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Poprawka 1
Jill Evans

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. popiera decyzję Komisji o opracowaniu 
zintegrowanej polityki morskiej w celu 
sprostania wyzwaniom związanym ze 
zmianami klimatycznymi, z globalizacją, 
rozwojem regionalnym, 
konkurencyjnością, ochroną środowiska 
morskiego, bezpieczeństwem i ochroną, 
która to polityka obejmuje wiele poglądów 
przedstawionych przez Parlament;

1. popiera decyzję Komisji o opracowaniu 
zintegrowanej polityki morskiej w celu 
sprostania wyzwaniom związanym ze 
zmianami klimatycznymi (m. in. poprzez 
rozwijanie morskiego potencjału 
energetycznego), z globalizacją, rozwojem 
regionalnym, konkurencyjnością, ochroną 
środowiska morskiego, bezpieczeństwem i 
ochroną, która to polityka obejmuje wiele 
poglądów przedstawionych przez 
Parlament;

Or. en

Poprawka 2
Emanuel Jardim Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

2a. Uważa, że zaangażowanie partnerów 
regionalnych i lokalnych jest kluczowe dla 
powodzenia europejskiej polityki 
morskiej; podkreśla zatem, że konieczność 
bliższej współpracy i wzajemnego 
powiązania między europejskimi 
regionami przybrzeżnymi poprzez 
promowanie skoordynowanych strategii 
na rzecz rozwoju i konkurencyjności oraz 
skuteczniej łącząc różne szczeble 
zarządzania;

Or. pt
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Poprawka 3
Emanuel Jardim Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania Komisji przedstawiony w 
komunikacie dotyczącym zintegrowanej 
polityki morskiej (COM(2007)0575) oraz 
dokumentach towarzyszących 
(SEC(2007)1278), (SEC(2007)1279) i 
(SEC(2007)1280), a w szczególności 
strategii Komisji na rzecz łagodzenia 
wpływu zmian klimatycznych na regiony 
morskie i równoczesnego wpływu na 
turystykę;

3. z zadowoleniem przyjmuje plan 
działania Komisji przedstawiony w 
komunikacie dotyczącym zintegrowanej 
polityki morskiej (COM(2007)0575) oraz 
dokumentach towarzyszących 
(SEC(2007)1278), (SEC(2007)1279) i 
(SEC(2007)1280), a w szczególności 
strategii Komisji na rzecz łagodzenia 
wpływu zmian klimatycznych na regiony 
morskie i równoczesnego wpływu na 
turystykę; zwraca uwagę na potrzebę 
dalszych dostosowań tej strategii do 
specyfiki regionów morskich;

Or. pt

Poprawka 4
Jamila Madeira

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że przyszła polityka morska 
mogłaby przyczynić się do rozwoju i 
ochrony regionów przybrzeżnych, wysp i 
regionów peryferyjnych UE;

4. zauważa, że przyszła polityka morska 
mogłaby przyczynić się do rozwoju i 
ochrony regionów przybrzeżnych, wysp i 
regionów peryferyjnych UE; wskazuje, że 
włączenie do polityki morskiej zakresu 
polityki turystyki dotyczącego obszarów 
przybrzeżnych stanowiłoby kluczową 
innowację dla rozwoju i spójności tych 
regionów;

Or. pt
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Poprawka 5
Emanuel Jardim Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że przyszła polityka morska 
mogłaby przyczynić się do rozwoju i 
ochrony regionów przybrzeżnych, wysp i 
regionów peryferyjnych UE;

4. zauważa, że przyszła polityka morska 
mogłaby przyczynić się do rozwoju i 
ochrony regionów przybrzeżnych, wysp i 
regionów peryferyjnych UE oraz zwraca 
uwagę na ogromny potencjał wiedzy o 
tych regionach, zwłaszcza dla rozwoju 
innowacyjnych technologii opartych na 
znajomości morza;

Or. pt

Poprawka 6
Rumiana Jeleva

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. zauważa, że przyszła polityka morska 
mogłaby przyczynić się do rozwoju i 
ochrony regionów przybrzeżnych, wysp i 
regionów peryferyjnych UE;

