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Pozměňovací návrh 1
Philippe Lamberts

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že oblast Černého moře má 
geostrategický význam pro zabezpečení a 
diverzifikaci dodávek energie do EU, 
neboť se nachází v blízkosti Kaspického 
moře, Blízkého východu a Střední Asie, a 
že po přistoupení Rumunska a Bulharska 
se EU stala v rámci této oblasti důležitým 
aktérem;

1. uznává, že oblast Černého moře má 
geostrategický význam pro EU, neboť se 
nachází v blízkosti Kaspického moře, 
Blízkého východu a Střední Asie, a že po 
přistoupení Rumunska a Bulharska se EU 
stala v této klíčové oblasti důležitým 
aktérem, avšak přiznává, že je ještě třeba 
mnohé učinit;

Or.en

Pozměňovací návrh 2
Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že oblast Černého moře má 
geostrategický význam pro zabezpečení a 
diverzifikaci dodávek energie do EU, 
neboť se nachází v blízkosti Kaspického 
moře, Blízkého východu a Střední Asie, a 
že po přistoupení Rumunska a Bulharska 
se EU stala v rámci této oblasti důležitým
aktérem;

1. uznává, že oblast Černého moře má 
geostrategický význam pro zabezpečení 
dodávek energie do EU a  je zdrojem 
diverzifikace energetických zdrojů EU 
a tras dodávek energie, neboť se nachází 
v blízkosti Kaspického moře, Blízkého 
východu a Střední Asie, a že po přistoupení 
Rumunska a Bulharska se EU stala v rámci 
této oblasti jedním z důležitých aktérů;

Or.en

Pozměňovací návrh 3
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 1 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že oblast Černého moře má 
geostrategický význam pro zabezpečení a 
diverzifikaci dodávek energie do EU, 
neboť se nachází v blízkosti Kaspického 
moře, Blízkého východu a Střední Asie, a 
že po přistoupení Rumunska a Bulharska 
se EU stala v rámci této oblasti důležitým 
aktérem;

1. uznává, že oblast Černého moře má 
geopolitický význam pro zabezpečení a 
diverzifikaci dodávek energie do EU, 
neboť se nachází v blízkosti Kaspického 
moře, Blízkého východu a Střední Asie, a 
že po přistoupení Rumunska a Bulharska 
by se EU mohla stát v rámci této oblasti 
důležitým aktérem;

Or.en

Pozměňovací návrh 4
Hannes Swoboda

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že oblast Černého moře má 
geostrategický význam pro zabezpečení a 
diverzifikaci dodávek energie do EU, 
neboť se nachází v blízkosti Kaspického 
moře, Blízkého východu a Střední Asie, a 
že po přistoupení Rumunska a Bulharska 
se EU stala v rámci této oblasti důležitým 
aktérem;

1. uznává, že oblast Černého moře má 
geostrategický význam, zejména pro 
zabezpečení a diverzifikaci dodávek 
energie do EU, neboť se nachází v blízkosti 
Kaspického moře, Blízkého východu a 
Střední Asie, a že po přistoupení 
Rumunska a Bulharska se EU stala v rámci 
této oblasti důležitým aktérem;

Or.de

Pozměňovací návrh 5
Philippe Lamberts

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby do své strategie 
pro oblast Černého moře zařadila 
hledisko životního prostředí a aby zejména 
přispěla k obnově životního prostředí 
po znečištění Podunají toxickým 
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odpadem; 

Or.en

Pozměňovací návrh 6
András Gyürk

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že balíček pro 
energetickou infrastrukturu, který Komise 
brzy zavede, musí klást velký důraz na 
navrhované energetické projekty v oblasti 
Černého moře; upozorňuje na skutečnost, 
že tranzitní cesty vedoucí přes státy, které 
se v této oblasti nacházejí, mohou 
znatelně zlepšit zabezpečení dodávek EU; 

Or.hu

Pozměňovací návrh 7
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je důležité, aby členské 
státy přistupovaly k oblasti Černého moře 
jednotně s cílem dosáhnout zabezpečení 
dodávek energie a stability v jejím 
sousedství, což je v dlouhodobém zájmu 
EU;

Or.en

Pozměňovací návrh 8
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že je důležité jasně 
definovat operační metody a prostředky 
pro provádění černomořské strategie, 
včetně postupů, projektů, systému dohledu 
a financování, zejména s cílem vyjasnit, 
jak  bude tato strategie doplňovat 
Východní partnerství;  

