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Τροπολογία 1
Philippe Lamberts

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας έχει μεγάλη γεωστρατηγική 
σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια και 
τη διαφοροποίηση των τρόπων 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, 
δεδομένης της εγγύτητάς της με την 
Κασπία Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή και 
την Κεντρική Ασία, και ότι, μετά την 
προσχώρηση της Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας, η ΕΕ κατέστη σημαντικός 
παράγοντας στην περιοχή αυτή·

1. αναγνωρίζει ότι η περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας έχει μεγάλη γεωστρατηγική 
σημασία για την ΕΕ, δεδομένης της 
εγγύτητάς της με την Κασπία Θάλασσα, τη 
Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία, 
και ότι, μετά την προσχώρηση της 
Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, η ΕΕ 
κατέστη σημαντικός παράγοντας σε αυτήν 
την καίριας σημασίας περιοχή, αλλά έχει 
συνείδηση του γεγονότος ότι υπάρχει 
ακόμη περιθώριο βελτίωσης·

Or. en

Τροπολογία 2
Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας έχει μεγάλη γεωστρατηγική 
σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια και
τη διαφοροποίηση των τρόπων 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, 
δεδομένης της εγγύτητάς της με την 
Κασπία Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή και 
την Κεντρική Ασία, και ότι, μετά την 
προσχώρηση της Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας, η ΕΕ κατέστη σημαντικός 
παράγοντας στην περιοχή αυτή·

1. αναγνωρίζει ότι η περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας έχει μεγάλη γεωστρατηγική 
σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια της 
ΕΕ, διότι μπορεί να συμβάλει σε μια 
διαφοροποίηση των τρόπων και των 
διαδρομών ενεργειακού εφοδιασμού, 
δεδομένης της εγγύτητάς της με την 
Κασπία Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή και 
την Κεντρική Ασία, και ότι, μετά την 
προσχώρηση της Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας, η ΕΕ κατέστη ένας από τους 
σημαντικούς παράγοντες στην περιοχή 
αυτή·

Or. en
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Τροπολογία 3
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας έχει μεγάλη γεωστρατηγική
σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια και 
τη διαφοροποίηση των τρόπων 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, 
δεδομένης της εγγύτητάς της με την 
Κασπία Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή και 
την Κεντρική Ασία, και ότι, μετά την 
προσχώρηση της Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας, η ΕΕ κατέστη σημαντικός 
παράγοντας στην περιοχή αυτή·

1. αναγνωρίζει ότι η περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας έχει μεγάλη γεωπολιτική
σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια και 
τη διαφοροποίηση των τρόπων 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, 
δεδομένης της εγγύτητάς της με την 
Κασπία Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή και 
την Κεντρική Ασία, και ότι, μετά την 
προσχώρηση της Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας, η ΕΕ μπορεί να καταστεί
σημαντικός παράγοντας στην περιοχή 
αυτή·

Or. en

Τροπολογία 4
Hannes Swoboda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. αναγνωρίζει ότι η περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας έχει μεγάλη γεωστρατηγική 
σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια και 
τη διαφοροποίηση των τρόπων 
ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, 
δεδομένης της εγγύτητάς της με την 
Κασπία Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή και 
την Κεντρική Ασία, και ότι, μετά την 
προσχώρηση της Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας, η ΕΕ κατέστη σημαντικός 
παράγοντας στην περιοχή αυτή·

1. αναγνωρίζει ότι η περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας έχει μεγάλη γεωστρατηγική 
σημασία, ειδικότερα για την ενεργειακή 
ασφάλεια και τη διαφοροποίηση των 
τρόπων ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ, 
δεδομένης της εγγύτητάς της με την 
Κασπία Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή και 
την Κεντρική Ασία, και ότι, μετά την 
προσχώρηση της Ρουμανίας και της 
Βουλγαρίας, η ΕΕ κατέστη σημαντικός 
παράγοντας στην περιοχή αυτή·

Or. de
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Τροπολογία 5
Philippe Lamberts

