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Изменение 1
Philippe Lamberts

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. признава, че Черноморският регион е 
от геостратегическо значение за
енергийната сигурност и 
диверсификацията на енергийните 
доставки в ЕС, като се има предвид 
близостта му до Каспийско море, 
Близкия изток и Централна Азия, както 
и предвид факта, че с присъединяването 
на Румъния и България ЕС се превърна 
в основен фактор в региона;

1. признава, че Черноморският регион е 
от геостратегическо значение за ЕС, 
като се има предвид близостта му до 
Каспийско море, Близкия изток и 
Централна Азия, както и предвид факта, 
че с присъединяването на Румъния и 
България ЕС се превърна в основен 
фактор в този важен регион, но 
признава също така, че трябва да 
бъде направено още;

Or.en

Изменение 2
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. признава, че Черноморският регион е 
от геостратегическо значение за 
енергийната сигурност и
диверсификацията на енергийните 
доставки в ЕС, като се има предвид 
близостта му до Каспийско море, 
Близкия изток и Централна Азия, както 
и предвид факта, че с присъединяването 
на Румъния и България ЕС се превърна 
в основен фактор в региона;

1. признава, че Черноморският регион е 
регион от геостратегическо значение за 
енергийната сигурност на ЕС, който 
дава възможност за диверсификация 
на енергийните източници и 
маршрутите на тяхната доставка в 
ЕС, поради близостта си до Каспийско 
море, Близкия изток и Централна Азия, 
както и предвид факта, че с 
присъединяването на Румъния и 
България ЕС се превърна в един от 
основните фактори в региона;

Or.en
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Изменение 3
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. признава, че Черноморският регион е 
от геостратегическо значение за 
енергийната сигурност и 
диверсификацията на енергийните 
доставки в ЕС, като се има предвид 
близостта му до Каспийско море, 
Близкия изток и Централна Азия, както 
и предвид факта, че с присъединяването 
на Румъния и България ЕС се превърна
в основен фактор в региона;

1. признава, че Черноморският регион е 
от геополитическо значение за 
енергийната сигурност и 
диверсификацията на енергийните 
доставки в ЕС, като се има предвид 
близостта му до Каспийско море, 
Близкия изток и Централна Азия, както 
и предвид факта, че с присъединяването 
на Румъния и България ЕС може да се 
превърне в основен фактор в региона;

Or.en

Изменение 4
Hannes Swoboda

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. признава, че Черноморският регион е 
от геостратегическо значение за 
енергийната сигурност и 
диверсификацията на енергийните 
доставки в ЕС, като се има предвид 
близостта му до Каспийско море, 
Близкия изток и Централна Азия, както 
и предвид факта, че с присъединяването 
на Румъния и България ЕС се превърна 
в основен фактор в региона;

1. признава, че Черноморският регион е 
от геостратегическо значение особено за 
енергийната сигурност и 
диверсификацията на енергийните 
доставки в ЕС, като се има предвид 
близостта му до Каспийско море, 
Близкия изток и Централна Азия, както 
и предвид факта, че с присъединяването 
на Румъния и България ЕС се превърна 
в основен фактор в региона;

Or.de
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Изменение 5
Philippe Lamberts

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. призовава Комисията да включи 
екологично измерение в стратегията 
си по отношение на Черноморския 
регион и по-специално да допринесе за 
възстановяването на околната среда 
след замърсяването на дунавския 
регион с токсични отпадъци;

Or.en

Изменение 6
András Gyürk

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

1а. счита, че Пакетът за енергийна 
инфраструктура, който Комисията 
ще представи скоро, трябва да отдава 
голямо значение на предложените 
енергийни проекти в Черноморския 
регион; обръща внимание на факта, че 
транзитните маршрути, които 
минават през държави от региона 
могат значително да подобрят 
сигурността на доставките на ЕС;

Or.hu

Изменение 7
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 1 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

1а. подчертава значението на 
възприемането на общ подход на 
държавите-членки към Черноморския 
регион с оглед гарантиране на 
дългосрочния интерес на ЕС за 
сигурност на енергийните доставки и 
стабилност в съседните държави;

