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Amendamentul 1
Jill Evans

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiect de aviz Amendamentul

1. salută decizia Comisiei de a elabora o 
politică maritimă integrată, pentru a face 
faţă provocărilor lansate de schimbarea 
climei, globalizare, dezvoltarea regională, 
competitivitate, protecţia mediului marin, 
siguranţă şi securitate, care cuprinde multe 
dintre ideile schiţate de Parlament;

1. salută decizia Comisiei de a elabora o 
politică maritimă integrată, pentru a face 
faţă provocărilor lansate de schimbarea 
climei (printre altele dezvoltând 
capacitatea de a produce energie marină), 
globalizare, dezvoltarea regională, 
competitivitate, protecţia mediului marin, 
siguranţă şi securitate, care cuprinde multe 
dintre ideile schiţate de Parlament;

Or. en

Amendamentul 2
Emanuel Jardim Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

2a. consideră că implicarea partenerilor 
regionali şi locali este esenţială pentru 
succesul politicii maritime europene; 
susţine, în consecinţă, faptul că este 
necesară o cooperare şi o legătură mai 
strânsă între regiunile costiere europene, 
prin intermediul promovării unor strategii 
coordonate în vederea favorizării 
dezvoltării şi a competitivităţii, precum şi 
prin intermediul unei coordonări mai 
eficiente între diferitele niveluri de 
guvernare;

Or. pt
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Amendamentul 3
Emanuel Jardim Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiect de aviz Amendamentul

3. întâmpină favorabil planul de acţiune al 
Comisiei, schiţat în comunicarea sa privind 
politica maritimă integrată 
(COM(2007)0575) şi în documentele 
însoţitoare (SEC(2007)1278), 
(SEC(2007)1279) şi (SEC(2007)1280) şi, 
în special, strategia adoptată de Comisie în 
vederea reducerii efectelor schimbărilor 
climatice asupra regiunilor maritime şi a 
efectelor concomitente exercitate asupra 
turismului;

3. întâmpină favorabil planul de acţiune al 
Comisiei, schiţat în comunicarea sa privind 
politica maritimă integrată 
(COM(2007)0575) şi în documentele 
însoţitoare (SEC(2007)1278), 
(SEC(2007)1279) şi (SEC(2007)1280) şi, 
în special, strategia adoptată de Comisie în 
vederea reducerii efectelor schimbărilor 
climatice asupra regiunilor maritime şi a 
efectelor concomitente exercitate asupra 
turismului; atrage atenţia asupra nevoii de 
a adapta în continuare această strategie la 
particularităţile regiunilor maritime;

Or. pt

Amendamentul 4
Jamila Madeira

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiect de aviz Amendamentul

4. constată oportunităţile pe care viitoarea 
politică maritimă le oferă dezvoltării şi 
protecţiei regiunilor costiere, insulare şi 
ultraperiferice ale Uniunii Europene;

4. constată oportunităţile pe care viitoarea 
politică maritimă le oferă dezvoltării şi 
protecţiei regiunilor costiere, insulare şi 
ultraperiferice ale Uniunii Europene 
subliniază faptul că  lărgirea sferei de 
acţiune a politicii maritime prin 
includerea unei politicii a turismului 
pentru zonele costiere ar fi o noutate 
deosebit de importantă pentru dezvoltarea 
şi coeziunea acestor regiuni;

Or. pt
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Amendamentul 5
Emanuel Jardim Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiect de aviz Amendamentul

4. constată oportunităţile pe care viitoarea 
politică maritimă le oferă dezvoltării şi 
protecţiei regiunilor costiere, insulare şi 
ultraperiferice ale Uniunii Europene;

4. constată oportunităţile pe care viitoarea 
politică maritimă le oferă dezvoltării şi 
protecţiei regiunilor costiere, insulare şi 
ultraperiferice ale Uniunii Europene; şi 
atrage atenţia asupra imensului potenţial 
al acestor regiuni în materie de 
cunoaştere, de exemplu în ceea ce priveşte 
dezvoltarea tehnologiilor inovatoare care 
au la bază mediul marin;