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει 
την περιβαλλοντική διάσταση στην 
στρατηγική της για την περιοχή του 
Εύξεινου Πόντου, και, ειδικότερα, να 
συμβάλει στην αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος μετά την μόλυνση της 
περιοχής του Δούναβη με τοξικά 
απόβλητα·

Or. en

Τροπολογία 6
András Gyürk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. θεωρεί ότι στην δέσμη μέτρων για τις 
υποδομές στον τομέα της ενέργειας που 
θα υποβάλει σύντομα η Επιτροπή, πρέπει 
να δοθεί μεγάλη έμφαση στα 
προτεινόμενα ενεργειακά σχέδια στην 
περιοχή του Εύξεινου Πόντου· εφιστά την 
προσοχή στο γεγονός ότι οι οδοί 
διαμετακόμισης που διασχίζουν τις χώρες
της περιοχής, μπορούν να βελτιώσουν 
σημαντικά την ασφάλεια εφοδιασμού της 
ΕΕ·

Or. hu
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Τροπολογία 7
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να 
έχουν τα κράτη μέλη μία κοινή 
προσέγγιση για την περιοχή του Εύξεινου 
Πόντου, με στόχο την επίτευξη των 
μακροπρόθεσμων συμφερόντων της ΕΕ 
στον τομέα της ασφάλειας του 
ενεργειακού εφοδιασμού και της
σταθερότητας σε αυτές τις γειτονικές 
χώρες 

Or. en

Τροπολογία 8
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1β. υπογραμμίζει τη σημασία σαφούς 
καθορισμού των επιχειρησιακών 
μεθόδων και μέσων για την εφαρμογή της 
Στρατηγικής για τον Εύξεινο Πόντο, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών, 
των σχεδίων, του συστήματος 
παρακολούθησης και χρηματοδότησης, 
με στόχο κυρίως να καταστεί σαφέστερος 
ο συντονισμός της με την Ανατολική 
Εταιρική Σχέση·

Or. en
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Τροπολογία 9
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. υπογραμμίζει τη σημασία της 
μακρόχρονης στρατηγικής εταιρικής 
σχέσης ΕΕ - Ρωσίας και των κοινών 
συμφερόντων τους στην προώθηση του 
διμερούς εμπορίου και των επενδύσεων, 
καθώς και στη διευκόλυνση και την 
ελευθέρωση του εμπορίου στην παγκόσμια 
οικονομία, όπως επίσης και στην ενίσχυση 
και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, 
μεταξύ άλλων και στην περιοχή της 
Μαύρης Θάλασσας·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. en

Τροπολογία 10
Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. έχοντας υπόψη τις νέες διασυνδέσεις
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 
και τους νέους σταθμούς παραγωγής 
ενέργειας (από ορυκτά καύσιμα, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σχέδια 
για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας), 
υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφανείς 
κανόνες της αγοράς, προστασία του 
περιβάλλοντος και των επενδύσεων, 
προβλεψιμότητα και θεμιτές συνθήκες 
μεταφοράς και εμπορίας ενέργειας·

3. έχοντας υπόψη την κατασκευή νέων
αγωγών και διασυνδέσεων φυσικού 
αερίου, νέων δικτύων διανομής και 
διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας και 
νέων σταθμών παραγωγής ενέργειας 
(ορυκτά καύσιμα, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και σχέδια παραγωγής
πυρηνικής ενέργειας), υπογραμμίζει την 
ανάγκη να εφαρμοσθούν διαφανείς και 
θεμιτοί κανόνες της αγοράς, και 
προδιαγραφές για την μεταφορά και την 
εμπορία ενέργειας, που θα εξασφαλίζουν 
μια μακροπρόθεσμη προβλεψιμότητα για 
τις επενδύσεις· τονίζει ότι αυτοί οι 
κανόνες και προδιαγραφές πρέπει να
προωθούν μια υψηλού επιπέδου
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προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και 
την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 11
Philippe Lamberts

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. έχοντας υπόψη τις νέες διασυνδέσεις 
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 
και τους νέους σταθμούς παραγωγής 
ενέργειας (από ορυκτά καύσιμα, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σχέδια 
για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας),
υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφανείς 
κανόνες της αγοράς, προστασία του 
περιβάλλοντος και των επενδύσεων, 
προβλεψιμότητα και θεμιτές συνθήκες 
μεταφοράς και εμπορίας ενέργειας·