Or.en

Изменение 8
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. подчертава значението на ясното 
определяне на оперативните методи 
и на средствата за изпълнение на 
Стратегията за Черно море, 
включително на процесите, 
проектите, системата за наблюдение 
и финансирането, особено с оглед 
изясняване на координирането ѝ с 
Източното партньорство;

Or.en

Изменение 9
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. обръща внимание върху трайното 
стратегическо партньорство между ЕС и 
Русия и техния общ интерес за 
засилване на двустранната търговия и 
инвестициите и за облекчаване и 

2. подчертава трайното стратегическо 
партньорство между ЕС и Русия и 
техния общ интерес за засилване на 
двустранната търговия и инвестициите 
и за облекчаване и либерализиране на 
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либерализиране на търговията в 
глобалната икономика, както и за 
засилване и развитие на конкуренцията, 
включително в Черноморския регион;

търговията в глобалната икономика, 
както и за засилване и развитие на 
конкуренцията, включително в 
Черноморския регион;

Or.en

Изменение 10
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. предвид новите газови и електрически 
междусистемни връзки и новите
електроцентрали (генериране на енергия 
от изкопаеми горива, възобновяеми 
енергийни източници и ядрени 
проекти), подчертава, че са необходими
прозрачни пазарни правила, защита на 
околната среда и инвестициите, 
предсказуемост и справедливи условия
за транзит на и търговия с енергия;

3. предвид изграждането на нови
газопроводи и междусистемни връзки, 
на нови електрически мрежи и 
междусистемни връзки и на нови
електроцентрали (генериране на енергия 
от изкопаеми горива, възобновяеми 
енергийни източници и ядрени 
проекти), подчертава, че следва да 
бъдат въведени прозрачни пазарни 
правила и условия за транзит и 
търговия с енергия, като се осигурява 
дългосрочна предсказуемост за 
инвестициите; подчертава, че тези 
правила и условия следва да 
насърчават високо равнище на 
защита на околната среда и 
човешкото здраве и на безопасност;

Or.en

Изменение 11
Philippe Lamberts

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. предвид новите газови и електрически 
междусистемни връзки и новите 
електроцентрали (генериране на 

3. предвид новите газови и електрически 
междусистемни връзки и новите 
електроцентрали, подчертава, че са 
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енергия от изкопаеми горива, 
възобновяеми енергийни източници и 
ядрени проекти), подчертава, че са 
необходими прозрачни пазарни правила, 
защита на околната среда и 
инвестициите, предсказуемост и 
справедливи условия за транзит на и 
търговия с енергия;

необходими прозрачни пазарни правила, 
защита на околната среда и 
инвестициите, демократично участие, 
предсказуемост и справедливи условия 
за транзит на и търговия с енергия;

Or.en

Изменение 12
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. предвид новите газови и електрически 
междусистемни връзки и новите 
електроцентрали (генериране на енергия 
от изкопаеми горива, възобновяеми 
енергийни източници и ядрени 
проекти), подчертава, че са необходими 
прозрачни пазарни правила, защита на 
околната среда и инвестициите, 
предсказуемост и справедливи условия 
за транзит на и търговия с енергия;

3. предвид новите газови 
инфраструктури и терминали за 
втечнен природен газ, електрически 
междусистемни връзки и новите 
електроцентрали (генериране на енергия 
от изкопаеми горива, възобновяеми 
енергийни източници и ядрени 
проекти), подчертава, че са необходими 
прозрачни пазарни правила, защита на 
околната среда и инвестициите, 
предсказуемост и справедливи условия 
за транзит на и търговия с енергия;

Or.en

Изменение 13
Philippe Lamberts

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3а. призовава това партньорство да 
включва трансфер на знания и 
технологии в областта на 
възобновяемите енергии и 
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енергийната ефективност и 
техническа подкрепа при 
проектирането на мрежи и
подчертава ключовата роля на 
пестенето на енергия за увеличаване 
на сигурността на доставките, като 
напр. постигането на целта за 
енергоспестяване от 20 %  би 
спестило енергия равна на тази, 
доставена от 15 газопровода от 
мащаба на Набуко;

Or.en

Изменение 14
Anni Podimata

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3а. подкрепя 
научноизследователската дейност в 
областта на новите енергийни 
източници и по-специално в 
областта на възобновяемата енергия, 
енергийната ефективност и 
енергоспестяването, които са важни 
условия за посрещане на 
предизвикателствата на 
изменението на климата и за 
допринасяне към глобалните усилия 
за намаляване на емисиите на 
парникови газове; 