Or.en

Pozměňovací návrh 9
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na dlouhotrvající strategické 
partnerství mezi EU a Ruskem a na 
skutečnost, že obě strany mají zájem na 
posilování dvoustranného obchodu a 
investic a na usnadňování a liberalizaci 
obchodu v rámci globálního hospodářství, 
jakož i na upevňování a rozvíjení 
hospodářské soutěže, a to i v oblasti 
Černého moře;

2. zdůrazňuje dlouhotrvající strategické 
partnerství mezi EU a Ruskem a 
skutečnost, že obě strany mají zájem na 
posilování dvoustranného obchodu a 
investic a na usnadňování a liberalizaci 
obchodu v rámci globálního hospodářství, 
jakož i na upevňování a rozvíjení 
hospodářské soutěže, a to i v oblasti 
Černého moře;

Or.en

Pozměňovací návrh 10
Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. s ohledem na nové plynovody, elektrické 
sítě a nové elektrárny (výroba energie 
z fosilních paliv, obnovitelné zdroje 
energie a jaderné projekty) zdůrazňuje, že 
je nezbytné uplatňovat transparentní tržní 

3. s ohledem na výstavbu nových 
plynovodů a propojení, nových 
elektrizačních soustav a propojení 
a nových elektráren (výroba energie 
z fosilních paliv, obnovitelné zdroje 
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pravidla, chránit životní prostředí a 
investice a zajistit předvídatelnost a 
spravedlivé podmínky pro přepravu 
energie a obchodování s ní;

energie a jaderné projekty) zdůrazňuje, že 
je nezbytné zavést transparentní 
a spravedlivá tržní pravidla a podmínky 
pro přepravu energie a obchodování s ní, 
které zajistí dlouhodobou předvídatelnost 
investic; zdůrazňuje, že tato pravidla 
a podmínky by měly podpořit vysokou 
úroveň ochrany životního prostředí, 
lidského zdraví a bezpečnosti občanů;

Or.en

Pozměňovací návrh 11
Philippe Lamberts

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. s ohledem na nové plynovody, elektrické 
sítě a nové elektrárny (výroba energie 
z fosilních paliv, obnovitelné zdroje 
energie a jaderné projekty) zdůrazňuje, že 
je nezbytné uplatňovat transparentní tržní 
pravidla, chránit životní prostředí a 
investice a zajistit předvídatelnost a 
spravedlivé podmínky pro přepravu 
energie a obchodování s ní;

3. s ohledem na nové plynovody, elektrické 
sítě a nové elektrárny zdůrazňuje, že je 
nezbytné uplatňovat transparentní tržní 
pravidla, chránit životní prostředí, investice 
a demokratickou účast a zajistit 
předvídatelnost a spravedlivé podmínky 
pro přepravu energie a obchodování s ní;

Or.en

Pozměňovací návrh 12
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. s ohledem na nové plynovody, elektrické 
sítě a nové elektrárny (výroba energie 
z fosilních paliv, obnovitelné zdroje 
energie a jaderné projekty) zdůrazňuje, že 
je nezbytné uplatňovat transparentní tržní 
pravidla, chránit životní prostředí a 

3. s ohledem na nové plynovody, terminály 
LNG a infrastruktury, elektrické sítě a 
nové elektrárny (výroba energie z fosilních 
paliv, obnovitelné zdroje energie a jaderné 
projekty) zdůrazňuje, že je nezbytné 
uplatňovat transparentní tržní pravidla, 
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investice a zajistit předvídatelnost a 
spravedlivé podmínky pro přepravu 
energie a obchodování s ní;

chránit životní prostředí a investice a 
zajistit předvídatelnost a spravedlivé 
podmínky pro přepravu energie a 
obchodování s ní;

Or.en

Pozměňovací návrh 13
Philippe Lamberts

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá, aby součástí tohoto partnerství 
bylo předávání poznatků a technologie 
v oblasti obnovitelné energie a energetické 
účinnosti a technická podpora pro 
koncepci distribuční soustavy, 
a poukazuje na to, že úspora energie má 
klíčový význam pro lepší zabezpečení 
dodávek, např. docílením 20% úspory 
energie by se podařilo ušetřit tolik 
energie, kolik by bylo schopno přepravit 
patnáct plynovodů Nabucco;  

