeltetőinek szerepét, akik a kék 
gazdaság gazdasági tevékenységének 
katalizátoraiként működnek, annak 
érdekében, hogy finanszírozást 
mozgósítsanak az intelligens 
infrastruktúrák számára, és lehetővé 
tegyék a kereskedelem növekedésének 
kiegészítését és nyomon követését;

Or. en

Módosítás 61
Dominique Riquet

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. szorgalmazza az Atlanti-óceán 
partján fekvő kikötőkbe történő köz- és 
magánberuházásokat, hogy a hiányzó 
hátországi összeköttetésekre helyezzék a 
hangsúlyt, azzal az általános céllal, hogy 
a kikötőket a multimodális közlekedés, 
valamint az energiatermelés, -tárolás és -
elosztás és az idegenforgalom logisztikai 
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platformjaivá és stratégiai klasztereivé 
alakítsák;

Or. en

Módosítás 62
Leila Chaibi

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a szigorú 
környezetvédelmi normáknak magas 
szintű szociális normákkal kell együtt 
járniuk mind a kikötők, mind a hajók 
munkavállalói számára; emlékeztet a 
tengerészek megfelelő képzésének 
szükségességére, hogy elkerüljék a 
hajótöréseket és a tengeri szennyezéseket; 
hangsúlyozza azokat a kockázatokat, 
amelyeket az olcsó lobogó alatt közlekedő 
hajók hordoznak a tengeri közlekedés 
biztonsága szempontjából;

Or. en

Módosítás 63
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a kikötők rövid 
időn belül zöld területekké válhatnak; 
felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozzon ki 
egy keretet a kikötők által annak 
érdekében meghozandó intézkedésekről, 
hogy a tiszta energia központjaivá és 
alacsony kibocsátású egységekké 
váljanak;
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Or. en

Módosítás 64
Carles Puigdemont i Casamajó

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. úgy véli, hogy egy új atlanti-óceáni 
tengervédelmi stratégia előkészítheti a 
terepet utat egy új tengeri állami modell 
számára, amelyben az Európai Unió kis 
tagállamai is új politikai földrajzot 
alakíthatnak az elkövetkező években;

Or. en

Módosítás 65
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. sürgeti az Európai Bizottságot, 
hogy a nemzeti, regionális és helyi 
közigazgatási szervekkel együttműködve 
terjesszen elő egy európai szintű tervet, 
hogy kezelje az éghajlatváltozás által a 
tengerszint emelkedésére és folyók 
torkolataira gyakorolt hatásokat, és a 
katasztrófák megelőzése érdekében 
javasoljon megoldásokat a kikötők, az 
infrastruktúra és a tengerparti területek 
alkalmazkodására;

Or. en

Módosítás 66
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Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Maria Grapini, Johan Danielsson, 
István Ujhelyi

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza, hogy az EU szén- és 
környezeti lábnyomának csökkentése 
érdekében fokozni kell az ökológiai 
tengeri szállítást és az innovatív kikötői 
tevékenységeket;

Or. en

Módosítás 67
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Maria Grapini, Johan Danielsson, 
István Ujhelyi

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. sürgeti a Bizottságot, hogy 
fektessen be a kikötők innovációjába 
annak érdekében, hogy hozzájáruljon a 
dekarbonizációhoz, és a kikötőkben és az 
áruterminálokban létrehozza az alternatív 
üzemanyagok berakodására és 
szállítására szolgáló infrastruktúrákat; 
megerősíti, hogy hulladékgazdálkodási 
terveket kell kidolgozni az atlanti-óceáni 
kikötők számára;

Or. en

Módosítás 68
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Johan Danielsson, István Ujhelyi

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4d. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
tagállamokkal együttműködve fektessen 
be az atlanti-óceáni TEN-T tengeri 
gyorsforgalmi utak fejlesztésébe;

Or. en

Módosítás 69
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Caroline 
Nagtegaal

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. támogatja a fenntartható part menti 
és tengeri turizmust, mivel ezek alapvető 
fontosságúak az atlanti térség 
versenyképessége, valamint a kék ágazati 
oktatásra és szakképzésre összpontosító, 
értékes munkahelyek létrehozása 
szempontjából;

