
AM\712142CS.doc PE402.835v01-00
Externí překlad

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro regionální rozvoj

2008/2009(INI)

5. 3. 2008

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 18

Návrh stanoviska
Sérgio Marques
(PE400.597v01-00)

Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii
(KOM(2007)0575 – 2008/2009(INI))



PE402.835v01-00 2/11 AM\712142CS.doc
Externí překlad

CS

AM_Com_NonLegOpinion



AM\712142CS.doc 3/11 PE402.835v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 1
Jill Evans

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá rozhodnutí Komise připravit 
integrovanou námořní politiku a řešit tak 
problém klimatických změn, globalizace, 
regionálního rozvoje, 
konkurenceschopnosti, ochrany mořského 
prostředí, námořní bezpečnosti; takovou 
politiku, jež zahrne řadu námětů 
předložených Parlamentem;

1. vítá rozhodnutí Komise připravit 
integrovanou námořní politiku a řešit tak 
problém klimatických změn (mimo jiné 
prostřednictvím rozvoje námořní kapacity 
pro energie), globalizace, regionálního 
rozvoje, konkurenceschopnosti, ochrany 
mořského prostředí, námořní bezpečnosti; 
takovou politiku, jež zahrne řadu námětů 
předložených Parlamentem;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Emanuel Jardim Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že k tomu, aby byla 
evropská námořní politika úspěšná, je 
nezbytné zapojení regionálních a místních 
partnerů; zastává proto názor, že je třeba 
dosáhnout užší spolupráce a vzájemného 
propojení evropských pobřežních regionů, 
a to podporou koordinovaných strategií 
na posílení rozvoje 
a konkurenceschopnosti a efektivnější 
spoluprací mezi různými úrovněmi 
územní správy;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 3
Emanuel Jardim Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá akční plán Komise uvedený ve 
sdělení Komise o integrované námořní 
politice (KOM(2007)575) 
a v dokumentech, které jsou k němu 
připojeny – (SEK(2007)1278, 
(SEK(2007)1279) a (SEK(2007)1280) –
a zejména strategii Komise pro zmírnění 
následků klimatických změn 
v přímořských regionech a průvodních 
dopadů na cestovní ruch;

3. vítá akční plán Komise uvedený ve 
sdělení Komise o integrované námořní 
politice (KOM(2007)575) 
a v dokumentech, které jsou k němu 
připojeny – (SEK(2007)1278, 
(SEK(2007)1279) a (SEK(2007)1280) –
a zejména strategii Komise pro zmírnění 
následků klimatických změn 
v přímořských regionech a průvodních 
dopadů na cestovní ruch; upozorňuje, že je 
třeba v těchto strategiích provést další 
úpravy, jimiž se zohlední specifické rysy 
námořních regionů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 4
Jamila Madeira

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že by budoucí námořní 
politika mohla napomoci k rozvoji 
a ochraně pobřežních regionů, ostrovů 
a nejvzdálenějších regionů Evropské unie;

4. konstatuje, že by budoucí námořní 
politika mohla napomoci k rozvoji 
a ochraně pobřežních regionů, ostrovů 
a nejvzdálenějších regionů Evropské unie; 
zdůrazňuje, že by rozšíření působnosti 
námořní politiky s cílem zahrnout politiku 
cestovního ruchu v pobřežních oblastech 
vytvořilo inovační bázi pro rozvoj 
a soudržnost těchto regionů;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 5
Emanuel Jardim Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že by budoucí námořní 
politika mohla napomoci k rozvoji 
a ochraně pobřežních regionů, ostrovů 
a nejvzdálenějších regionů Evropské unie;

4. konstatuje, že by budoucí námořní 
politika mohla napomoci k rozvoji 
a ochraně pobřežních regionů, ostrovů 
a nejvzdálenějších regionů Evropské unie;
upozorňuje rovněž na to, že je v těchto 
regionech i nadále zapotřebí využívat 
bohatý souhrn poznatků, mimo jiné 
s cílem vyvinout inovativní technologie 
související s mořem;

Or. pt

Pozměňovací návrh 6
Rumiana Jeleva

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že by budoucí námořní 
politika mohla napomoci k rozvoji 
a ochraně pobřežních regionů, ostrovů 
a nejvzdálenějších regionů Evropské unie;

4. konstatuje, že budoucí námořní politika 
má klíčový význam pro další pozitivní 
rozvoj pobřežních regionů, ostrovů 
a nejvzdálenějších regionů Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Rumiana Jeleva

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že regionální orgány 
a pobřežní komunity budou hrát klíčovou 
roli v realizaci nové integrované námořní 
politiky a budoucím evropském akčním 
plánu Komise pro hospodářskou činnost 
spojenou s mořem; zdůrazňuje význam, 
jaký má kvalitní dopravní infrastruktura, 
a zdůrazňuje její pozitivní dopady na 
kvalitu života a odvětví cestovního ruchu; 
vyzývá v této souvislosti všechny dotčené 
subjekty, aby účinně pracovaly na tom, 
aby se zajistilo optimální využití 
rozvojových fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Rumiana Jeleva

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. upozorňuje na dopady, jaké má 
zvýšení hospodářské činnosti a cestovního 
ruchu v pobřežních oblastech provázené 
nárůstem všech druhů dopravy na místní 
ekosystémy; vítá proto rozvoj integrované 
námořní politiky, která se těmito problémy 
bude zabývat; požaduje rovněž lepší 
shromažďování údajů týkajících 
se námořního odvětví a pobřežních 
regionů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Jamila Madeira

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s netrpělivostí očekává zveřejnění 
souboru pokynů určených členským státům 
pro přípravu integrovaných vnitrostátních 
námořních politik a výročních zpráv 
o činnosti EU a členských států v této 
oblasti;