3. έχοντας υπόψη τις νέες διασυνδέσεις 
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 
και τους νέους σταθμούς παραγωγής 
ενέργειας υπογραμμίζει την ανάγκη για 
διαφανείς κανόνες της αγοράς, προστασία 
του περιβάλλοντος και των επενδύσεων, 
δημοκρατική συμμετοχή, προβλεψιμότητα 
και θεμιτές συνθήκες μεταφοράς και 
εμπορίας ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 12
Νίκη Τζαβέλα, Jaroslav Paška

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. έχοντας υπόψη τις νέες διασυνδέσεις 
φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 
και τους νέους σταθμούς παραγωγής 
ενέργειας (από ορυκτά καύσιμα, 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σχέδια 
για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας), 
υπογραμμίζει την ανάγκη για διαφανείς 
κανόνες της αγοράς, προστασία του 
περιβάλλοντος και των επενδύσεων, 

3. έχοντας υπόψη τους νέους τερματικούς 
σταθμούς και υποδομές για το 
υγροποιημένο φυσικό αέριο, τις 
διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας και 
τους νέους σταθμούς παραγωγής ενέργειας 
(ορυκτά καύσιμα, ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και σχέδια για την παραγωγή 
πυρηνικής ενέργειας), υπογραμμίζει την 
ανάγκη για διαφανείς κανόνες της αγοράς, 
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προβλεψιμότητα και θεμιτές συνθήκες 
μεταφοράς και εμπορίας ενέργειας·

προστασία του περιβάλλοντος και των 
επενδύσεων, προβλεψιμότητα και θεμιτές 
συνθήκες μεταφοράς και εμπορίας 
ενέργειας·

Or. en

Τροπολογία 13
Philippe Lamberts

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. ζητεί να συμπεριληφθεί στην εταιρική 
σχέση η μεταφορά γνώσης και 
τεχνολογίας στον τομέα της ανανεώσιμης 
ενέργειας και της ενεργειακή απόδοσης,
και τεχνική στήριξη στον σχεδιασμό των 
δικτύων διανομή, και επισημαίνει ότι η 
εξοικονόμηση ενέργειας είναι απαραίτητη 
για την αύξηση της ασφάλειας 
εφοδιασμού, δεδομένου π.χ. ότι
επιτυγχάνοντας το στόχο της 
εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20%, 
εξοικονομείται η ενέργεια που θα 
παρείχαν 15 αγωγοί Ναμπούκο·

Or. en

Τροπολογία 14
Άννυ Ποδηματά

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. στηρίζει την έρευνα για εναλλακτικές,
κυρίως ανανεώσιμες, πηγές ενέργειας, για 
ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση
ενέργειας, που αποτελούν απαραίτητη 
προϋπόθεση για να αντιμετωπισθούν οι 
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προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και 
συμβάλλουν στην παγκόσμια προσπάθεια
για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου·

Or. en

Τροπολογία 15
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι η πολιτική 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού 
στην ΕΕ βασίζεται στην διαφοροποίηση 
των πηγών και των διαδρομών ενεργειακού 
εφοδιασμού· τονίζει τη σημασία του 
αγωγού φυσικού αερίου Ναμπούκο και 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη, από κοινού με τους εταίρους τους, 
να επιταχύνουν την υλοποίησή του·

4. επαναλαμβάνει ότι η πολιτική 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού 
στην ΕΕ βασίζεται στην διαφοροποίηση 
των πηγών και των διαδρομών ενεργειακού 
εφοδιασμού· τονίζει την ανάγκη η
Επιτροπή και τα κράτη μέλη, από κοινού 
με τους εταίρους τους να επανεξετάσουν 
το σχέδιο του αγωγού φυσικού αερίου 
Ναμπούκο, να αξιολογήσουν το εφικτό 
του σχεδίου και, ενδεχομένως, να 
προβούν σε επανασχεδιασμό ώστε να το 
καταστήσουν πιο αποτελεσματικό ·