5. támogatja a fenntartható part menti 
és tengeri turizmust, mivel ezek alapvető 
fontosságúak az atlanti térség 
versenyképessége, valamint egy külön 
„kék Erasmus programon keresztül 
megvalósuló” kék ágazati oktatásra és 
szakképzésre összpontosító, értékes 
munkahelyek létrehozása szempontjából, 
hogy fiatalokat vonzanak a kék gazdaság 
minden ágazatába ezen a területen, 
például a hajógyártásba, az energetikába, 
a körforgásos gazdaságba, a tengeri 
ágazatba és a fenntartható turizmusba, 
annak érdekében, hogy egy atlanti 
kampuszt hozzanak létre a kék 
gazdasághoz és az európai zöld 
megállapodáshoz kapcsolódó fejlett 
STEM oktatás és képzés 
(természettudományok, technológia, 
műszaki tudományok és matematika) 
számára;

Or. en

Módosítás 70
Jutta Paulus
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Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. támogatja a fenntartható part menti 
és tengeri turizmust, mivel ezek alapvető 
fontosságúak az atlanti térség 
versenyképessége, valamint a kék ágazati 
oktatásra és szakképzésre összpontosító, 
értékes munkahelyek létrehozása 
szempontjából;

5. támogatja a fenntartható part menti 
és tengeri turizmust, mivel ezek alapvető 
fontosságúak az atlanti térség 
versenyképessége, valamint a kék ágazati 
oktatásra és szakképzésre összpontosító, 
értékes munkahelyek létrehozása 
szempontjából, miközben fenn kell tartani 
a kölcsönösen elismert uniós minimális 
normákat; hangsúlyozza, hogy a kék 
gazdaságra vonatkozó speciális oktatás és 
képzés, amely többek között az ESZA + 
keretében valósulna meg, hozzájárulna 
ahhoz, hogy felhívják a figyelmet a 
tengeri ökoszisztémákra, valamint a 
tengeri szemét problémájának kezelése 
révén a védelem szükségességére;

Or. en

Módosítás 71
Leila Chaibi

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. támogatja a fenntartható part menti 
és tengeri turizmust, mivel ezek alapvető 
fontosságúak az atlanti térség 
versenyképessége, valamint a kék ágazati 
oktatásra és szakképzésre összpontosító, 
értékes munkahelyek létrehozása 
szempontjából;

5. szorgalmazza a fenntartható part 
menti és tengeri turizmus gyakorlatait, 
mivel ezek alapvető fontosságúak az atlanti 
térség rezilienciája, valamint a kék ágazati 
oktatásra és szakképzésre összpontosító, 
értékes munkahelyek létrehozása 
szempontjából; rámutat az üdülőhajó-
ágazat fenntarthatatlanságára, ezért 
szorgalmazza annak környezeti 
hatásainak hathatós csökkentését;

Or. en
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Módosítás 72
Jutta Paulus

Véleménytervezet
5 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

felszólítja a Bizottságot, hogy a tengeri és 
part menti élőhelyek megőrzése érdekében 
dolgozza ki a tengeri és tengerparti 
turizmus új formáit; kiemeli a körforgásos 
gazdaság jelentőségét az idegenforgalmi 
ágazatban, amelynek a nulla szennyezés, 
az energiahatékonyság és a biológiai 
sokféleség megőrzésének elvein kell 
alapulnia, hogy olyan a fenntarthatóbb 
gyakorlatokat dolgozzanak ki, amelyek 
egész évben kedveznek a helyi fejlődésnek 
és a helyi foglalkoztatásnak;

Or. en

Módosítás 73
Isabel García Muñoz, Sara Cerdas

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. felkéri a Bizottságot, hogy 
terjesszen elő konkrét javaslatot a 
tengeren dolgozó munkavállalók 
munkakörülményeinek és foglalkoztatási 
feltételeinek javítására az ágazat 
vonzerejének növelése érdekében; kéri 
továbbá a Bizottságot annak a 
lehetőségnek a megvizsgálására, hogy 
létrehozzák a társadalmi szempontból 
fenntartható hajózás európai tengeri 
térségét;

Or. en
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Módosítás 74
Leila Chaibi

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy meg kell 
erősíteni a tengeri szennyezés 
megelőzését, beleértve a zajszennyezést is; 
felszólítja a Bizottságot, hogy terjesszen 
elő egy óceán-szennyezésmentesítési 
programot arra az esetre, ha a hajók és 
konténerek elvesznek; 

Or. en

Módosítás 75
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Maria Grapini, Johan Danielsson, 
István Ujhelyi

