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Módosítás 1
Jill Evans

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(1) Üdvözli a Bizottság arra irányuló 
döntését, hogy az éghajlatváltozás, a
globalizáció, a regionális fejlesztés, a 
versenyképesség, a tengeri környezet és 
tengeri biztonság védelme által támasztott 
kihívásoknak egy olyan integrált 
tengerpolitika kialakításával feleljen meg, 
amely a Parlament számos hozzájárulását 
is tartalmazza;

(1) Üdvözli a Bizottság arra irányuló 
döntését, hogy az éghajlatváltozás, a 
globalizáció, a regionális fejlesztés, a 
versenyképesség, a tengeri környezet és 
tengeri biztonság védelme által támasztott 
kihívásoknak egy olyan integrált 
tengerpolitika (többek közt a tengeri 
energia kapacitás fejlesztése révén 
történő) kialakításával feleljen meg, amely 
a Parlament számos hozzájárulását is 
tartalmazza;

Or. en

Módosítás 2
Emanuel Jardim Fernandes

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(2a) Úgy véli, hogy az európai 
tengerpolitika sikeres végrehajtása 
érdekében létfontosságú a regionális és 
helyi partnerek bevonása; ezért továbbra 
is úgy véli, hogy az európai part menti 
régióknak szorosabb együttműködésben 
kell tevékenykedniük és nagyobb 
mértékben kell kapcsolódniuk egymáshoz, 
amit a fejlesztés és versenyképesség 
ösztönzését célzó összehangolt stratégiák 
előmozdítása és a kormányzat különböző 
szintjeinek hatékonyabb együttműködése 
révén kell megvalósítani;

Or. pt
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Módosítás 3
Emanuel Jardim Fernandes

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(3) Üdvözli a Bizottságnak az Európai 
Unió integrált tengerpolitikájáról szóló 
közleményében – (COM(2007)0575) –
valamint annak kapcsolódó 
dokumentumaiban –(SEC(2007)1278),
(SEC(2007)1279), (SEC(2007)1280) –
felvázolt cselekvési tervét, és különösen az 
éghajlatváltozás tengeri régiókra és ekként 
a turizmusra is gyakorolt hatásainak 
mérséklésére irányuló bizottsági stratégiát;

(3) Üdvözli a Bizottságnak az Európai 
Unió integrált tengerpolitikájáról szóló 
közleményében – (COM(2007)0575) –
valamint annak kapcsolódó 
dokumentumaiban –(SEC(2007)1278),
(SEC(2007)1279), (SEC(2007)1280) –
felvázolt cselekvési tervét, és különösen az 
éghajlatváltozás tengeri régiókra és ekként 
a turizmusra is gyakorolt hatásainak 
mérséklésére irányuló bizottsági stratégiát;
felhívja a figyelmet arra, hogy a tengeri 
régiók sajátosságainak érvényesülése 
érdekében a stratégia további 
módosítására van szükség;

Or. pt

Módosítás 4
Jamila Madeira

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) Megjegyzi, hogy a jövendő 
tengerpolitika hozzájárulhat az Európai 
Unió part menti régióinak, szigeteinek és 
legkülső régióinak fejlesztéséhez és 
védelméhez;

(4) Megjegyzi, hogy a jövendő 
tengerpolitika hozzájárulhat az Európai 
Unió part menti régióinak, szigeteinek és 
legkülső régióinak fejlesztéséhez és 
védelméhez; hangsúlyozza, hogy a 
tengerpolitika hatáskörének a part menti 
területekre irányuló turizmussal való 
kibővítése alapvető fontosságú innováció 
volna ezen régiók fejlesztése és kohéziója 
szempontjából;
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Or. pt

Módosítás 5
Emanuel Jardim Fernandes

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) Megjegyzi, hogy a jövendő 
tengerpolitika hozzájárulhat az Európai 
Unió part menti régióinak, szigeteinek és 
legkülső régióinak fejlesztéséhez és 
védelméhez;

(4) Megjegyzi, hogy a jövendő 
tengerpolitika hozzájárulhat az Európai 
Unió part menti régióinak, szigeteinek és 
legkülső régióinak fejlesztéséhez és 
védelméhez; és rámutat arra, hogy e 
régiók bővében vannak az olyan, 
kiaknázatlan ismereteknek, amelyeket 
például innovatív, tengeren alapuló 
technológiák kifejlesztésére lehetne 
hasznosítani;