Or.en

Изменение 15
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 4 
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Проектостановище Изменение

4. подчертава отново, че политиката за 
сигурност на енергийните доставки в ЕС 
се основава на диверсификацията на 
източниците и маршрутите; изтъква 
значението на проекта за газопровод 
„Набуко“ и изисква от Комисията и 
държавите-членки да ускорят
съвместно с партньорите си 
прилагането на този проект;

4. подчертава отново, че политиката за 
сигурност на енергийните доставки в ЕС 
се основава на диверсификацията на 
източниците и маршрутите; изтъква 
необходимостта Комисията и 
държавите-членки да направят 
повторна оценка съвместно с 
партньорите си на проекта за 
газопровода Набуко, да оценят 
неговата осъществимост и 
евентуално да го преработят с цел 
повишаване на неговата 
ефективност;

Or.en

Изменение 16
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. подчертава отново, че политиката за 
сигурност на енергийните доставки в ЕС 
се основава на диверсификацията на 
източниците и маршрутите; изтъква 
значението на проекта за газопровод 
„Набуко“ и изисква от Комисията и 
държавите-членки да ускорят съвместно 
с партньорите си прилагането на този 
проект;

4. подчертава отново, че политиката за 
сигурност на енергийните доставки в ЕС 
се основава на диверсификацията на 
източниците и маршрутите; изтъква 
значението на изграждането на южен 
газов коридор (включващ проектите 
за газопровода „Набуко“, 
междусистемния газопровод Турция-
Гърция-Италия и Южен поток) 
както и на петролопровода Бургас-
Александруполис, и изисква от 
Комисията и държавите-членки да 
ускорят съвместно с партньорите си 
изпълнението на тези проекти;

Or.en
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Изменение 17
Anni Podimata, Niki Tzavela

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. подчертава отново, че политиката за 
сигурност на енергийните доставки в ЕС 
се основава на диверсификацията на 
източниците и маршрутите; изтъква 
значението на проекта за газопровод 
„Набуко“ и изисква от Комисията и 
държавите-членки да ускорят съвместно 
с партньорите си прилагането на този 
проект;

4. подчертава отново, че политиката за 
сигурност на енергийните доставки в ЕС 
се основава на диверсификацията на 
източниците и маршрутите; изтъква 
европейската добавена стойност и 
значението на проекта за южен газов 
коридор и изисква от Комисията и 
държавите-членки да ускорят съвместно 
с партньорите си прилагането на този 
проект;

Or.en

Изменение 18
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4а. подчертава необходимостта от 
подкрепа за Южния коридор като 
начин за увеличаване на сигурността 
на доставките за ЕС; счита, че 
проекти като този за газопровода 
Набуко, които представляват ключов 
приоритет за ЕС, както и по-
малките проекти като тези за 
Трансадриатически газопровод (TAP), 
за междусистемния газопровод 
Турция-Гърция-Италия (ITGI) или за 
междусистемния газопровод 
Азербайджан-Грузия-Румъния (AGRI) 
показват огромното значение на 
ангажимента на ЕС в Черноморския 
регион, както и необходимостта от 
повече сътрудничество между 
черноморските държави;
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Or.en

Изменение 19
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4а. отчита необходимостта от 
диверсифициране на енергийните 
източници и маршрути на ЕС; 
подчертава значението на 
подкрепата за проекти като този за 
петролопровода PEOP (Констанца -
Триест), проекта AGRI (за превоз по 
вода на втечнен газ от Азербайджан 
през Грузия и Черно море до 
Констанца) и призовава Комисията и 
съответните държави-членки да 
подкрепят тези проекти;

Or.en

Изменение 20
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4а. настоятелно приканва Комисията 
да сключи споразумения с 
потенциалните държави-доставчици 
за газопровода Набуко до края на 
2010ºг.

Or.en
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Изменение 21
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 4 б (нов) 

Проектостановище Изменение

4б. подчертава потенциала на 
възобновяемите енергийни източници 
в региона на Черно море, които биха
могли да допринесат значително за 
едно сигурно енергийно бъдеще на 
глобално равнище и за устойчив 
икономически растеж и призовава 
Комисията и черноморските държави 
да отключат този потенциал.
.