Or.en

Pozměňovací návrh 14
Anni Podimata

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. podporuje výzkum alternativních 
zdrojů energie a zejména obnovitelné 
energie, energetické účinnosti a úspor 
energie, které jsou základními 
podmínkami k tomu, abychom byli 
schopni čelit změně klimatu a přispět 
k celosvětovému úsilí o snížení emisí 
skleníkových plynů;
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Or.en

Pozměňovací návrh 15
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. znovu potvrzuje, že politika EU 
v souvislosti se zabezpečením dodávek 
energie je založena na diverzifikaci zdrojů 
a tras; zdůrazňuje význam plynovodu 
Nabucco a žádá Komisi a členské státy, 
aby společně se svými partnery urychlily
jeho realizaci;

4. znovu potvrzuje, že politika EU 
v souvislosti se zabezpečením dodávek 
energie je založena na diverzifikaci zdrojů 
a tras; zdůrazňuje, že je třeba, aby Komise
a členské státy společně se svými partnery 
přehodnotily projekt plynovodu Nabucco, 
posoudily jeho proveditelnost a případně 
změnily jeho koncepci tak, aby byl 
účinnější;

Or.en

Pozměňovací návrh 16
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. znovu potvrzuje, že politika EU 
v souvislosti se zabezpečením dodávek 
energie je založena na diverzifikaci zdrojů 
a tras; zdůrazňuje význam plynovodu 
Nabucco a žádá Komisi a členské státy, 
aby společně se svými partnery urychlily 
jeho realizaci;

4. znovu potvrzuje, že politika EU 
v souvislosti se zabezpečením dodávek 
energie je založena na diverzifikaci zdrojů 
a tras; zdůrazňuje význam jižního koridoru 
pro přepravu plynu (včetně plynovodu 
Nabucco, propojovacího plynovodu 
Turecko-Řecko-Itálie a projektů South –
Stream) a ropovodu Burgas-
Alexandroupolis a žádá Komisi a členské 
státy, aby společně se svými partnery 
urychlily jejich realizaci;

Or.en
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Pozměňovací návrh 17
Anni Podimata, Niki Tzavela

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. znovu potvrzuje, že politika EU 
v souvislosti se zabezpečením dodávek 
energie je založena na diverzifikaci zdrojů 
a tras; zdůrazňuje význam plynovodu 
Nabucco a žádá Komisi a členské státy, 
aby společně se svými partnery urychlily 
jeho realizaci;

4. znovu potvrzuje, že politika EU 
v souvislosti se zabezpečením dodávek 
energie je založena na diverzifikaci zdrojů 
a tras; zdůrazňuje evropskou přidanou 
hodnotu a význam jižního koridoru pro 
přepravu plynu a žádá Komisi a členské 
státy, aby společně se svými partnery 
urychlily jeho realizaci;

Or.en

Pozměňovací návrh 18
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je třeba podpořit jižní 
koridor a zlepšit tak zabezpečení dodávek 
EU; domnívá se, že projekty, jako je 
plynovod Nabucco, který je pro EU 
klíčovým prioritním projektem, spolu 
s menšími projekty, jako je transjadranský 
plynovod (TAP), propojovací plynovod 
Turecko-Řecko-Itálie (ITGI) nebo 
propojovací plynovod Ázerbájdžán-
Gruzie-Rumunsko, dokládají, že EU 
přikládá svým činnostem realizovaným 
v oblasti Černého moře velký význam, ale 
že je rovněž třeba zlepšit spolupráci mezi 
zeměmi obklopujícími Černé moře;   

Or.en
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Pozměňovací návrh 19
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zohledňuje potřebu diverzifikovat 
energetické zdroje a trasy EU, zdůrazňuje, 
že je třeba rozvíjet projekty, jako je 
ropovod PEOP (Konstanca-Terst) 
a projekt AGRI (lodní přeprava 
zkapalnělého azorského plynu přes Gruzii 
po Černém moři do Konstance), a vyzývá 
Komisi a dotyčné členské státy, aby tyto 
projekty podporovaly;   

Or.en

Pozměňovací návrh 20
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. naléhavě vyzývá Komisi, aby do konce 
roku 2010 uzavřela dohody s případnými 
dodavatelskými zeměmi pro plynovod 
Nabucco;

Or.en

Pozměňovací návrh 21
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že obnovitelné zdroje 
energie v oblasti Černého moře skýtají 
značný potenciál, který by mohl významně 
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přispět k zabezpečení energetické 
budoucnosti na celosvětové úrovni 
a k udržitelnému hospodářskému růstu, 
a vyzývá Komisi a pobřežní země Černého 
moře, aby tento potenciál uvolnily;
.