Or. pt

Módosítás 6
Rumiana Jeleva

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(4) Megjegyzi, hogy a jövendő 
tengerpolitika hozzájárulhat az Európai 
Unió part menti régióinak, szigeteinek és 
legkülső régióinak fejlesztéséhez és 
védelméhez;

(4) Megjegyzi, hogy a jövendő 
tengerpolitika kulcsfontosságú az Európai 
Unió part menti régióinak, szigeteinek és 
legkülső régióinak kedvező irányú jövőbeli 
fejlődése szempontjából;

Or. en
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Módosítás 7
Rumiana Jeleva

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4a) Hangsúlyozza a regionális hatóságok 
és part menti közösségek majdani 
központi szerepét az új integrált 
tengerpolitika és a Bizottság jövőbeli, 
tenger alapú gazdasági tevékenységekre 
vonatkozó európai cselekvési terve 
megvalósításában; hangsúlyozza a 
minőségi közlekedési infrastruktúra 
fontosságát és kiemeli az életminőségre és 
az idegenforgalomra gyakorolt pozitív 
hatását; ezzel kapcsolatban felszólítja 
valamennyi érintettet, hogy hatékony 
munkával segítsék elő a fejlesztési alapok 
optimális felhasználását;

Or. en

Módosítás 8
Rumiana Jeleva

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(4b) Rámutat a part menti régiókban 
folytatott gazdasági tevékenység és 
idegenforgalom valamint a közlekedés 
valamennyi formája bővülésének a helyi 
ökoszisztémákra gyakorolt hatására; ezért 
üdvözli az integrált tengerpolitika 
kialakítását, amely foglalkozik majd
ezekkel a problémákkal; ezenkívül 
szorgalmazza a tengeri ágazat és a part 
menti régiók vonatkozásában történő jobb 
minőségű adatgyűjtést;

Or. en
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Módosítás 9
Jamila Madeira

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(5) Várja a nemzeti integrált 
tengerpolitikák kidolgozására vonatkozó, 
tagállamoknak szóló iránymutatások, 
valamint a kapcsolódó uniós és tagállami 
cselekvésekről készített éves jelentések 
közzétételét;

(5) Várja a nemzeti integrált 
tengerpolitikák kidolgozására vonatkozó, 
tagállamoknak szóló iránymutatások, 
valamint a kapcsolódó uniós és tagállami 
cselekvésekről készített éves jelentések 
közzétételét; javasolja, hogy az EU, a 
tagállamok és a part menti régiók, melyek 
alapvető ismeretekkel rendelkeznek és 
kulcsfontosságú szerepet játszanak ezen a 
téren, lépjenek fel hatékonyan és 
valamennyi szereplő érdekében;

Or. pt

Módosítás 10
Jamila Madeira

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

(6) Tudomásul veszi a tagállamok erre 
vonatkozó hatáskörét, ugyanakkor 
érdeklődve várja, hogy a Bizottság 
közzétegyen egy olyan útitervet, amely a 
tengeri területfejlesztéshez kínál 
támpontokat a tagállamok számára;

(6) Tudomásul veszi a tagállamok erre 
vonatkozó hatáskörét, ugyanakkor 
érdeklődve várja, hogy a Bizottság 
közzétegyen egy olyan útitervet, amely a 
tengeri területfejlesztéshez kínál 
támpontokat a tagállamok számára;
rámutat a gazdasági, társadalmi, területi 
és környezeti szempontok kiegyensúlyozott 
érvényesítésének szükségességére;

Or. pt
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Módosítás 11
Emanuel Jardim Fernandes

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(6a) Fenntartja, hogy a tengerek gondos 
kezelése megköveteli a part menti
területek megfelelő kezelését valamint azt, 
hogy az EU partjai mentén kivitelezett 
építési projektek minden esetben 
számoljanak az éghajlatváltozás 
következményeivel és a tengerszint abból 
következő megemelkedésével, a 
homokdűnék eróziójával valamint a 
viharok gyakoriságának és intenzitásának 
növekedésével; ragaszkodik ahhoz, hogy a 
part menti területeken soha nem szabad új 
nukleáris erőműveket vagy egyéb 
építményeket létesíteni amennyiben ez 
veszélyeztetheti az elővigyázatosság és a 
környezeti fenntarthatóság elvének 
érvényesítését;