Or. en

Τροπολογία 16
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι η πολιτική 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού 
στην ΕΕ βασίζεται στην διαφοροποίηση 
των πηγών και των διαδρομών ενεργειακού 
εφοδιασμού· τονίζει τη σημασία του 
αγωγού φυσικού αερίου Ναμπούκο και 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη,

4. επαναλαμβάνει ότι η πολιτική 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού 
στην ΕΕ βασίζεται στην διαφοροποίηση 
των πηγών και των διαδρομών ενεργειακού 
εφοδιασμού· τονίζει τη σημασία ενός
νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου 
(συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων 
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από κοινού με τους εταίρους τους, να 
επιταχύνουν την υλοποίησή του·

Nabucco, South Stream, και της 
διασύνδεσης φυσικού αερίου Τουρκίας-
Ελλάδας-Ιταλίας), καθώς και του 
πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-
Αλεξανδρούπολης, και ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη, από κοινού 
με τους εταίρους τους, να επιταχύνουν την 
υλοποίησή τους·

Or. en

Τροπολογία 17
Άννυ Ποδηματά, Νίκη Τζαβέλα

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. επαναλαμβάνει ότι η πολιτική 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού 
στην ΕΕ βασίζεται στην διαφοροποίηση 
των πηγών και των διαδρομών ενεργειακού 
εφοδιασμού· τονίζει τη σημασία του 
αγωγού φυσικού αερίου Ναμπούκο και 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
από κοινού με τους εταίρους τους, να 
επιταχύνουν την υλοποίησή του·

4. επαναλαμβάνει ότι η πολιτική 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού 
στην ΕΕ βασίζεται στην διαφοροποίηση 
των πηγών και των διαδρομών ενεργειακού 
εφοδιασμού· τονίζει την ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και τη σημασία του 
νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου και 
ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, 
από κοινού με τους εταίρους τους, να 
επιταχύνουν την υλοποίησή του·

Or. en

Τροπολογία 18
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. τονίζει την ανάγκη προώθησης του 
νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου, για την 
ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της 
ΕΕ· θεωρεί ότι σχέδια όπως ο αγωγός 
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Ναμπούκο, αποτελούν βασική 
προτεραιότητα για την ΕΕ, από κοινού με 
μικρότερα σχέδια, όπως ο 
υπεραδριατικός αγωγός φυσικού αερίου, 
η διασύνδεση φυσικού αερίου Τουρκίας-
Ελλάδας-Ιταλίας, ο αγωγός διασύνδεσης 
Αζερμπαϊτζάν- Γεωργίας- Ρουμανίας, και 
καταδεικνύουν τη μεγάλη σημασία που 
αποδίδει η ΕΕ στην περιοχή του Ευξείνου 
Πόντου, αλλά και τις περαιτέρω ανάγκες 
αύξησης της συνεργασίας μεταξύ των 
παρευξείνιων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 19
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. λαμβάνει υπόψη την ανάγκη 
διαφοροποίησης των πηγών και 
διαδρομών ενεργειακού εφοδιασμού της 
ΕΕ, υπογραμμίζει τη σημασία της 
ανάπτυξης σχεδίων όπως ο 
Πανευρωπαϊκός Αγωγός Πετρελαίου 
(PEOP) Κονστάντζας- Τεργέστης, και το 
σχέδιο AGRI (μεταφορά με 
δεξαμενόπλοια δια μέσου του Ευξείνου
Πόντου υγροποιημένου φυσικού αερίου 
από το Αζερμπαϊτζάν μέσω Γεωργίας 
στην Κονστάντζα), και ζητεί από την 
Επιτροπή και τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη να υποστηρίξουν αυτά τα σχέδια·

Or. en
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Τροπολογία 20
Νίκη Τζαβέλα, Jaroslav Paška

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. προτρέπει την Επιτροπή να συνάψει 
συμφωνίες με τις χώρες που αποτελούν 
τους εν δυνάμει προμηθευτές για τον 
αγωγό Ναμπούκο, έως το τέλος 2010 

Or. en

Τροπολογία 21
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4β. τονίζει τις δυνατότητες των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου, πηγές που 
μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην 
μελλοντική ασφάλεια του ενεργειακού 
εφοδιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο και σε 
μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, ζητεί 
δε από την Επιτροπή και τις παρευξείνιες
χώρες να εκμεταλλευθούν αυτές τις 
δυνατότητες·

