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Изменение 1
Jill Evans

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. Одобрява решението на Комисията да 
разработи интегрирана морска политика 
с цел изправяне пред 
предизвикателствата на изменението на 
климата, глобализацията, регионалното 
развитие, конкурентоспособността, 
защитата на морската околна среда, 
сигурността и безопасността, която 
включва много от вижданията, изразени 
от Парламента;

1. Одобрява решението на Комисията да 
разработи интегрирана морска политика 
с цел изправяне пред 
предизвикателствата на изменението на 
климата (наред с останалото и чрез 
разработване на мощности по 
отношение на морската енергия), 
глобализацията, регионалното развитие, 
конкурентоспособността, защитата на 
морската околна среда, сигурността и 
безопасността, която включва много от 
вижданията, изразени от Парламента;

Or. en

Изменение 2
Emanuel Jardim Fernandes

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. Счита включването на регионални 
и местни партньори за съществено с 
цел европейската морска политика да 
постигне успех; при все това заявява, 
че трябва да съществува по-тясно 
сътрудничество и взаимна връзка 
между европейските крайбрежни 
региони, които да бъдат постигнати 
чрез насърчаване на координирани 
стратегии за подпомагане на 
развитието и 
конкурентоспособността и чрез 
постигане на по-ефективно 
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съответствие между различните 
нива на управление;   

Or. pt

Изменение 3
Emanuel Jardim Fernandes

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. Приветства плана за действие на 
Комисията, представен в съобщението й 
относно интегрираната морска политика 
(COM(2007)0575) и в придружаващите 
документи (SEC(2007)1278), 
(SEC(2007)1279) и (SEC(2007)1280) и 
по-специално стратегията на Комисията 
за намаляване на последиците от 
изменението на климата върху морските 
райони и съпътстващите последици 
върху туризма;

3. Приветства плана за действие на 
Комисията, представен в съобщението й 
относно интегрираната морска политика 
(COM(2007)0575) и в придружаващите 
документи (SEC(2007)1278), 
(SEC(2007)1279) и (SEC(2007)1280) и 
по-специално стратегията на Комисията 
за намаляване на последиците от 
изменението на климата върху морските 
райони и съпътстващите последици 
върху туризма; обръща внимание на 
необходимостта от допълнително 
приспособяване към тази стратегия с 
оглед специфичните особености на 
морските региони да бъдат взети 
предвид;  

Or. pt

Изменение 4
Jamila Madeira

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. Отбелязва, че бъдещата морска 
политика би могла да спомогне за 
развитието и опазването на 
крайбрежните райони, островите и най-

4. Отбелязва, че бъдещата морска 
политика би могла да спомогне за 
развитието и опазването на 
крайбрежните райони, островите и най-
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отдалечените райони на ЕС; отдалечените райони на ЕС;
подчертава, че разширяването на 
обхвата на морската политика с цел 
включване на политиката за туризъм 
за крайбрежни зони би 
представлявало иновационен център 
за развитието и сближаването на 
тези региони;

Or. pt

Изменение 5
Emanuel Jardim Fernandes

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. Отбелязва, че бъдещата морска 
политика би могла да спомогне за 
развитието и опазването на 
крайбрежните райони, островите и най-
отдалечените райони на ЕС;

4. Отбелязва, че бъдещата морска 
политика би могла да спомогне за 
развитието и опазването на 
крайбрежните райони, островите и най-
отдалечените райони на ЕС; обръща 
внимание на значителния потенциал 
от  познания, който предлагат тези 
райони, по-специално в областта на 
разработването на иновационни 
технологии, свързани с морето;  

Or. pt

Изменение 6
Rumiana Jeleva

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. Отбелязва, че бъдещата морска 
политика би могла да спомогне за 
развитието и опазването на 
крайбрежните райони, островите и най-

4. Отбелязва, че бъдещата морска 
политика е от ключово значение за 
положителното бъдещо развитие на
крайбрежните райони, островите и най-
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отдалечените райони на ЕС; отдалечените райони на ЕС;

Or. en

Изменение 7
Rumiana Jeleva

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. Подчертава ключовата роля, 
която регионалните органи и 
крайбрежните общности ще имат 
при прилагането на новата 
интегрирана морска политика и при 
предстоящия европейски план за 
действие на Комисията относно 
икономическите дейности, свързани с 
морето; подчертава значението на 
качествена транспортна 
инфраструктура и набляга на 
положителното й въздействие върху 
качеството на живот и 
туристическата индустрия; в тази 
връзка призовава всички 
заинтересовани страни да работят 
ефективно с цел гарантиране на 
оптимално използване на фондовете 
за развитие;

Or. en

Изменение 8
Rumiana Jeleva

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. Насочва вниманието към 
последиците върху местните 
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екосистеми от увеличаването на 
икономическата дейност и туризма в 
крайбрежните региони, съпътствани 
от увеличаване на всички форми на 
транспорт.  следователно 
приветства разработването на 
интегрирана морска политика, която 
се занимава с тези проблеми; също 
така призовава към по-добро събиране 
на данни по отношение на морския 
сектор и крайбрежните региони;

Or. en

Изменение 9
Jamila Madeira

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. Очаква публикуването на набор от 
насоки за държавите-членки за 
съставянето на национални интегрирани 
морски политики и годишните доклади 
относно действията на ЕС и държавите-
членки в тази връзка;