Or. pt

Amendamentul 6
Rumiana Jeleva

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiect de aviz Amendamentul

4. constată oportunităţile pe care viitoarea 
politică maritimă le oferă dezvoltării şi 
protecţiei regiunilor costiere, insulare şi 
ultraperiferice ale Uniunii Europene;

4. constată faptul că viitoarea politică 
maritimă este esenţială pentru o evoluţie 
pozitivă a regiunilor costiere, insulare şi 
ultraperiferice ale Uniunii Europene în 
viitor;

Or. en

Amendamentul 7
Rumiana Jeleva

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou)
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Proiect de aviz Amendamentul

4a. subliniază rolul esenţial pe care îl vor 
avea autorităţile regionale şi comunităţile 
din zonele costiere în punerea în aplicare 
a noii politici maritime integrate şi în 
viitorul plan de acţiune european privind 
activităţile economice ce au la bază 
mediul marin; evidenţiază importanţa 
unei infrastructuri de transport de calitate 
şi subliniază efectele pozitive ale acesteia 
asupra calităţii vieţii şi asupra sectorului 
turismului; în acest sens, invită pe toţi cei 
implicaţi să acţioneze eficient pentru a 
asigura utilizarea optimă a fondurilor de 
dezvoltare;

Or. en

Amendamentul 8
Rumiana Jeleva

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

4b. subliniază efectele creşterii activităţii 
economice şi a turismului în zonele 
costiere, creştere însoţită de intensificarea 
tuturor formelor de transport, asupra 
ecosistemelor locale; salută, drept 
urmare, elaborarea unei politici maritime 
integrate care va aborda aceste chestiuni; 
în plus, solicită îmbunătăţirea procesului 
de culegere a datelor privind sectorul 
maritim şi regiunile costiere;

Or. en
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Amendamentul 9
Jamila Madeira

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiect de aviz Amendamentul

5. aşteaptă publicarea unui set de orientări 
privind elaborarea, la nivel naţional, a 
politicilor maritime integrate, destinate 
statelor membre, precum şi a rapoartelor 
anuale privind acţiunile UE şi ale statelor 
membre în acest domeniu;

5. aşteaptă publicarea unui set de orientări 
privind elaborarea, la nivel naţional, a 
politicilor maritime integrate, destinate 
statelor membre, precum şi a rapoartelor 
anuale privind acţiunile UE şi ale statelor 
membre în acest domeniu; recomandă ca 
UE, statele membre şi regiunile costiere, 
care deţin cunoştinţe de bază şi au un rol 
esenţial în acest domeniu, să-şi 
coordoneze activităţile în mod eficient şi 
în avantajul tuturor;

Or. pt

Amendamentul 10
Jamila Madeira

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiect de aviz Amendamentul

6. recunoaşte competenţa în domeniu a 
statelor membre şi, totodată, aşteaptă cu 
interes publicarea, de către Comisie, a unei 
foi de drum care să faciliteze zonarea 
spaţiului maritim de către statele membre;

6. recunoaşte competenţa în domeniu a 
statelor membre şi, totodată, aşteaptă cu 
interes publicarea, de către Comisie, a unei 
foi de drum care să faciliteze zonarea 
spaţiului maritim de către statele membre; 
atrage atenţia asupra nevoii de a păstra 
un echilibru adecvat între aspectele 
economice, sociale, teritoriale şi cele 
legate de mediu;

Or. pt
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Amendamentul 11
Emanuel Jardim Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

6a. subliniază faptul că o bună gestionare 
a spaţiului maritim necesită o bună 
gestionare a zonelor costiere şi, în 
consecinţă, toate proiectele de construcţie 
în regiunile costiere trebuie să ţină seama 
de consecinţele schimbărilor climatice, 
precum şi de fenomenele care decurg din 
acestea, cum ar fi creşterea nivelului 
mării, eroziunea litoralului, sporirea 
frecvenţei şi a violenţei furtunilor; insistă 
asupra faptului că nu ar trebui să se 
construiască noi centrale nucleare sau 
alte instalaţii în zonele costiere, în cazul 
în care ar fi pusă în pericol respectarea 
principiului precauţiei şi a principiului 
durabilităţii mediului; 

Or. pt

Amendamentul 12
Emanuel Jardim Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