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy az új 
stratégiának a munkahelyteremtést 
ösztönző tényezőnek kell lennie az atlanti 
régió part menti közösségeiben, 
elsősorban a közlekedés és az 
idegenforgalom területén;

Or. en

Módosítás 76
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Maria Grapini, Johan Danielsson, 
István Ujhelyi

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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5b. olyan intézkedések kidolgozását 
szorgalmazza, amelyek összekapcsolják a 
tengerstratégiát és az idegenforgalmi 
ágazatot; hangsúlyozza ezen ágazat 
fontosságát az atlanti régióban; 
hangsúlyozza, hogy elő kell mozdítani a 
fenntartható gyakorlatokat a tengerparti 
és tengeri turizmus területén;

Or. en

Módosítás 77
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy holisztikus 
megközelítést alkalmazva kell védeni és 
előmozdítani az atlanti térség part menti 
területeinek, tájainak és kulturális 
örökségének vonzerejét.

6. hangsúlyozza, hogy holisztikus 
megközelítést alkalmazva kell védeni és 
előmozdítani az atlanti térség part menti 
területeinek, tájainak és kulturális 
örökségének vonzerejét, ami magában 
foglalhatja az alternatív és tematikus 
idegenforgalmi termékeket kifejlesztését 
annak érdekében, hogy növeljék a térség 
mint idegenforgalmi célpont profilját, és 
biztosítsák a fenntartható gazdaságot; 
ezért hangsúlyozza, hogy 
eredetmegjelöléseket és minőségi címkéket 
kell bevezetni az Atlanti-óceán térségeiben 
előállított mezőgazdasági, halászati és 
akvakultúra-termékekre a gasztronómiai 
és kulturális turizmus ösztönzése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 78
Jutta Paulus

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy holisztikus 
megközelítést alkalmazva kell védeni és 
előmozdítani az atlanti térség part menti 
területeinek, tájainak és kulturális 
örökségének vonzerejét.

6. hangsúlyozza, hogy holisztikus 
megközelítést alkalmazva kell védeni és 
előmozdítani az atlanti térség part menti 
területeinek, tájainak és kulturális 
örökségének vonzerejét; e tekintetben 
kiemeli az éghajlati kockázatkezelés és az 
alkalmazkodási intézkedések fontosságát, 
amelyekre a tengerparti közösségek, 
élőhelyek és a biológiai sokféleség 
védelme érdekében van szükség;

Or. en

Módosítás 79
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Johan Danielsson, István Ujhelyi

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza, hogy holisztikus 
megközelítést alkalmazva kell védeni és 
előmozdítani az atlanti térség part menti 
területeinek, tájainak és kulturális 
örökségének vonzerejét.

6. hangsúlyozza, hogy holisztikus 
megközelítést alkalmazva kell védeni és 
előmozdítani az atlanti térség part menti 
területeinek és legkülső régióinak, tájainak 
és kulturális örökségének vonzerejét.

Or. en

Módosítás 80
Jutta Paulus

Véleménytervezet
6 bekezdés – 1 albekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

üdvözli, hogy a cselekvési terv hivatkozik 
a part menti vizes élőhelyek 
feltérképezésére és megőrzésére a 6. 
célkitűzés („A partvidékek fokozott 
rezilienciája”) részeként; hangsúlyozza az 
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ERFA/INTERREG célzott programjainak 
fontosságát, amelyek különösen az 
éghajlatváltozás hatásainak mérséklésére 
és az azokhoz való alkalmazkodásra, 
valamint a part menti területeken és vizes 
élőhelyeken felmerülő hidrogeológiai 
kockázatok felmérésére és megelőzésére 
irányulnak;

Or. en

Módosítás 81
Jutta Paulus

Véleménytervezet
6 bekezdés – 1 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

1. felszólítja a Bizottságot, hogy 
hozzon létre riasztási és megfigyelési 
rendszert az éghajlatváltozásnak 
betudható gyakoribb viharok és áradások 
esetére; e tekintetben kiemeli, hogy egy 
ilyen rendszer létrehozása és irányítása 
céljából megfelelő forrásokat kell 
biztosítani az EMSA számára;

Or. en

Módosítás 82
Jutta Paulus

Véleménytervezet
6 bekezdés – 2 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