Or.en

Изменение 22
Philippe Lamberts

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5а. подчертава, че в контекста на 
международната търговия и преноса 
на въглеводороди в региона е важно да 
се отчита екологичната 
чувствителност на Черно море и 
интензивния трафик през турските 
проливи, който увеличава риска от 
произшествия и разлив на нефт;

Or.en

Изменение 23
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

5а. приветства присъединяването на 
Украйна и Молдова към Договора за 
енергийна общност, което ще изиграе 
важна роля за постигането на целите 
на ЕС в областта на енергийната 
сигурност и ще допринесе за 
сигурността на тези страни;

Or.en

Изменение 24
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 5 б (нов) 

Проектостановище Изменение

5б. подчертава неотложната 
необходимост от създаване на 
Парламентарна асамблея за връзки с 
източните съседни страни (Euronest), 
която ще допринесе за постигане на 
целите на Източното партньорство 
и по този начин ще има положителен 
ефект върху енергийната сигурност;

Or.en

Изменение 25
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 5 в (нов) 

Проектостановище Изменение

5в. подчертава необходимостта от 
включване на регионалните 
партньори в началните стадии на 
разработване на проектите, с цел 
създаване на интерес и насърчаване на 
съсобственост; счита, че 
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стратегията за Балтийско море 
може да послужи като пример за 
макростратегия, която разчита на 
сътрудничество между местните 
органи, стопанските общности и 
организациите на гражданското 
общество;

Or.en

Изменение 26
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 5 г (нов) 

Проектостановище Изменение

5г. изразява съжаление, че поради 
напрежението в региона 
инициативата за Черноморски форум 
за диалог и партньорство все още не е 
осъществена; счита, че един такъв 
форум би могъл да генерира идеи и да 
поддържа диалога между 
регионалните фактори;

Or.en

Изменение 27
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 5 д (нов) 

Проектостановище Изменение

5д. приветства създаването на 
секторни партньорства в трите 
области: околна среда, транспорт и 
енергия, което разкрива възможности 
за обсъждане и координиране на 
конкретни, дългосрочни проекти;

Or.en
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Изменение 28
Marian-Jean Marinescu

Проектостановище
Параграф 5 e (нов) 

Проектостановище Изменение

5е. приветства стъпките, 
предприети за присъединяване на 
черноморските държави към Общото 
европейско авиационно пространство;
призовава Комисията да продължи 
диалога с Република Молдова относно 
либерализирането на нейния въздушен 
транспорт и за бързото започване на 
преговори за присъединяването на 
Молдова към Общото европейско 
авиационно пространство;

Or.en

Изменение 29
Владко Тодоров Панайотов

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. счита, че за целите на 
международната търговия и транспорта 
на въглеводороди в региона е от 
съществено значение да се развият 
черноморските пристанища на ЕС, 
включително петролни и газови 
терминали, както и интермодалните 
транспортни решения;

6. счита, че за целите на 
международната търговия и транспорта 
на въглеводороди в региона е от 
съществено значение да се развият 
черноморските пристанища на ЕС, 
включително петролни и газови 
терминали, както и интермодалните 
транспортни решения; подчертава, че 
тази инфраструктура следва да бъде 
изграждана при стриктно спазване на 
най-високите европейски и 
международни стандарти за защита 
на околната среда в крайбрежните 
райони, човешкото здраве и 
сигурността и след провеждането на 
всички оценки за въздействие върху 
околната среда;
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Or.en

Изменение 30
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6а. призовава държавите с излаз на 
Черно море да подпишат меморандум 
за разбирателство за разработването 
на морски коридори в Черно море и 
отправя искане към Комисията да 
открие бюджетен ред за  
трансевропейската транспортна 
мрежа (TEN-T) със средства за 
разработване на морски коридори в 
Черно море, подобни на тези в 
Балтийско, Северно и Средиземно 
море. 

