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Predlog spremembe 1
Jill Evans

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja odločitev Komisije, da 
razvije celostno pomorsko politiko za 
soočenje z izzivi podnebnih sprememb, 
globalizacije, regionalnega razvoja, 
konkurence ter zaščite, varstva in varnosti 
morskega okolja, saj vključuje številne 
zamisli, ki jih je nakazal Parlament;

1. pozdravlja odločitev Komisije, da 
razvije celostno pomorsko politiko za 
soočenje z izzivi podnebnih sprememb 
(med drugim z razvojem zmogljivosti za 
izkoriščanje energije morja), globalizacije, 
regionalnega razvoja, konkurence ter 
zaščite, varstva in varnosti morskega 
okolja, saj vključuje številne zamisli, ki jih 
je nakazal Parlament;

Or. en

Predlog spremembe 2
Emanuel Jardim Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da je sodelovanje regionalnih in 
lokalnih partnerjev bistveno za uspeh 
evropske pomorske politike; zato meni, da 
je potrebno tesnejše sodelovanje in 
medsebojno povezovanje med evropskimi 
obalnimi regijami, ki ga je mogoče doseči 
s spodbujanjem usklajenih strategij za 
pospeševanje razvoja in konkurenčnosti 
ter z učinkovitejšim tesnim povezovanjem 
različnih ravni upravljanja;

Or. pt
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Predlog spremembe 3
Emanuel Jardim Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. odobrava akcijski načrt Komisije, 
razgrnjen v sporočilu o celostni pomorski 
politiki (KOM(2007)0575) in 
spremljajočih dokumentih 
(SEC(2007)1278), (SEC(2007)1279) in 
(SEC(2007)1280) ter zlasti strategijo 
Komisije za ublažitev učinkov podnebnih 
sprememb na pomorske regije ter 
spremljajočih učinkov na turizem;

3. odobrava akcijski načrt Komisije, 
razgrnjen v sporočilu o celostni pomorski 
politiki (KOM(2007)0575) in 
spremljajočih dokumentih 
(SEC(2007)1278), (SEC(2007)1279) in 
(SEC(2007)1280), ter zlasti strategijo 
Komisije za ublažitev učinkov podnebnih 
sprememb na pomorske regije ter 
spremljajočih učinkov na turizem; 
poudarja potrebo po nadaljnji prilagoditvi 
tej strategiji, da se ohranijo posebne 
lastnosti pomorskih regij;

Or. pt

Predlog spremembe 4
Jamila Madeira

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da bi prihodnja pomorska 
politika lahko pripomogla k razvoju in 
zaščiti obalnih regij, otokov in najbolj 
oddaljenih regij EU;

4. ugotavlja, da bi prihodnja pomorska 
politika lahko pripomogla k razvoju in 
zaščiti obalnih regij, otokov in najbolj 
oddaljenih regij EU; poudarja, da bi 
razširitev področja uporabe pomorske 
politike na turistično politiko za obalna 
območja pomenila inovacijsko središče za 
razvoj in skladnost teh regij;

Or. pt
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Predlog spremembe 5
Emanuel Jardim Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da bi prihodnja pomorska 
politika lahko pripomogla k razvoju in 
zaščiti obalnih regij, otokov in najbolj 
oddaljenih regij EU;

4. ugotavlja, da bi prihodnja pomorska 
politika lahko pripomogla k razvoju in 
zaščiti obalnih regij, otokov in najbolj 
oddaljenih regij EU; ter usmerja pozornost 
k bogastvu znanja, ki ga je treba v teh 
regijah še poiskati, na primer za razvoj 
inovativnih morskih tehnologij;

Or. pt

Predlog spremembe 6
Rumiana Jeleva

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ugotavlja, da bi prihodnja pomorska 
politika lahko pripomogla k razvoju in 
zaščiti obalnih regij, otokov in najbolj 
oddaljenih regij EU;

4. ugotavlja, da je prihodnja pomorska 
politika bistvena za pozitiven razvoj
obalnih regij, otokov in najbolj oddaljenih 
regij EU v prihodnosti;

Or. en

Predlog spremembe 7
Rumiana Jeleva

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja ključno vlogo, ki jo bodo 
imeli regionalni organi in obalne 
skupnosti pri izvajanju nove celostne 
pomorske politike ter pri prihodnjem 
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evropskem akcijskem načrtu Komisije o z 
morjem povezanih gospodarskih 
dejavnostih; poudarja pomen kakovostne 
prometne infrastrukture ter njenega 
pozitivnega vpliva na kakovost življenja in 
turistično industrijo; v zvezi s tem poziva 
vse zadevne strani k učinkovitemu 
sodelovanju, da se zagotovi optimalna 
uporaba razvojnih skladov;

Or. en

Predlog spremembe 8
Rumiana Jeleva

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja vpliv povečanja 
gospodarskih dejavnosti in turizma v 
obalnih regijah, skupaj s povečanjem vseh 
oblik prometa, na lokalne ekosisteme; 
zato pozdravlja razvoj celostne pomorske 
politike, ki bo obravnavala te težave; 
nadalje poziva k boljšemu zbiranju 
podatkov v zvezi s pomorskim sektorjem in 
obalnimi regijami;

Or. en

Predlog spremembe 9
Jamila Madeira

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pričakuje objavo smernic za države 
članice v zvezi s pripravo nacionalnih 
celostnih pomorskih politik in letnih 
poročil o zadevnih ukrepih Evropske unije 