2. felszólítja a Bizottságot, hogy 
alakítson ki kísérleti területeket a 
partvédelmi módszerek tesztelésére, és 
hogy a természetalapú megoldásokat 
népszerűsítse; felhívja a tagállamokat, 
hogy javasolják olyan programok és 
intézkedések felvételét a partnerségi 
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megállapodásaikba, amelyek a 
szemétmentes tengerparti 
területek/közösségek támogatására és a 
hulladékhalászati tevékenységek 
népszerűsítésére és ösztönzésére 
irányulnak;

Or. en

Módosítás 83
Jutta Paulus

Véleménytervezet
6 bekezdés – 3 pont (új)

Véleménytervezet Módosítás

3. felszólítja a Bizottságot, hogy 
törekedjen arra, hogy a kénkibocsátás-
ellenőrzési terület (SECA) és a 
nitrogénkibocsátás-ellenőrzési terület 
(NECA) övezeteit kiterjesszék az EU 
összes tengerpartjára;

Or. en

Módosítás 84
Jutta Paulus

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. az Egyesült Királyság EU-ból való 
kilépése által okozott zavarokkal 
összefüggésben üdvözli azt a célt, hogy 
Írország jobb integrációja érdekében 
előmozdítsák a rövid távú tengeri szállítási 
összeköttetéseket az Atlanti-óceánon; 
felhívja a Bizottságot, hogy tegyen meg 
mindent annak érdekében, hogy az 
Egyesült Királyságot és az Egyesült 
Királyság érintett ügynökségeit bevonja az 
atlanti tengerstratégia végrehajtási 
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folyamatába, építve a múltban e területen 
folytatott jó együttműködésre;

Or. en

Módosítás 85
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar, Maria Grapini, Johan Danielsson, 
István Ujhelyi

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza, hogy e stratégia 
irányadó elveit a körforgásos 
gazdaságnak, a szennyezőanyag-
mentességnek, az energiahatékonyságnak 
és a biológiai sokféleség megőrzésének 
kell képezniük, és ezeknek a fejlődés és a 
foglalkoztatás szempontjából előnyös, 
fenntarthatóbb gyakorlatokat kell 
létrehozniuk;

Or. en

Módosítás 86
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a Bizottságot és a részt 
vevő országokat, hogy haladéktalanul 
kezdjenek tárgyalásokat az Egyesült 
Királysággal egy olyan ad hoc 
megállapodásról, amely meghatározza az 
atlanti térségre vonatkozó 2.0. cselekvési 
tervben harmadik országként való 
részvételének jogállását, hatályát és 
feltételeit;
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Or. en

Módosítás 87
Dominique Riquet

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. hangsúlyozza a legkülső régiók és 
szigetek fontosságát, mivel stratégiai 
elhelyezkedésük miatt kiemelkedően 
fontosak az európai szuverenitás, 
valamint az európai és nemzetközi tengeri 
kereskedelem szempontjából;

Or. en

Módosítás 88
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. felszólítja a Bizottságot, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket az EU és 
az Egyesült Királyság között az atlanti 
kikötőkön keresztül megvalósuló 
kereskedelem és összekapcsoltság 
előmozdítása, valamint a brexit 
következményeinek kezelése érdekében;

Or. en

Módosítás 89
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

6b. hangsúlyozza, hogy a megbízható 
irányítási struktúrának fontos szerepe van 
az atlanti térségre vonatkozó 2.0. 
cselekvési terv hatékony végrehajtásában, 
amely bevonja az összes érintett érdekelt 
felet uniós, nemzeti, regionális és helyi 
szinten, és amelyet az összes rendelkezésre 
álló pénzügyi eszközzel támogatnak, hogy 
választ adjanak a Covid19-válságra, és 
amely hivatkozási alapnak az európai zöld 
megállapodást tekinti, amely 
egyértelműen felhívja a figyelmet a kék 
gazdaság mint az egyik kulcsfontosságú 
ágazat kiemelt szerepére a zöld 
megállapodás célkitűzéseinek elérésében;

Or. en

Módosítás 90
Sara Cerdas, Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Johan Danielsson, István Ujhelyi

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6b. sürgeti, hogy biztosítani kell a 
stratégia lehető leggyorsabb végrehajtását 
a gazdasági és társadalmi fellendülés, 
nevezetesen a közlekedés és az 
idegenforgalom helyreállításának 
elősegítése érdekében;

Or. en

Módosítás 91
Jutta Paulus

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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6b. kiemeli a hatékony tengeri 
területrendezés és az inkluzív közösségi 
szerepvállalás fontosságát a kék gazdaság 
fejlesztésében és a tengeri környezet 
védelmében;