Or.ro

Изменение 31
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6а. след нефтения разлив в 
Мексиканския залив подчертава 
значението на вземането на всички 
необходими предпазни мерки при 
проектирането и строителството на 
нови нефтени и газови терминали;

Or.en
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Изменение 32
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 6 б (нов) 

Проектостановище Изменение

6б. счита, че развитието на 
пристанищната инфраструктура в 
ЕС в района на Черно море и 
приморския район на Дунав, както и 
засилването на комбинираното 
използване на различни видове 
транспорт е от съществено значение 
за международната търговия и 
преноса на въглеводороди, и призовава 
Комисията и държавите-членки да 
ускорят реализацията на отсечки 7, 
18, 21 и 22 на приоритетните 
проекти от трансевропейската 
транспортна мрежа, изброени в 
приложение ІІ на Решение № 
884/2004/ЕО на Европейския 
парламент и Съвета от 29 април 
2004ºг. за изменение на Решение 
№º1692/96/ЕО относно насоките на 
Общността за развитието на 
трансевропейската транспортна 
мрежа, както и тяхното 
последователно включване в проекта 
ТРАСЕКА (транспортен коридор 
Европа - Кавказ - Централна Азия), 
централната ос, югоизточната ос и 
морските пътища за международен 
транспорт, определени в съобщение 
на Комисията до Съвета и 
Европейския парламент „Удължаване 
на основните трансевропейски оси до 
съседните страни насоки за 
транспорта в Европа и съседните 
региони” (COM(2007)0032;

Or.ro
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Изменение 33
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 6 в (нов) 

Проектостановище Изменение

6в. счита, че е необходимо да се 
модернизира пътната 
инфраструктура в региона на Черно 
море и да се осигурят връзки с 
европейските транспортни коридори;
подчертава необходимостта от 
реализиране на проекта за изграждане 
на магистрала Черно море, лансиран 
от Организацията за черноморско 
икономическо сътрудничество през 
2006 г., която да пресича всички 
черноморски държави, и призовава 
Комисията и държавите с излаз на 
Черно море да го включат в 
приоритетните проекти на 
трансевропейските транспортни 
мрежи (TEN-T) при провеждането на 
междинния преглед на политиката за 
TEN-T;

Or.ro

Изменение 34
Adina-Ioana Vălean

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. признава резултатите от проекта 
BSI1 за установяване на регионална 
изследователска и образователна мрежа 
в широкия Черноморски регион и 
неговата връзка с GEANT, и призовава 
Комисията да продължи да подкрепя 
изследователски проекти в 
Черноморския регион като HP-SEE, 
SEE-GRID, SCENE, CAREN, BSRN; 

7. призовава Комисията да направи 
оценка на конкретните резултати от 
изследователските проекти в 
Черноморския регион като проекта 
BSI1 за установяване на регионална 
изследователска и образователна мрежа 
в широкия Черноморски регион и 
неговата връзка с GEANT, или проекти 
като HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, 
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CAREN, BSRN;

Or.en

Изменение 35
Hannes Swoboda

Проектостановище
Параграф 7 a (нов) 

Проектостановище Изменение

7а. признава значението на 
Черноморското икономическо 
сътрудничество и ролята на 
инициативата Черноморско 
взаимодействие, но подчертава, 
предвид геополитическото значение 
на Черноморския регион и липсата 
досега на някакви значими резултати 
от инициативата Черноморско 
взаимодействие, неотложната 
необходимост от развитие на единна 
стратегия на ЕС за Черноморския 
регион тъй като целта за засилено и 
устойчиво сътрудничество с 
Черноморския регион може да бъде 
постигната единствено посредством 
такава стратегия; 

Or.de

Изменение 36
Silvia-Adriana Ţicău

Проектостановище
Параграф 7 a (нов) 

Проектостановище Изменение

7а. припомня, че Съвместната 
оперативна програма за Черно море, 
финансирана от Европейския 
инструмент за добросъседство и 
партньорство (ЕИДП) е първата 
черноморска програма за 
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трансгранично сътрудничество, 
финансирана от ЕС, и призовава 
държавите с излаз на Черно море да 
подпишат финансово споразумение с 
Комисията, което да им предоставя 
достъп до средства по ЕИДП, за да 
може тази програма да стане основен 
инструмент за изпълнение на 
Стратегията за Черно море; 

Or.ro

Изменение 37
Hannes Swoboda

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. признава значението на BSC, ЧИС, 
както и ролята на Черноморското 
взаимодействие, и призовава 
Комисията да разработи стратегия на 
ЕС за Черно море, придружена от план 
за действие с ключови проекти в 
следните области на сътрудничество:
устойчиво икономическо 
сътрудничество, подобряване на 
свързаността и комуникациите, защита 
на околната среда, сигурност, миграция 
и културен обмен, чрез всички налични 
финансови инструменти (КФ, ЕФРР, 
NIF, NPI). 