Or. en

Τροπολογία 22
Philippe Lamberts

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. τονίζει ότι, στο πλαίσιο του διεθνούς 
εμπορίου και μεταφοράς 
υδρογονανθράκων στην περιοχή, πρέπει 
απαραίτητα να εξετασθεί η 
περιβαλλοντική ευαισθησία της Μαύρης 
Θάλασσας και τα υπερκορεσμένα 
κυκλοφορίας στενά του Βοσπόρου, που 
αυξάνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και 
διαρροής πετρελαίου σε αυτά τα πυκνής 
κυκλοφορίας, επικίνδυνα στενά·

Or. en

Τροπολογία 23
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. χαιρετίζει την ένταξη της Ουκρανίας 
και της Μολδαβίας στην Συνθήκη για την 
Ενεργειακή Κοινότητα, η οποία θα παίξει 
σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των 
στόχων ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, 
και θα συμβάλλει στην ασφάλεια των 
χωρών αυτών·

Or. en

Τροπολογία 24
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. τονίζει την επείγουσα ανάγκη 
συγκρότησης της Κοινοβουλευτικής 
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Συνέλευσης EURONEST, που θα 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και, 
συνεπώς, θα έχει θετικό αντίκτυπο σε 
θέματα ενεργειακής ασφάλειας·

Or. en

Τροπολογία 25
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5γ. τονίζει την ανάγκη εμπλοκής 
περιφερειακών εταίρων σε πρώιμα 
στάδια του σχεδιασμού, ώστε να 
δημιουργηθεί ενδιαφέρον και να ενισχυθεί 
το πλαίσιο συνιδιοκτησίας· πιστεύει ότι η 
στρατηγική για τη Βαλτική Θάλασσα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα 
μακροοικονομικής στρατηγικής, που 
βασίζεται στην συνεργασία μεταξύ 
τοπικών αρχών, επιχειρηματικής 
κοινότητας, και οργανώσεων της 
κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 26
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 δ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5δ. λυπάται για το γεγονός ότι το Φόρουμ 
του Εύξεινου Πόντου για τον διάλογο και 
την εταιρική σχέση επηρεάστηκε 
αρνητικά από τις περιφερειακές εντάσεις 
και, δεν έχει, έως σήμερα υλοποιηθεί· 
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θεωρεί ότι το Φόρουμ θα μπορούσε να 
συμβάλει στην σύλληψη νέων ιδεών και 
να ενισχύσει τον διάλογο μεταξύ των 
περιφερειακών φορέων·

Or. en

Τροπολογία 27
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 ε (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5ε. χαιρετίζει την θέσπιση τομεακών
εταιρικών σχέσεων σε τρεις τομείς: 
περιβάλλον, μεταφορές και ενέργεια, που 
δίνουν την ευκαιρία εξέτασης και 
συντονισμού συγκεκριμένων, 
μακροπρόθεσμων σχεδίων·

Or. en

Τροπολογία 28
Marian-Jean Marinescu

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 στ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5στ. χαιρετίζει τις ενέργειες υπέρ ενός 
κοινού αεροπορικού χώρου μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών του 
Ευξείνου Πόντου· ζητεί από την 
Επιτροπή να συνεχίσει τον διάλογο με την 
Δημοκρατία της Μολδαβίας σχετικά με 
την ελευθέρωση των αεροπορικών της 
μεταφορών, και να αρχίσει σύντομα
διαπραγματεύσεις για την ένταξη της 
Μολδαβίας στον κοινό αεροπορικό χώρο 
της ΕΕ·
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Or. en

Τροπολογία 29
Vladko Todorov Panayotov

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. θεωρεί ότι για την εξυπηρέτηση του 
διεθνούς εμπορίου και της μεταφοράς 
υδρογονανθράκων στην περιοχή, θα πρέπει 
να αναπτυχθούν οι λιμένες της Μαύρης 
Θάλασσας και οι τερματικοί σταθμοί 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, και να 
γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις για το 
συνδυασμό των διαφόρων τρόπων 
μεταφοράς·

