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Amendement 1
Jill Evans

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie om een geïntegreerd maritiem 
beleid uit te stippelen ten einde het hoofd 
te bieden aan problemen zoals 
klimaatverandering, mondialisering, 
regionale ontwikkeling, mededinging, 
bescherming van het mariene milieu, 
maritieme veiligheid en beveiliging, vooral 
nu hierin vele ideeën van het Parlement 
zijn overgenomen;

1. is ingenomen met het besluit van de 
Commissie om een geïntegreerd maritiem 
beleid uit te stippelen ten einde het hoofd 
te bieden aan problemen zoals 
klimaatverandering (onder meer door de 
ontwikkeling van maritieme 
energiecapaciteit), mondialisering, 
regionale ontwikkeling, mededinging, 
bescherming van het mariene milieu, 
maritieme veiligheid en beveiliging, vooral 
nu hierin vele ideeën van het Parlement 
zijn overgenomen;

Or. en

Amendement 2
Emanuel Jardim Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. beschouwt de betrokkenheid van 
regionale en lokale partners als essentieel 
om van het Europese maritieme beleid 
een succes te maken; beweert daarom dat 
de band en de samenwerking tussen de 
Europese kustregio’s moet worden 
versterkt, door het bevorderen van 
gecoördineerde strategieën om de 
ontwikkeling en de concurrentiepositie te 
versterken en door de verschillende 
bestuurslagen efficiënter op elkaar aan te
sluiten;

Or. pt
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Amendement 3
Emanuel Jardim Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. juicht het actieplan toe dat de 
Commissie in haar mededeling over een 
geïntegreerd maritiem beleid en in de erbij 
gevoegde documenten (SEC(2007)1278, 
SEC(2007)1279 en SEC(2007)1280) uiteen 
heeft gezet (COM(2007)0575), met name 
de strategie van de Europese Commissie 
om de gevolgen van de klimaatverandering 
voor maritieme gebieden en de daarmee 
samenhangende gevolgen voor het 
toerisme op te vangen;

3. juicht het actieplan toe dat de 
Commissie in haar mededeling over een 
geïntegreerd maritiem beleid en in de erbij 
gevoegde documenten (SEC(2007)1278, 
SEC(2007)1279 en SEC(2007)1280) uiteen 
heeft gezet (COM(2007)0575), met name 
de strategie van de Europese Commissie 
om de gevolgen van de klimaatverandering 
voor maritieme gebieden en de daarmee 
samenhangende gevolgen voor het 
toerisme op te vangen; benadrukt het 
belang van verdere aanpassingen van die 
strategie, teneinde rekening te houden 
met de specifieke kenmerken van de 
maritieme regio’s;

Or. pt

Amendement 4
Jamila Madeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. constateert dat het toekomstige 
maritieme beleid bij kan dragen aan de 
ontwikkeling en bescherming van 
kustgebieden, eilanden en de ultraperifere 
gebieden van de Europese Unie;

4. constateert dat het toekomstige 
maritieme beleid bij kan dragen aan de 
ontwikkeling en bescherming van 
kustgebieden, eilanden en de ultraperifere 
gebieden van de Europese Unie; wijst erop 
dat het verbreden van het kader van het 
maritieme beleid, teneinde daarin een 
toerismebeleid voor kustgebieden in te 
passen, een essentiële ontwikkeling zou 
betekenen voor de ontwikkeling van en de 
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samenhang tussen die regio’s;

Or. pt

Amendement 5
Emanuel Jardim Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. constateert dat het toekomstige 
maritieme beleid bij kan dragen aan de 
ontwikkeling en bescherming van 
kustgebieden, eilanden en de ultraperifere 
gebieden van de Europese Unie;

4. constateert dat het toekomstige 
maritieme beleid bij kan dragen aan de 
ontwikkeling en bescherming van 
kustgebieden, eilanden en de ultraperifere 
gebieden van de Europese Unie; en wijst 
op de enorme hoeveelheid kennis die nog 
in die regio’s moet worden gepompt, 
bijvoorbeeld om innovatieve maritieme
technologieën te ontwikkelen;