Or.en

Pozměňovací návrh 22
Philippe Lamberts

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že v souvislosti 
s mezinárodním obchodováním 
s uhlovodíky v této oblasti a s jejich 
přepravou je velmi důležité zohlednit 
citlivost životního prostředí Černého moře 
a velmi rušné turecké průlivy, což 
na těchto rušných a nebezpečných 
místech zvyšuje riziko nehod a ropných 
skvrn; 

Or.en

Pozměňovací návrh 23
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá přistoupení Ukrajiny a Moldavska 
ke Smlouvě o energetickém společenství, 
což bude mít velký význam pro splnění 
cílů EU v oblasti zabezpečení energie 
a přispěje k bezpečnosti těchto zemí;

Or.en
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Pozměňovací návrh 24
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zřídit 
Parlamentní shromáždění Euronest, což 
přispěje ke splnění cílů Východního 
partnerství a bude tak mít pozitivní dopad 
na otázky související se zabezpečením 
energie;

Or.en

Pozměňovací návrh 25
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. zdůrazňuje, že je třeba zapojit 
regionální partnery v počátečních etapách 
navrhování projektů s cílem vytvořit zájem 
a podporovat spoluvlastnictví; domnívá se, 
že strategie pro Baltské moře by mohla být 
příkladem makroregionální strategie, 
která je založena na spolupráci místních 
orgánů, obchodních společenství 
a organizací občanské společnosti;

Or.en

Pozměňovací návrh 26
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. vyjadřuje politování nad tím, že 
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Černomořské fórum pro partnerství 
a dialog bylo negativně poznamenáno 
regionálním napětím a proto nebylo včas 
realizováno; domnívá se, že takové fórum 
by mohlo být zdrojem nápadů a místem, 
kde by si regionální subjekty vyměňovaly 
své zkušenosti;  

Or.en

Pozměňovací návrh 27
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. vítá zřízení odvětvového partnerství 
ve třech oblastech: životní prostředí, 
doprava a energetika, které otevírá cestu 
pro zvažování a koordinaci konkrétních 
dlouhodobých projektů;

Or.en

Pozměňovací návrh 28
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5f. vítá opatření přijatá s cílem rozšířit 
společný letecký prostor EU o země 
oblasti Černého moře; vyzývá Komisi, aby 
pokračovala v dialogu s Moldavskou 
republikou ohledně liberalizace její 
letecké přepravy a aby urychleně zahájila 
jednání o přistoupení Moldavska 
ke společnému leteckému prostoru EU;

Or.en
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Pozměňovací návrh 29
Vladko Todorov Panayotov

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že za účelem 
mezinárodního obchodu a přepravy 
uhlovodíků v této oblasti je velmi důležité 
rozvíjet přístavy EU při pobřeží Černého 
moře, a to včetně terminálů ropy a zemního 
plynu a intermodálních dopravních služeb;

6. domnívá se, že za účelem 
mezinárodního obchodu a přepravy 
uhlovodíků v této oblasti je velmi důležité 
rozvíjet přístavy EU při pobřeží Černého 
moře, a to včetně terminálů ropy a zemního
plynu a intermodálních dopravních služeb;
zdůrazňuje, že dříve, než bude tato 
infrastruktura vybudována, měla by být 
provedena veškerá hodnocení dopadu 
na životní prostředí a že by při jejím 
budování měly být důsledně dodržovány 
nejpřísnější evropské i mezinárodní 
standardy pro ochranu životního prostředí 
pobřežních oblastí, ochranu lidského 
zdraví a bezpečnosti;  

Or.en

Pozměňovací návrh 30
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá pobřežní státy Černého moře, 
aby uzavřely memorandum o porozumění 
týkající se rozvoje mořských koridorů 
Černého moře, a žádá Komisi, aby 
otevřela rozpočtovou položku TEN-T pro 
financování mořských koridorů Černého 
moře podobných stávajícím mořským 
koridorům Baltského, Severního 
a Středozemního moře; 