6. θεωρεί ότι για την εξυπηρέτηση του 
διεθνούς εμπορίου και της μεταφοράς 
υδρογονανθράκων στην περιοχή, θα πρέπει 
να αναπτυχθούν οι λιμένες της Μαύρης 
Θάλασσας και οι τερματικοί σταθμοί 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, και να 
γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις για το 
συνδυασμό των διαφόρων τρόπων 
μεταφοράς· υπογραμμίζει ότι οι υποδομές 
αυτές πρέπει να υλοποιηθούν με πλήρη 
σεβασμό των υψηλότερων ενωσιακών και 
διεθνών προδιαγραφών όσον αφορά την 
περιβαλλοντική προστασία των 
παράκτιων περιοχών, την ανθρώπινη 
υγεία και ασφάλεια, και μετά την 
εκπόνηση των σχετικών αξιολογήσεων 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων·

Or. en

Τροπολογία 30
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. καλεί τις παρευξείνιες χώρες να 
συνάψουν ένα Μνημόνιο Συμφωνίας για 
την ανάπτυξη θαλασσίων διαδρόμων στη 
Μαύρη Θάλασσα, και ζητεί από την 
Επιτροπή να εγγράψει ένα νέο κονδύλιο 
στη θέση του προϋπολογισμού για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών (TEN-
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T), για τη χρηματοδότηση αυτών των 
θαλασσίων διαδρόμων. παρόμοια με τα 
υπάρχοντα για τους θαλασσίους 
διαδρόμους στη Βαλτική Θάλασσα, τη 
Βόρεια Θάλασσα και τη Μεσόγειο·

Or. ro

Τροπολογία 31
Νίκη Τζαβέλα, Jaroslav Paška

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. μετά τις πρόσφατες πετρελαϊκές 
καταστροφές (Κόλπος του Μεξικού), 
τονίζει τη σημασία της λήψης όλων των 
απαραίτητων προδιαγραφών ασφαλείας 
σχετικά με την ανάπτυξη νέων 
τερματικών σταθμών πετρελαίου και 
φυσικού αερίου·

Or. en

Τροπολογία 32
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. θεωρεί ότι για το διεθνές εμπόριο και 
για τη μεταφορά υδρογονανθράκων στην 
περιοχή, έχει ιδιαίτερη σημασία η 
ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών της 
ΕΕ στον Εύξεινο Πόντο και στον 
Δούναβη, και η ανάπτυξη του 
συνδυασμού των διαφόρων τρόπων 
μεταφοράς, και ζητεί από την Επιτροπή 
και τα κράτη μέλη να επισπεύσουν την 
υλοποίηση των αξόνων 7, 18, 21 και 22 



AM\831614EL.doc 19/24 PE448.953v01-00

EL

των σχεδίων προτεραιότητας του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως 
προβλέπεται στο Παράρτημα II της 
απόφασης αριθ. 884/2004/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, που 
τροποποιεί την απόφαση αρ. 1692/96/ΕΚ 
περί των κοινοτικών προσανατολισμών 
για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών, καθώς και τη 
σταδιακή ενσωμάτωσή τους στο 
πρόγραμμα TRACECA (Διάδρομος 
Μεταφορών Ευρώπη-Καύκασος-Ασία), 
με τον κεντρικό άξονα και τις θαλάσσιες 
οδούς για τις διεθνείς μεταφορές που 
ορίζονται στην ανακοίνωση της 
Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο "Επέκταση των 
κύριων διευρωπαϊκών αξόνων 
μεταφορών στις γειτονικές χώρες-
Κατευθυντήριες γραμμές για τις 
μεταφορές στην Ευρώπη και τις 
γειτονικές περιοχές" (COM(2007)0032·