4. zauważa, że przyszła polityka morska 
posiada kluczowe znaczenie dla 
pozytywnego rozwoju regionów 
przybrzeżnych, wysp i regionów 
peryferyjnych UE w przyszłości;

Or. en

Poprawka 7
Rumiana Jeleva

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla kluczową rolę, jaką władze 
lokalne i społeczności żyjące na wybrzeżu 
będą odgrywać we wdrażaniu nowej 
zintegrowanej polityki morskiej i w 
opracowanym przez Komisję, 
nadchodzącym europejskim planie działań 
dotyczącym działalności gospodarczej 
opartej na morzu; zwraca uwagę na 
znaczenie dobrej jakości infrastruktury 
transportowej i podkreśla pozytywne 
skutki dla jakości życia i przemysłu 
turystycznego; w związku z tym wzywa 
wszystkie zainteresowane strony do 
skutecznej pracy na rzecz zapewnienia 
optymalnego wykorzystania funduszy na 
rozwój;

Or. en

Poprawka 8
Rumiana Jeleva

Projekt opinii
Ustęp 4 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. podkreśla skutek wzmożenia 
działalności gospodarczej i turystyki w 
regionach przybrzeżnych dla lokalnych 
ekosystemów, któremu towarzyszy 
nasilenie się wszelkich form transportu; z 
zadowoleniem przyjmuje zatem rozwój 
zintegrowanej polityki morskiej, która 
zajmie się tymi problemami; ponadto 
wzywa do skuteczniejszego gromadzenia 
danych dotyczących sektora morskiego i 
regionów przybrzeżnych;

Or. en
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Poprawka 9
Jamila Madeira

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. z niecierpliwością oczekuje publikacji 
pakietu wytycznych dla państw 
członkowskich w zakresie opracowywania 
krajowych zintegrowanych strategii 
morskich i rocznych sprawozdań 
dotyczących działań UE i państw 
członkowskich w tym względzie;

5. z niecierpliwością oczekuje publikacji 
pakietu wytycznych dla państw 
członkowskich w zakresie opracowywania 
krajowych zintegrowanych strategii 
morskich i rocznych sprawozdań 
dotyczących działań UE i państw 
członkowskich w tym względzie; zaleca, 
aby EU, państwa członkowskie i regiony 
przybrzeżne, które posiadają w tej 
dziedzinie kluczową wiedzę i rolę do 
odegrania, skutecznie koordynowały 
swoją działalność z korzyścią dla 
wszystkich;

Or. pt

Poprawka 10
Jamila Madeira

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uznaje kompetencje państw 
członkowskich w tej dziedzinie, jednak 
oczekuje z zainteresowaniem publikacji 
mapy drogowej Komisji mającej na celu 
ułatwienie opracowywania przez państwa 
członkowskie morskiego planowania 
przestrzennego;

6. uznaje kompetencje państw 
członkowskich w tej dziedzinie, jednak 
oczekuje z zainteresowaniem publikacji 
mapy drogowej Komisji mającej na celu 
ułatwienie opracowywania przez państwa 
członkowskie morskiego planowania 
przestrzennego; wskazuje na potrzebę 
zachowania odpowiedniej równowagi 
między wizją gospodarczą, społeczną, 
terytorialną i w zakresie środowiska 
naturalnego;

Or. pt
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Poprawka 11
Emanuel Jardim Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. utrzymuje, że właściwe zarządzanie 
obszarami morskimi wymaga właściwego 
zarządzania obszarami przybrzeżnymi 
oraz że projekty konstrukcyjne na 
unijnych wybrzeżach muszą zatem 
uwzględniać konsekwencje zmian 
klimatycznych i związane z tym 
podnoszenie się poziomu morza, erozję 
piasków oraz zwiększenie częstotliwości i 
siły burz; nalega, aby nie budowano 
nowych elektrowni jądrowych ani innych 
urządzeń na obszarach przybrzeżnych, 
jeżeli zagraża to stosowaniu zasad 
ostrożności i zrównoważonego rozwoju 
środowiska naturalnego;