Or.ro
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Pozměňovací návrh 31
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. s ohledem na nedávnou ropnou 
katastrofu (Mexický záliv) zdůrazňuje, že 
při budování nových ropných a plynových
terminálů je třeba mít v patrnosti všechna 
nezbytná bezpečnostní opatření;

Or.en

Pozměňovací návrh 32
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. domnívá se, že pro mezinárodní 
obchod a přepravu uhlovodíků v této 
oblasti je nezbytný rozvoj přístavních 
infrastruktur EU na Černém moři 
a na přímořském Dunaji a různých 
způsobů dopravy, a vyzývá Komisi 
a členské státy, aby urychlily realizaci 
prioritních projektů transevropské 
dopravní sítě podél os 7, 18, 21 a 22, jak 
jsou uvedeny v příloze II rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 
884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, 
kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES 
o hlavních směrech Společenství pro 
rozvoj transevropské dopravní sítě, a také 
jejich postupné začlenění do programu 
TRACECA i propojení s centrální 
a jihovýchodní osou a námořními cestami 
pro mezinárodní dopravu, jak jsou 
definovány ve sdělení Komise Radě 
a Evropskému parlamentu „Prodloužení 
hlavních transevropských dopravních os 
do sousedních zemí – Hlavní směry pro 
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dopravu v Evropě a v sousedních 
regionech [KOM(2007)0032];

Or.ro

Pozměňovací návrh 33
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. domnívá se, že je nutné modernizovat 
silniční infrastrukturu v oblasti Černého 
moře a zajistit spojení s evropskými 
dopravními koridory; zdůrazňuje, že je 
třeba realizovat výstavbu dálnice v oblasti 
Černého moře, kterou navrhla 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
v oblasti Černého moře (BSEC) v roce 
2006 a která vede napříč všemi zeměmi 
BSEC, a vyzývá Komisi a pobřežní státy 
Černého moře, aby při přezkumu politiky 
TEN-T v polovině období zařadily 
výstavbu této dálnice mezi prioritní 
projekty TEN-T;  

Or.ro

Pozměňovací návrh 34
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 7 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. uznává význam projektů BSI při 
vytváření regionální sítě pro výzkum a 
vzdělávání v rámci širší oblasti Černého 
moře a její napojení na síť GEANT a 
vyzývá Komisi, aby nadále podporovala 
výzkumné projekty týkající se oblasti 
Černého moře, jako jsou HP-SEE, SEE-
GRID, SCENE, CAREN a BSRN;

7. vyzývá Komisi, aby posoudila konkrétní 
výsledky výzkumných projektů týkajících 
se oblasti Černého moře, jako je projekt
BSI vytvářející regionální síť pro výzkum 
a vzdělávání a její napojení na síť GEANT 
nebo projekty HP-SEE, SEE-GRID, 
SCENE, CAREN a BSRN;
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Or.en

Pozměňovací návrh 35
Hannes Swoboda

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. je si vědom významu BSEC a uznává 
úlohu černomořské synergie, avšak 
zdůrazňuje – vzhledem ke geopolitickému 
významu oblasti Černého moře 
a neuspokojivým výsledkům černomořské 
synergie –, že je naléhavě nutné vytvořit 
jednotnou strategii EU pro oblast 
Černého moře, neboť pouze taková 
strategie umožní docílit posílené 
a udržitelné spolupráce s oblastí Černého 
moře;   

Or.de

Pozměňovací návrh 36
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že společný operační 
program pro oblast Černého moře 
na období 2007–2013 financovaný 
evropským nástrojem sousedství 
a partnerství (ENPI) je prvním 
černomořským přeshraničním programem 
spolupráce financovaným EU, a vyzývá 
pobřežní státy Černého moře, aby 
podepsaly s Komisí finanční dohodu, 
podle níž lze využít prostředků ENPI, aby 
se tento program stal klíčovým nástrojem 
pro uplatňování černomořské strategie 
EU;   
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Or.ro

Pozměňovací návrh 37
Hannes Swoboda

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. uznává význam BSC a BSEC a úlohu 
Černomořské synergie a vyzývá Komisi, 
aby vytvořila strategii EU pro oblast 
Černého moře doprovázenou akčním 
plánem se stěžejními projekty zaměřenými 
na tyto oblasti spolupráce: udržitelný 
hospodářský rozvoj, zlepšování propojení a 
komunikace, ochrana životního prostředí, 
bezpečnost, migrace a kulturní výměna, 
s využitím všech dostupných finančních 
nástrojů (FS, EFRR, NIF a ENPI). 