Or. pt

Amendement 6
Rumiana Jeleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. constateert dat het toekomstige 
maritieme beleid bij kan dragen aan de 
ontwikkeling en bescherming van
kustgebieden, eilanden en de ultraperifere 
gebieden van de Europese Unie;

4. constateert dat het toekomstige 
maritieme beleid van essentieel belang is 
voor een positieve toekomstige 
ontwikkeling van kustgebieden, eilanden 
en de ultraperifere gebieden van de 
Europese Unie;

Or. en
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Amendement 7
Rumiana Jeleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat regionale autoriteiten 
en kustgemeenschappen een belangrijke 
rol zullen spelen bij de tenuitvoerlegging 
van het nieuwe geïntegreerde maritieme 
beleid en bij het komende Europese 
Actieplan van de Commissie inzake 
maritieme economische activiteiten; 
benadrukt het belang van een 
hoogkwalitatieve transportinfrastructuur 
en benadrukt de positieve gevolgen 
hiervan voor de levenskwaliteit en de 
toerismebranche; roept in dit verband alle 
betrokkenen op efficiënt te werken, 
teneinde de ontwikkelingsgelden optimaal 
te benutten;

Or. en

Amendement 8
Rumiana Jeleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. wijst op de gevolgen van groeiende 
economische activiteiten en toerisme in 
kustgebieden voor lokale ecosystemen, die 
gepaard gaan met een groei van alle 
vormen van vervoer; is daarom verheugd 
over de ontwikkeling van een geïntegreerd 
maritiem beleid waarmee deze problemen 
worden aangepakt; verzoekt voorts om 
betere gegevensverzameling betreffende
de maritieme sector en de kustgebieden;

Or. en
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Amendement 9
Jamila Madeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. ziet uit naar de publicatie van een reeks 
richtsnoeren voor de lidstaten over het 
opstellen van een nationaal 
geïntegreerd maritiem beleid en de 
jaarlijkse verslagen van de EU en de 
lidstaten over de maatregelen die in het 
kader hiervan zijn getroffen;

5. ziet uit naar de publicatie van een reeks 
richtsnoeren voor de lidstaten over het 
opstellen van een nationaal geïntegreerd
maritiem beleid en de jaarlijkse verslagen 
van de EU en de lidstaten over de 
maatregelen die in het kader hiervan zijn 
getroffen; raadt de EU, de lidstaten en de 
kustregio’s die essentiële kennis in pacht 
hebben en op dit gebied een belangrijke 
rol spelen aan hun activiteiten op 
efficiënte wijze en in het belang van 
iedereen te coördineren;

Or. pt

Amendement 10
Jamila Madeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. kijkt met belangstelling uit naar de 
publicatie door de Commissie van een 
stappenplan om de lidstaten te helpen bij 
het uitstippelen van een maritiem 
ruimtelijke ordeningsbeleid;

6. kijkt met belangstelling uit naar de 
publicatie door de Commissie van een 
stappenplan om de lidstaten te helpen bij 
het uitstippelen van een maritiem 
ruimtelijke ordeningsbeleid; wijst op de 
noodzaak een goede balans te vinden 
tussen economische, maatschappelijke, 
territoriale en milieuoverwegingen;

Or. pt
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Amendement 11
Emanuel Jardim Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van oordeel dat een gedegen 
beheer van de zeeën een gedegen beheer 
van de kustgebieden vereist en dat 
bouwprojecten aan de Europese kusten 
daarom in ieder geval de gevolgen van 
klimaatveranderingen en de daaruit 
voortvloeiende stijging van de zeespiegel, 
de erosie van zandbanken en een 
verhoging van de frequentie en schade 
van stormen moeten kunnen opvangen; 
benadrukt dat er nooit kerncentrales of 
andere faciliteiten mogen worden 
aangelegd in kustgebieden als daarbij de 
inachtneming van het voorzorgsbeginsel
en het beginsel van milieuduurzaamheid
niet kan worden gewaarborgd;