7a. subliniază faptul că un veritabil spaţiu 
european de transport maritim fără 
bariere necesită o mai mare siguranţă a 
regiunilor costiere, insulare şi 
ultraperiferice ale UE, din punctul de 
vedere al dezvoltării şi al durabilităţii 
mediului;

Or. pt
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Amendamentul 13
Emanuel Jardim Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 7b (nou)

Proiect de aviz Amendamentul

7b. îndeamnă instituţiile implicate să 
adopte pachetul maritim Erika III cât mai 
curând posibil şi invită statele membre să 
demareze fără întârziere punerea în 
aplicare a acestuia, în vederea oferirii 
mijloacelor juridice necesare pentru 
prevenirea sau remedierea efectelor 
accidentelor sau incidentelor cu 
consecinţe dezastruoase asupra dezvoltării 
regiunilor maritime, cum a fost cazul 
accidentelor navelor Erika şi Prestige;

Or. pt

Amendamentul 14
Emanuel Jardim Fernandes

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiect de aviz Amendamentul

8. aminteşte că dimensiunea maritimă 
excepţională pe care regiunile 
ultraperiferice o conferă Uniunii Europene 
oferă oportunităţi unice în domenii ca 
inovaţiile, cercetarea, mediul şi 
biodiversitatea, pe care viitoarea politică 
maritimă europeană integrată nu le poate 
lăsă neexplorate;

8. aminteşte că dimensiunea maritimă 
excepţională pe care regiunile 
ultraperiferice o conferă Uniunii Europene 
oferă oportunităţi unice în domenii ca 
inovaţiile, cercetarea, mediul şi 
biodiversitatea, pe care viitoarea politică 
maritimă europeană integrată nu le poate 
lăsă neexplorate; subliniază faptul că, în 
ceea ce priveşte transportul şi securitatea 
externă a UE, aceste regiuni constituie 
excelente baze de comunicare;

Or. pt
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Amendamentul 15
Jamila Madeira

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiect de aviz Amendamentul

8. aminteşte că dimensiunea maritimă 
excepţională pe care regiunile 
ultraperiferice o conferă Uniunii Europene 
oferă oportunităţi unice în domenii ca 
inovaţiile, cercetarea, mediul şi 
biodiversitatea, pe care viitoarea politică 
maritimă europeană integrată nu le poate 
lăsă neexplorate;

8. aminteşte că dimensiunea maritimă 
excepţională pe care regiunile costiere, 
insulare şi ultraperiferice o conferă 
Uniunii Europene oferă oportunităţi unice 
în domenii ca inovaţiile, cercetarea, mediul 
şi biodiversitatea, pe care viitoarea politică 
maritimă europeană integrată nu le poate 
lăsă neexplorate; recunoaşte oportunitatea 
înfiinţării unor centre de excelenţă şi 
recomandă încurajarea şi sprijinirea 
centrelor universitare de cercetare deja 
existente în zonele costiere;

Or. pt

Amendamentul 16
Rumiana Jeleva

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiect de aviz Amendamentul

8a. având în vedere recentele accidente în 
care au fost implicate tancuri petroliere şi 
daunele aduse mediului de acestea, 
subliniază necesitatea unor orientări clare 
în domeniul navigaţiei, precum şi a 
cooperării internaţionale în vederea 
încurajării ţărilor terţe să aplice aceleaşi 
norme sau norme similare;

Or. en
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Amendamentul 17
Jamila Madeira

Proiect de aviz
Punctul 9a (nou) 

Proiect de aviz Amendamentul

9a. sprijină intenţia Comisiei de a 
consolida Europa maritimă, creând astfel 
imaginea unei Europe dinamice şi 
responsabile, angajate în protejarea şi 
promovarea mediului maritim nu numai 
în relaţiile cu lumea din exterior, ci şi în 
cadrul UE însăşi;

Or. pt

Amendamentul 18
Jamila Madeira

Proiect de aviz
Punctul 9b (nou) 

Proiect de aviz Amendamentul

9b. subliniază importanţa energiei 
valurilor ca sursă de energie alternativă 
nepoluantă şi invită Comisia să o ia în 
considerare atunci când elaborează 
viitoarele planuri de acţiune;

Or. pt
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