8. vyzývá proto Komisi, aby z oblasti 
Černého moře učinila naléhavější prioritu 
a aby vytvořila strategii EU pro oblast 
Černého moře doprovázenou akčním 
plánem se stěžejními projekty zaměřenými 
na tyto oblasti spolupráce: udržitelný 
hospodářský rozvoj, zlepšování propojení a 
komunikace, do něhož budou co nejvíce 
zapojeny všechny příslušné subjekty 
a regionální partneři, ochrana životního 
prostředí, bezpečnost, migrace, podpora 
a rozvoj občanské společnosti a kulturní 
výměna a vzdělávání, s využitím všech 
dostupných finančních nástrojů (FS, 
EFRR, NIF a ENPI).

Or.de

Pozměňovací návrh 38
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. uznává význam BSC a BSEC a úlohu 
Černomořské synergie a vyzývá Komisi, 
aby vytvořila strategii EU pro oblast 
Černého moře doprovázenou akčním 
plánem se stěžejními projekty zaměřenými 
na tyto oblasti spolupráce: udržitelný 
hospodářský rozvoj, zlepšování propojení a 
komunikace, ochrana životního prostředí, 
bezpečnost, migrace a kulturní výměna, 
s využitím všech dostupných finančních 

8. uznává význam BSC a BSEC a úlohu 
Černomořské synergie a vyzývá Komisi, 
aby vytvořila strategii EU pro oblast 
Černého moře doprovázenou akčním 
plánem se stěžejními projekty zaměřenými 
zejména na tyto oblasti spolupráce: 
udržitelný hospodářský rozvoj, výzkum 
a technologické inovace, zlepšování 
propojení a komunikace, ochrana životního 
prostředí, bezpečnost, migrace a kulturní 
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nástrojů (FS, EFRR, NIF a ENPI). výměna, s využitím všech dostupných 
finančních nástrojů (FS, EFRR, NIF a 
ENPI).

Or.en

Pozměňovací návrh 39
András Gyürk

Návrh stanoviska
Bod 8 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. uznává význam BSC a BSEC a úlohu 
Černomořské synergie a vyzývá Komisi, 
aby vytvořila strategii EU pro oblast 
Černého moře doprovázenou akčním 
plánem se stěžejními projekty zaměřenými 
na tyto oblasti spolupráce: udržitelný 
hospodářský rozvoj, zlepšování propojení a 
komunikace, ochrana životního prostředí, 
bezpečnost, migrace a kulturní výměna, 
s využitím všech dostupných finančních 
nástrojů (FS, EFRR, NIF a ENPI).

8. uznává význam BSC a BSEC a úlohu 
Černomořské synergie a vyzývá Komisi, 
aby vytvořila strategii EU pro oblast 
Černého moře doprovázenou akčním 
plánem se stěžejními projekty zaměřenými 
na tyto oblasti spolupráce: udržitelný 
hospodářský rozvoj, zlepšování propojení a 
komunikace, ochrana životního prostředí, 
ochrana přírody, bezpečnost, migrace a 
kulturní výměna, s využitím všech 
dostupných finančních nástrojů (FS, 
EFRR, NIF a ENPI).

Or.hu

Pozměňovací návrh 40
András Gyürk

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že opatření na ochranu 
přírody tohoto regionu je nutno 
koordinovat s cílem chránit rozmanitost 
krajiny a přírodních stanovišť Černého 
moře; zastává názor, že předpisy 
zaměřené na ochranu přírody musí proto 
držet krok s rozvojem sociálních 
ekosystémových služeb (cestovního ruchu,
udržitelného rybolovu atd.).
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Or.hu

Pozměňovací návrh 41
Lambert van Nistelrooij

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je třeba propojit 
makroregionální strategii pro Podunají 
s oblastí Černého moře, neboť Dunaj 
a Černé moře představují největší 
neoceánský vodní útvar v Evropě, a dobře 
koordinovaná strategie EU může být pro 
celou oblast velmi přínosná. 

Or.en
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