Or. pt

Amendement 12
Emanuel Jardim Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is van mening dat een werkelijk 
Europese maritieme vervoerszone zonder 
grenzen vereist dat de kustgebieden, 
eilanden en de ultraperifere gebieden van 
de Europese Unie wat ontwikkeling en 
milieuduurzaamheid betreft veiliger 
worden gemaakt;

Or. pt
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Amendement 13
Emanuel Jardim Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. dringt er bij de betrokken 
instellingen op aan het maritieme Erika 
III pakket zo spoedig mogelijk goed te 
keuren en verzoekt de lidstaten zo snel
mogelijk te starten met de 
tenuitvoerlegging van het pakket, teneinde 
de benodigde juridische middelen te 
verschaffen om ongelukken of incidenten 
met rampzalige gevolgen voor de 
ontwikkeling van de maritieme regio’s 
(denk hierbij aan de ongelukken met de 
Erika en de Prestige) te voorkomen of te 
verhelpen;

Or. pt

Amendement 14
Emanuel Jardim Fernandes

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst erop dat de Europese Unie dankzij 
de exceptionele maritieme dimensie die de 
ultraperifere regio's haar bieden, unieke 
kansen krijgt op gebieden als innovatie, 
onderzoek, het milieu en de biodiversiteit, 
die in het kader van het toekomstige 
geïntegreerde maritieme beleid van Europa 
voorwerp van onderzoek moeten blijven;

8. wijst erop dat de Europese Unie dankzij 
de exceptionele maritieme dimensie die de 
ultraperifere regio's haar bieden, unieke 
kansen krijgt op gebieden als innovatie, 
onderzoek, het milieu en de biodiversiteit, 
die in het kader van het toekomstige 
geïntegreerde maritieme beleid van Europa 
voorwerp van onderzoek moeten blijven; 
wijst erop dat deze regio’s, wat vervoer en 
de externe veiligheid van de EU betreft, 
uitstekende communicatiebases vormen;

Or. pt
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Amendement 15
Jamila Madeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. wijst erop dat de Europese Unie dankzij 
de exceptionele maritieme dimensie die de 
ultraperifere regio's haar bieden, unieke 
kansen krijgt op gebieden als innovatie, 
onderzoek, het milieu en de biodiversiteit, 
die in het kader van het toekomstige 
geïntegreerde maritieme beleid van Europa 
voorwerp van onderzoek moeten blijven;

8. wijst erop dat de Europese Unie dankzij 
de exceptionele maritieme dimensie die de 
kustgebieden, eilanden en de ultraperifere 
regio’s haar bieden, unieke kansen krijgt 
op gebieden als innovatie, onderzoek, het 
milieu en de biodiversiteit, die in het kader 
van het toekomstige geïntegreerde 
maritieme beleid van Europa voorwerp van 
onderzoek moeten blijven; erkent het 
belang om kenniscentra op te richten en 
beveelt aan aanmoediging en steun te 
verlenen aan de reeds in de kustgebieden 
bestaande universitaire onderzoekscentra;

Or. pt

Amendement 16
Rumiana Jeleva

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. benadrukt, met het oog op de 
recente ongelukken met olietankers en de 
daaruit voortvloeiende milieuschade, het 
belang van duidelijke richtsnoeren inzake 
de zeevaart en internationale 
samenwerking die tot doel heeft derde 
landen aan te moedigen dezelfde of 
gelijksoortige regels toe te passen;

Or. en
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Amendement 17
Jamila Madeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 bis. steunt de intentie van de Commissie 
om het maritieme karakter van Europa te 
versterken en daarmee het beeld te 
scheppen van een dynamisch, 
verantwoordelijk Europa dat zich inzet 
voor de bescherming en de bevordering 
van de zeeën, niet alleen in verhouding tot 
derde landen, maar ook binnen de EU 
zelf;

Or. pt

Amendement 18
Jamila Madeira

Ontwerpadvies
Paragraaf 9 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

9 ter. wijst op het belang van golfenergie
als alternatieve bron van schone energie 
en verzoekt de Commissie bij toekomstige 
actieplannen rekening te houden met deze 
energievorm;

Or. pt
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