8. призовава следователно Комисията 
да даде по-голям приоритет на 
Черноморския регион и да разработи 
стратегия на ЕС за Черно море, 
придружена от план за действие с 
ключови проекти в следните области на 
сътрудничество: устойчиво 
икономическо развитие, подобряване на 
свързаността и комуникациите, с
възможно най-широко участие на 
всички съответни оператори и 
регионални партньори, защита на 
околната среда, сигурност, миграция, 
подкрепа за и развитие на 
гражданското общество и културен 
обмен и образование, чрез всички 
налични финансови инструменти (КФ,
ЕФРР, NIF, NPI).

Or.de

Изменение 38
Ioannis A. Tsoukalas

Проектостановище
Параграф 8 
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Проектостановище Изменение

8. признава значението на BSC, ЧИС, 
както и ролята на Черноморското 
взаимодействие, и призовава Комисията 
да разработи стратегия на ЕС за Черно 
море, придружена от план за действие с 
ключови проекти в следните области на 
сътрудничество: устойчиво 
икономическо сътрудничество, 
подобряване на свързаността и 
комуникациите, защита на околната 
среда, сигурност, миграция и културен 
обмен, чрез всички налични финансови 
инструменти (КФ, ЕФРР, NIF, NPI).

8. признава значението на BSC, ЧИС, 
както и ролята на Черноморското 
взаимодействие, и призовава Комисията 
да разработи стратегия на ЕС за Черно 
море, придружена от план за действие с 
ключови проекти особено в следните 
области на сътрудничество: устойчиво 
икономическо развитие, научни 
изследвания и технологични 
иновации, подобряване на свързаността 
и комуникациите, защита на околната 
среда, сигурност, миграция и културен 
обмен, чрез всички налични финансови 
инструменти (КФ, ЕФРР, NIF, NPI).

Or.en

Изменение 39
András Gyürk

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. признава значението на BSC, ЧИС, 
както и ролята на Черноморското 
взаимодействие, и призовава Комисията 
да разработи стратегия на ЕС за Черно 
море, придружена от план за действие с 
ключови проекти в следните области на 
сътрудничество: устойчиво 
икономическо сътрудничество, 
подобряване на свързаността и 
комуникациите, защита на околната 
среда, сигурност, миграция и културен 
обмен, чрез всички налични финансови 
инструменти (КФ, ЕФРР, NIF, NPI).

8. признава значението на BSC, ЧИС, 
както и ролята на Черноморското 
взаимодействие, и призовава Комисията 
да разработи стратегия на ЕС за Черно 
море, придружена от план за действие с 
ключови проекти в следните области на 
сътрудничество: устойчиво 
икономическо развитие, подобряване на 
свързаността и комуникациите, защита 
на околната среда, съхраняване на 
природата, сигурност, миграция и 
културен обмен, чрез всички налични 
финансови инструменти (КФ, ЕФРР, 
NIF, NPI).

Or.hu
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Изменение 40
András Gyürk

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8а. счита, че  мерките за съхраняване 
на природата на региона трябва да 
бъдат координирани с оглед запазване 
на разнообразието на ландшафта и 
местообитанията на Черно море; 
счита, че законодателството за 
съхранение на природата трябва 
следователно да отчита развитието 
на обществените услуги с 
въздействие върху екосистемата 
(туризъм, устойчив риболов и т.н.).

Or.hu

Изменение 41
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 8 a (нов) 

Проектостановище Изменение

8а. подчертава необходимостта от 
свързване на макрорегионалната 
стратегия за региона на река Дунав 
със Стратегията за Черно море тъй 
като река Дунав и Черно море 
представляват най-голямото 
неокеанско водно тяло в Европа и една 
добре координирана стратегия на ЕС 
може да бъде от полза за целия 
регион.

Or.en