5. s netrpělivostí očekává zveřejnění 
souboru pokynů určených členským státům 
pro přípravu integrovaných vnitrostátních 
námořních politik a výročních zpráv 
o činnosti EU a členských států v této 
oblasti; doporučuje, aby EU, členské státy 
a pobřežní regiony, které mají zásadní 
znalosti a musí hrát v této oblasti klíčovou 
úlohu, účinně spolupracovaly a svou 
činnost vykonávaly s ohledem na 
prospěch všech;

Or. pt

Pozměňovací návrh 10
Jamila Madeira

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. uznává pravomoci členských států v této 
oblasti, současně však se zájmem očekává 
uveřejnění programu Komise k usnadnění 
rozvoje územního plánování námořních 
prostor členskými státy;

6. uznává pravomoci členských států v této 
oblasti, současně však se zájmem očekává 
uveřejnění programu Komise k usnadnění 
rozvoje územního plánování námořních 
prostor členskými státy; upozorňuje, že je 
třeba i nadále udržovat v odpovídající 
rovnováze hlediska hospodářská, sociální, 
územní a environmentální;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 11
Emanuel Jardim Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zastává názor, že řádná správa moří 
vyžaduje řádnou správu pobřežních 
oblastí, a proto musí projekty na výstavbu 
v pobřežních oblastech EU vždy brát 
v úvahu důsledky změn klimatu a s nimi 
související zvyšování hladiny moře, erozi 
písčin a stále častější a ničivější bouře; 
trvá na tom, že v pobřežních oblastech by 
v žádném případě neměly být budovány 
nové jaderné elektrárny ani další obdobná 
zařízení, pokud by taková výstavba mohla 
ohrozit dodržování zásady předběžné 
opatrnosti a zásady environmentální 
udržitelnosti;

Or. pt

Pozměňovací návrh 12
Emanuel Jardim Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. je toho názoru, že skutečný evropský 
prostor námořní dopravy bez překážek 
vyžaduje, aby se zvýšila bezpečnost 
v pobřežních oblastech, na ostrovech 
a v nejvzdálenějších regionech EU, a to 
z hlediska rozvoje a environmentální 
udržitelnosti;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 13
Emanuel Jardim Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. naléhavě žádá příslušné orgány, aby 
co nejdříve přijaly balíček pro námořní 
bezpečnost Erika III, a vyzývá členské 
státy, aby neprodleně zahájily realizaci 
tohoto balíčku, který poskytne právní 
prostředky nezbytné k odvrácení nebo 
nápravě nehod či událostí s ničivými 
důsledky pro rozvoj námořních regionů, 
přičemž dvěma příklady takových nehod 
mohou být havárie tankerů Erika 
a Prestige;

Or. pt

Pozměňovací návrh 14
Emanuel Jardim Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že výjimečná námořní 
dimenze nejvzdálenějších regionů 
představuje pro EU jedinečnou příležitost, 
pokud jde o inovace, výzkum, životní 
prostředí a biologickou rozmanitost i 
o ostatní oblasti, a že budoucí evropská 
integrovaná námořní politika jejich 
zohlednění nemůže opominout;

8. připomíná, že výjimečná námořní 
dimenze nejvzdálenějších regionů 
představuje pro EU jedinečnou příležitost, 
pokud jde o inovace, výzkum, životní 
prostředí a biologickou rozmanitost i 
o ostatní oblasti, a že budoucí evropská 
integrovaná námořní politika jejich 
zohlednění nemůže opominout; 
zdůrazňuje, že pokud jde o dopravu 
a vnější bezpečnost EU, poskytují tyto 
oblasti vynikající komunikační základny;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 15
Jamila Madeira

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že výjimečná námořní 
dimenze nejvzdálenějších regionů 
představuje pro EU jedinečnou příležitost, 
pokud jde o inovace, výzkum, životní 
prostředí a biologickou rozmanitost i o 
ostatní oblasti, a že budoucí evropská 
integrovaná námořní politika jejich 
zohlednění nemůže opominout;

8. připomíná, že výjimečná námořní 
dimenze pobřežních regionů, ostrovů 
a nejvzdálenějších regionů představuje pro 
EU jedinečnou příležitost, pokud jde o 
inovace, výzkum, životní prostředí 
a biologickou rozmanitost i o ostatní 
oblasti, a že budoucí evropská integrovaná 
námořní politika jejich zohlednění nemůže 
opominout; uznává, že je žádoucí vytvářet 
střediska excelence, a doporučuje, aby 
byla povzbuzována a podporována 
vysokoškolská výzkumná střediska, která 
již v pobřežních oblastech existují;

Or. pt

Pozměňovací návrh 16
Rumiana Jeleva

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. v souvislosti s nedávnými nehodami 
ropných tankerů a narušením životního 
prostředí, které tyto nehody způsobily, 
zdůrazňuje, že jsou zapotřebí jasná 
pravidla pro mořeplavectví i mezinárodní 
spolupráce s cílem povzbudit třetí země, 
aby používaly stejná nebo obdobná 
pravidla;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Jamila Madeira

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. podporuje záměr Komise sjednotit 
námořní Evropu, a tím vytvořit obraz 
dynamické a odpovědné Evropy zavázané 
chránit a podporovat moře, a to nejen ve 
vztahu k nečlenům EU, ale také v rámci 
EU;

Or. pt

Pozměňovací návrh 18
Jamila Madeira

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. zdůrazňuje význam energie vln jako 
alternativního zdroje čisté energie 
a vyzývá Komisi, aby tuto formu energie 
v budoucích akčních plánech zohlednila;

Or. pt
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