Or. en

Módosítás 92
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. úgy véli, hogy a Bizottságnak 
folytatnia kell az atlanti térségre 
vonatkozó 2.0. cselekvési terv tematikus 
pillérei és idevágó céljai végrehajtásának 
rendszeres nyomon követését és 
felülvizsgálatát, és az érintett 
tagállamokkal együtt biztosítania kell a 
szükséges finanszírozást a projektek 
megfelelő végrehajtásához; hangsúlyozza, 
hogy biztosítani kell a területi 
együttműködési programok – például az 
atlanti térségre vonatkozó Interreg-
program és a BlueInvest platform – 
folytonosságát, és bátorítja az állami és a 
magánszféra közötti partnerségeket, 
valamint a nemzeti és uniós 
költségvetésből származó közberuházások 
és az olyan magánfinanszírozás 
összekapcsolásának további lehetőségeit, 
amely építeni tud az összes európai 
program erőforrásaira;

Or. en

Módosítás 93
Jutta Paulus

Véleménytervezet
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6 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6c. hangsúlyozza, hogy a tengeri 
ökoszisztémák kezelése, megőrzése és 
helyreállítása a klímasemlegesség elérése 
szempontjából kulcsfontosságú 
beruházás, mivel ezek növelik a 
természetes szénelnyelőket, mint például a 
mangrove-erdőket, a korallzátonyokat, a 
tengerifűágyakat és a sós mocsarakat, 
javítva ezzel a rezilienciát; rámutat arra, 
hogy az egészséges tengerparti 
ökoszisztémák fontos szerepet játszanak az 
éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodásban, különös tekintettel a 
tengerszint emelkedésére és az egyre 
gyakoribb súlyos időjárási eseményekre;

Or. en

Módosítás 94
Jutta Paulus

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. megjegyzi, hogy a tengeri hulladék 
kérdését elsősorban a szárazföldön és a 
hulladék keletkezési helyén történő 
csökkentésével kell kezelni; felszólítja a 
Bizottságot, hogy tegyen lépéseket a 
kőolaj és más káros anyagok szándékos 
kiöntéséből és véletlen kiömléséből eredő 
tengeri szennyezés megelőzése érdekében, 
és használja az EMSA „SafeSeaNet” 
rendszerét;

Or. en

Módosítás 95
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
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Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
6 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6d. sürgeti, hogy a legkülső régiókat 
tekintsék különleges területeknek, ahol 
elsőbbséget kell biztosítani a jó minőségű 
foglalkoztatásnak, valamint meg kell 
erősíteni a tengeri és légi 
megközelíthetőséget és összeköttetést 
annak érdekében, hogy a szárazfölddel 
azonos feltételek mellett elősegítsék 
fejlődésüket és kohéziójukat;

Or. en

Módosítás 96
Jutta Paulus

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. rámutat az Atlanti-óceán 
műanyag-szennyezettségének óriási 
problémájára, valamint arra, hogy 
sürgősen meg kell tisztítani óceánjainkat; 
követeli, hogy állítsák le az Unión kívüli 
országokba irányuló hulladékexportot, és 
inkább az EU-ban ruházzanak be az 
újrahasznosító létesítményekbe; felszólítja 
a Bizottságot, hogy foglalkozzon a tengeri 
ökoszisztémák zajszennyezésével, amelyet 
a tengeri közlekedés és a víz alatti 
infrastruktúra kiépítése okoz; sürgeti a 
Bizottságot, hogy fogadjon el egy 
ambiciózus szennyezőanyag-mentességi 
cselekvési tervet, ezt követően pedig 
terjesszen elő jogalkotási javaslatokat a 
vízi utak és – végső soron és közvetlenül – 
az óceánok vegyi anyagok és gyógyszerek 
általi szennyezésének minimalizálása 
érdekében;
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Or. en

Módosítás 97
Izaskun Bilbao Barandica, Dominique Riquet, Jan-Christoph Oetjen, Elsi Katainen, 
Caroline Nagtegaal

Véleménytervezet
6 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6e. kijelenti, hogy a legkülső régiók 
további lehetőségeket kínálnak a 
megújuló energia, a fenntartható 
turizmus és a körforgásos gazdaság 
fejlesztésére, mivel a kiemelkedő tengeri 
biodiverzitás környezetét adják;

Or. en