Or. pt

Módosítás 12
Emanuel Jardim Fernandes

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(7a) Fenntartja, hogy egy valódi európai 
határok nélküli tengeri szállítási térség 
kialakítása megköveteli az EU part menti 
régióinak, szigeteinek és legkülső 
régióinak a fejlesztés és környezeti 
fenntarthatóság szempontjából történő 
biztonságosabbá tételét;

Or. pt
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Módosítás 13
Emanuel Jardim Fernandes

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

(7b) Sürgeti az érintett intézményeket, 
hogy a lehető leghamarabb fogadják el az 
Erika III tengeri biztonsági csomagot, és 
felszólítja a tagállamokat, hogy késlekedés 
nélkül kezdjék meg a csomag 
végrehajtását a tengeri régiók fejlődésére 
nézve katasztrofális következményekkel 
járó, az Erika és a Prestige baleseteihez 
hasonló balesetek és események 
megelőzéséhez vagy orvoslásához 
szükséges jogi eszközök rendelkezésre 
bocsátása érdekében;

Or. pt

Módosítás 14
Emanuel Jardim Fernandes

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

(8) Rámutat, hogy a legkülső régiók által 
az Európai Uniónak kölcsönzött kivételes 
tengeri dimenzió különleges lehetőségeket 
kínál az innováció, a kutatás, a környezet, a 
biodiverzitás és egyéb területek számára, 
amit a jövőbeli integrált európai 
tengerpolitikának ki kell használnia;

(8) Rámutat, hogy a legkülső régiók által 
az Európai Uniónak kölcsönzött kivételes 
tengeri dimenzió különleges lehetőségeket 
kínál az innováció, a kutatás, a környezet, a 
biodiverzitás és egyéb területek számára, 
amit a jövőbeli integrált európai 
tengerpolitikának ki kell használnia;
rámutat, hogy a közlekedés és az EU 
külső biztonsága szempontjából ezek a 
régiók kiváló kommunikációs bázisként 
szolgálnak; 

Or. pt
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Módosítás 15
Jamila Madeira

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

(8) Rámutat, hogy a legkülső régiók által 
az Európai Uniónak kölcsönzött kivételes 
tengeri dimenzió különleges lehetőségeket 
kínál az innováció, a kutatás, a környezet, a 
biodiverzitás és egyéb területek számára, 
amit a jövőbeli integrált európai 
tengerpolitikának ki kell használnia;

(8) Rámutat, hogy a part menti régiók, 
szigetek és legkülső régiók által az Európai 
Uniónak kölcsönzött kivételes tengeri 
dimenzió különleges lehetőségeket kínál az 
innováció, a kutatás, a környezet, a 
biodiverzitás és egyéb területek számára, 
amit a jövőbeli integrált európai 
tengerpolitikának ki kell használnia;
felismeri a kiválósági központok 
létrehozásának szükségességét és 
javasolja a már meglévő, part menti 
területeken működő egyetemi kutatási 
központok ösztönzését és támogatását;

Or. pt

Módosítás 16
Rumiana Jeleva

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

(8a) Tekintettel a nemrég bekövetkezett 
olajszállító tartályhajó-balesetekre és az 
ennek során okozott környezeti károkra, 
hangsúlyozza az egyértelmű 
tengerhajózási iránymutatások és az arra 
irányuló nemzetközi együttműködés 
szükségességét, hogy a harmadik 
országokat ezen vagy ezekhez hasonló 
szabályok követésére ösztönözzék;

Or. en
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Módosítás 17
Jamila Madeira

Véleménytervezet
9 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

(9a) Támogatja a Bizottságnak azt a 
szándékát, hogy megszilárdítsa a tengeri 
Európát, és ezáltal egy olyan Európa 
képét teremtse meg, amely dinamikus, 
felelősen jár el, és nem csupán az EU-n 
kívüli, hanem az uniós országok 
irányában is elkötelezte magát a tengerek 
védelme és a tengeri tevékenységek 
előmozdítása mellett;

Or. pt

Módosítás 18
Jamila Madeira

Véleménytervezet
9 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

(9b) Rámutat a hullámenergiának mint 
alternatív tiszta energiaforrásnak a 
fontosságára, és felszólítja a Bizottságot, 
hogy jövőbeli cselekvési terveiben vegye 
figyelembe ezt az energiaforrást;

Or. pt
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