5. pričakuje objavo smernic za države 
članice v zvezi s pripravo nacionalnih 
celostnih pomorskih politik in letnih 
poročil o zadevnih ukrepih Evropske unije 
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in držav članic; in držav članic; priporoča, da EU, države 
članice in obalne regije, ki imajo bistveno 
znanje in ključno vlogo na tem področju, 
svoje dejavnosti usklajujejo učinkovito in 
v korist vsem;

Or. pt

Predlog spremembe 10
Jamila Madeira

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. čeprav priznava pristojnost držav članic 
na tem področju, z zanimanjem pričakuje, 
da Komisija objavi časovni načrt pogajanj, 
ki bi državam članicam olajšal razvoj 
pomorsko prostorskega načrtovanja;

6. čeprav priznava pristojnost držav članic 
na tem področju, z zanimanjem pričakuje, 
da Komisija objavi časovni načrt pogajanj, 
ki bi državam članicam olajšal razvoj 
pomorsko prostorskega načrtovanja; 
poudarja potrebo po ohranjanju 
ustreznega ravnovesja med 
gospodarskimi, družbenimi, ozemeljskimi 
in okoljskimi vprašanji;

Or. pt

Predlog spremembe 11
Emanuel Jardim Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. vztraja, da dobro upravljanje morij 
zahteva dobro upravljanje obalnih 
območij ter da je treba pri gradbenih 
projektih na obalah EU v vsakem primeru 
upoštevati posledice podnebnih sprememb 
in posledičnih dviga morske gladine, 
erozije peska ter pogostejših in močnejših 
neviht; vztraja, da se na obalnih območjih 
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ne sme zgraditi nobenih novih jedrskih 
elektrarn ali drugih zmogljivosti, če to 
lahko ogrozi spoštovanje načel previdnosti 
in okoljske trajnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 12
Emanuel Jardim Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. vztraja, da resničen evropski prostor 
za pomorski prevoz brez meja zahteva, da 
se zagotovi večja varnost obalnih regij, 
otokov in najbolj oddaljenih regij EU z 
vidika razvoja in okoljske trajnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 13
Emanuel Jardim Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 7 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7b. poziva zadevne institucije, naj čim prej 
sprejmejo pomorski paket Erika III, ter 
poziva države članice, naj nemudoma 
začnejo izvajati paket, da zagotovijo 
pravna sredstva, ki so potrebna za 
preprečevanje nesreč ali incidentov s 
katastrofalnimi posledicami za razvoj 
pomorskih regij ali za odpravo posledic 
takšnih nesreč ali incidentov, dva primera 
takšnih nesreč sta nesreči tankerjev Erika 
in Prestige;

Or. pt
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Predlog spremembe 14
Emanuel Jardim Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opozarja, da izjemna pomorska 
razsežnost, ki jo Evropski uniji prinašajo 
najbolj oddaljene regije, ponuja edinstvene 
priložnosti na področju inovacij, raziskav, 
okolja, biološke raznovrstnosti in drugje, 
ter da mora prihodnja celostna pomorska 
politika te priložnosti izkoristiti;

8. opozarja, da izjemna pomorska 
razsežnost, ki jo Evropski uniji prinašajo 
najbolj oddaljene regije, ponuja edinstvene 
priložnosti na področju inovacij, raziskav, 
okolja, biološke raznovrstnosti in drugje, 
ter da mora prihodnja celostna pomorska 
politika te priložnosti izkoristiti; poudarja, 
da te regije zagotavljajo odlične 
komunikacijske baze, kar zadeva promet
in zunanjo varnost EU;

Or. pt

Predlog spremembe 15
Jamila Madeira

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opozarja, da izjemna pomorska 
razsežnost, ki jo Evropski uniji prinašajo 
najbolj oddaljene regije, ponuja edinstvene 
priložnosti na področju inovacij, raziskav, 
okolja, biološke raznovrstnosti in drugje, 
ter da mora prihodnja celostna pomorska 
politika te priložnosti izkoristiti;

8. opozarja, da izjemna pomorska 
razsežnost, ki jo Evropski uniji prinašajo 
obalne regije, otoki in najbolj oddaljene 
regije, ponuja edinstvene priložnosti na 
področju inovacij, raziskav, okolja, 
biološke raznovrstnosti in drugje, ter da 
mora prihodnja celostna pomorska politika 
te priložnosti izkoristiti; priznava 
zaželenost ustanavljanja centrov 
odličnosti ter priporoča, da se spodbujajo 
in podpirajo univerzitetna raziskovalna 
središča, ki že obstajajo na obalnih 
območjih;

Or. pt
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Predlog spremembe 16
Rumiana Jeleva

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. ob upoštevanju nedavnih nesreč 
tankerjev in posledične škode za okolje 
poudarja potrebo po jasnih smernicah za 
pomorski sektor in po mednarodnem 
sodelovanju, namenjenemu spodbujanju 
tretjih držav, da uporabijo enaka ali 
podobna pravila;

Or. en

Predlog spremembe 17
Jamila Madeira

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. podpira namen Komisije, da utrdi 
pomorsko Evropo, s čimer ustvarja 
podobo dinamične in odgovorne Evrope, 
ki je zavezana varovanju in spodbujanju 
morij, ne le pri tujcih, ampak tudi znotraj 
EU;

Or. pt

Predlog spremembe 18
Jamila Madeira

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. poudarja pomembnost energije valov 
kot alternativnega vira čiste energije ter 
poziva Komisijo, naj v prihodnjih 
akcijskih načrtih upošteva to obliko 
energije;

Or. pt
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