5. Очаква публикуването на набор от 
насоки за държавите-членки за 
съставянето на национални интегрирани 
морски политики и годишните доклади 
относно действията на ЕС и държавите-
членки в тази връзка; препоръчва ЕС, 
държавите-членки и крайбрежните 
региони, които имат съществени 
познания и ключова роля в тази 
област, да координират дейностите 
си ефективно в полза на всички;

Or. pt

Изменение 10
Jamila Madeira

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. Признавайки компетентността на 
държавите-членки в тази област, очаква 
с интерес Комисията да публикува 
пътна карта, която да ги улесни при 
разработването на морско 
пространствено планиране;

6. Признавайки компетентността на 
държавите-членки в тази област, очаква 
с интерес Комисията да публикува 
пътна карта, която да ги улесни при 
разработването на морско 
пространствено планиране; насочва 
вниманието към необходимостта от 
поддържане на добро равновесие 
между икономическите, социалните, 
териториалните и свързаните с 
околната среда аспекти;

Or. pt

Изменение 11
Emanuel Jardim Fernandes

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. Заявява, че доброто управление на 
моретата изисква добро управление 
на крайбрежните зони и всички 
строителните проекти по 
крайбрежията на ЕС следователно 
трябва да отчитат последиците от 
изменението на климата, 
покачването на морското равнище, 
ерозията на крайбрежията и 
повишаването на честотата и 
силата на бурите; настоява, че не 
трябва да се строят нови атомни 
централи или други съоръжения в 
крайбрежните зони, ако спазването 
на принципа на предпазливост и 
принципа за устойчива околна среда 
може да бъде застрашено;

Or. pt
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Изменение 12
Emanuel Jardim Fernandes

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. Заявява, че истинско европейско 
пространство за морски транспорт 
без бариери изисква крайбрежните 
зони, островите и най-отдалечените 
райони на ЕС да бъдат по-безопасни 
от гледна точка на развитие и 
устойчивост на  околната среда; 

Or. pt

Изменение 13
Emanuel Jardim Fernandes

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7b. Призовава участващите 
институции да приемат възможно 
най-бързо морския пакет Ерика III и 
призовава държавите-членки 
незабавно да започнат да прилагат 
пакета с цел осигуряването на правни 
мерки за предотвратяване или 
поправяне на катастрофи или 
инциденти с пагубни последствия за 
развитието на морските райони, 
като катастрофите "Ерика" и 
"Престиж" са два примера за това;

Or. pt
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Изменение 14
Emanuel Jardim Fernandes

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. Подчертава, че изключителното 
морско измерение, което най-
отдалечените райони придават на ЕС, 
предлага неповторими възможности по 
отношение на иновациите, 
изследователската дейност, околната 
среда, биоразнообразието и други 
области, и че бъдещата интегрирана 
европейска морска политика трябва да 
ги използва пълноценно;

8. Подчертава, че изключителното 
морско измерение, което най-
отдалечените райони придават на ЕС, 
предлага неповторими възможности по 
отношение на иновациите, 
изследователската дейност, околната 
среда, биоразнообразието и други 
области, и че бъдещата интегрирана 
европейска морска политика трябва да 
ги използва пълноценно; подчертава, 
че по отношение на транспорта и 
външната сигурност на ЕС, тези 
райони осигуряват отлични основи за 
контакти; 

Or. pt

Изменение 15
Jamila Madeira

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. Подчертава, че изключителното 
морско измерение, което най-
отдалечените райони придават на ЕС, 
предлага неповторими възможности по 
отношение на иновациите, 
изследователската дейност, околната 
среда, биоразнообразието и други 
области, и че бъдещата интегрирана 
европейска морска политика трябва да 
ги използва пълноценно;

8. Подчертава, че изключителното 
морско измерение, което 
крайбрежните региони, островите и 
най-отдалечените райони придават на 
ЕС, предлага неповторими възможности 
по отношение на иновациите, 
изследователската дейност, околната 
среда, биоразнообразието и други 
области, и че бъдещата интегрирана 
европейска морска политика трябва да 
ги използва пълноценно; признава, че е 
желателно да се създадат центрове 
за високи постижения и препоръчва 
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университетските изследователски 
центрове, които вече съществуват в 
крайбрежните зони, да бъдат  
насърчавани и подкрепяни;

Or. pt

Изменение 16
Rumiana Jeleva

Проектостановище
Параграф 8 а (нов)

Проектостановище Изменение

8a. Като се имат предвид 
неотдавнашните катастрофи с 
петролни танкери и произтичащата 
от това вреда за околната среда,
подчертава необходимостта от ясни 
насоки относно мореплаването, и от 
международно сътрудничество, 
насочено към насърчаване на трети 
страни да прилагат същите или 
подобни правила;

Or. en

Изменение 17
Jamila Madeira

Проектостановище
Параграф 9 а (нов)

Проектостановище Изменение

9a. Подкрепя намерението на 
Комисията да укрепи една морска 
Европа, като по този начин се създаде 
представа за динамична и отговорна 
Европа, решена да опазва и подкрепя 
моретата, не само по отношение на 
външни фактори, но и в рамките на 
самия ЕС;

Or. pt
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Изменение 18
Jamila Madeira

Проектостановище
Параграф 9 б (нов)

Проектостановище Изменение

9b. Насочва вниманието към 
значимостта на енергията от 
вълните като алтернативен чист 
източник на енергия и призовава 
Комисията да вземе предвид тази 
форма на енергия в бъдещи планове за 
действие;

Or. pt
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