Or. pt

Poprawka 12
Emanuel Jardim Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. utrzymuje, że prawdziwy obszar 
europejskiego transportu morskiego bez 
barier wymaga większego bezpieczeństwa 
w regionach przybrzeżnych, na wyspach i 
w regionach najbardziej oddalonych UE z 
punktu widzenia rozwoju i trwałości 
środowiska naturalnego;

Or. pt
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Poprawka 13
Emanuel Jardim Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. zachęca zaangażowane instytucje do 
możliwie najszybszego przyjęcia pakietu 
morskiego Erika III, a państwa 
członkowskie do bezzwłocznego 
rozpoczęcia wdrażania tego pakietu w celu 
dostarczenia środków prawnych zdolnych 
do zapobiegania lub zaradzania 
wypadkom i incydentom o katastrofalnych 
skutkach dla środowiska regionów 
morskich, takim jak wypadki statków 
Erika czy Prestige;

Or. pt

Poprawka 14
Emanuel Jardim Fernandes

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę, że wyjątkowy wymiar 
morski, jaki regiony peryferyjne wnoszą do 
UE, stwarza niepowtarzalne szanse w 
zakresie innowacji, badań, środowiska, 
różnorodności biologicznej oraz w innych 
obszarach, a także, że przyszła 
zintegrowana europejska polityka morska 
musi je wykorzystywać;

8. zwraca uwagę, że wyjątkowy wymiar 
morski, jaki regiony peryferyjne wnoszą do 
UE, stwarza niepowtarzalne szanse w 
zakresie innowacji, badań, środowiska, 
różnorodności biologicznej oraz w innych 
obszarach, a także, że przyszła 
zintegrowana europejska polityka morska
musi je wykorzystywać; wskazuje, że w 
zakresie transportu i bezpieczeństwa 
zewnętrznego UE regiony te stanowią 
doskonałe platformy kontaktowe;

Or. pt
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Poprawka 15
Jamila Madeira

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. zwraca uwagę, że wyjątkowy wymiar 
morski, jaki regiony peryferyjne wnoszą do 
UE, stwarza niepowtarzalne szanse w 
zakresie innowacji, badań, środowiska, 
różnorodności biologicznej oraz w innych 
obszarach, a także, że przyszła 
zintegrowana europejska polityka morska 
musi je wykorzystywać;

8. zwraca uwagę, że wyjątkowy wymiar 
morski, jaki regiony przybrzeżne, wyspy 
i regiony peryferyjne wnoszą do UE, 
stwarza niepowtarzalne szanse w zakresie 
innowacji, badań, środowiska, 
różnorodności biologicznej oraz w innych 
obszarach, a także, że przyszła 
zintegrowana europejska polityka morska 
musi je wykorzystywać; uznaje 
konieczność utworzenia centrów 
doskonałości, zalecając zachęcanie i 
wspieranie uniwersyteckich centrów 
badawczych już istniejących na obszarach 
przybrzeżnych;

Or. pt

Poprawka 16
Rumiana Jeleva

Projekt opinii
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. W świetle niedawnych wypadków 
tankowców i wiążących się z nimi 
szkodami dla środowiska naturalnego 
podkreśla potrzebę jasnych wytycznych 
dotyczących morza i współpracy 
międzynarodowej zorientowanej na 
zachęcanie krajów trzecich do stosowania 
tych samych lub podobnych zasad;

Or. en
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Poprawka 17
Jamila Madeira

Projekt opinii
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

9a. wspiera zamiar Komisji związany ze 
skonsolidowaniem „morskiej Europy” 
tworząc obraz dynamicznej i 
odpowiedzialnej Europy, zaangażowanej 
w ochronę i promowanie mórz nie tylko 
na zewnątrz, lecz także wewnątrz samej 
UE; 

Or. pt

Poprawka 18
Jamila Madeira

Projekt opinii
Ustęp 9 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

9b. podkreśla znaczenie energii fal jako 
alternatywnego, czystego źródła energii i 
wzywa Komisję do uwzględnienia tej 
formy energii w przyszłych planach 
działania;

Or. pt
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