Or. ro

Τροπολογία 33
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6γ. θεωρεί απαραίτητο τον 
εκσυγχρονισμό του οδικού δικτύου στην 
περιοχή του Ευξείνου Πόντου, και την 
εξασφάλιση διασύνδεσης με τούς 
ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών· 
τονίζει την ανάγκη εφαρμογής του έργου 
κατασκευής αυτοκινητοδρόμου στη 
Μαύρη Θάλασσα που δρομολόγησε ο 
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας 
Ευξείνου Πόντου το 2006, που θα 
διατρέχει όλες τις παρευξείνιες χώρες, και 
καλεί την Επιτροπή και τις παράκτιες 
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χώρες να συμπεριλάβουν το έργο στα 
σχέδια προτεραιότητας ΤΕΝ-Τ, κατά την 
ενδιάμεση αναθεώρηση της πολιτικής για 
τα ΤΕΝ-Τ.·

Or. ro

Τροπολογία 34
Adina-Ioana Vălean

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. αναγνωρίζει τη σημασία του έργου 
BSI2 στη δημιουργία ενός περιφερειακού 
δικτύου έρευνας και εκπαίδευσης στην 
ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας
και τη σύνδεσή του με το δίκτυο GΕΑΝΤ, 
και ζητεί από την Επιτροπή να συνεχίσει 
να υποστηρίζει ερευνητικά προγράμματα 
στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας
όπως τα ΗΡ-SΕΕ, SΕΕ-GRΙD, SCEΝΕ, 
CAREN, BSRΝ·

7. καλεί την Επιτροπή να προβεί σε 
αξιολόγηση των συγκεκριμένων
αποτελεσμάτων των ερευνητικών 
προγραμμάτων στην περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας όπως είναι το (BSI2) , για τη 
δημιουργία ενός περιφερειακού δικτύου 
έρευνας και εκπαίδευσης, και τη σύνδεσή 
του με το δίκτυο GΕΑΝΤ, ή τα σχέδια ΗΡ-
SΕΕ, SΕΕ-GRΙD, SCEΝΕ, CAREN, 
BSRΝ·

Or. en

Τροπολογία 35
Hannes Swoboda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. αναγνωρίζει τη σημασία της 
Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου 
Πόντου (ΟΣΕΠ), και τον ρόλο της 
Συνέργειας για τον Εύξεινο Πόντο, αλλά 
τονίζει  - έχοντας υπόψη την γεωπολιτική 
σημασία της περιοχής της Μαύρης 
Θάλασσας και την έλλειψη 
αξιοσημείωτων αποτελεσμάτων έως 
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τώρα εκ μέρους της Συνέργειας για τον 
Εύξεινο Πόντο -, την επείγουσα ανάγκη 
ανάπτυξης μιας ενιαίας στρατηγικής της 
ΕΕ για την περιοχή, δεδομένου ότι μόνο 
με μια τέτοια στρατηγική μπορεί να 
επιτευχθεί ο στόχος της ενισχυμένης και 
βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή της 
Μαύρης Θάλασσας·

Or. de

Τροπολογία 36
Silvia-Adriana Ţicău

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. επαναλαμβάνει ότι το Κοινό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013 για 
την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, που 
χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής 
σχέσης (ΕΜΓΕ), είναι το πρώτο 
χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ 
πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας 
στην περιοχή, και καλεί τις παρευξείνιες 
χώρες να υπογράψουν την οικονομική 
συμφωνία με την Επιτροπή, μέσω της 
οποίας χρηματοδοτείται το πρόγραμμα , 
ώστε αυτό να καταστεί ένας κεντρικός 
μηχανισμός για την εφαρμογή της 
στρατηγικής της ΕΕ στην περιοχή του 
Ευξείνου Πόντου·

Or. ro

Τροπολογία 37
Hannes Swoboda

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. αναγνωρίζει τη σημασία της 
Επιτροπής για τη Μαύρη Θάλασσα, του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας 
Ευξείνου Πόντου, καθώς και το ρόλο που 
έπαιξε η Συνέργεια για τον Εύξεινο 
Πόντο, και ζητεί από την Επιτροπή να 
αναπτύξει μια στρατηγική της ΕΕ για τη 
Μαύρη Θάλασσα καθώς και ένα σχέδιο 
δράσης με πρωτοποριακά προγράμματα 
στους παρακάτω τομείς συνεργασίας: 
αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, βελτίωση 
των συστημάτων διασύνδεσης και 
επικοινωνίας, προστασία του 
περιβάλλοντος, ασφάλεια, μετανάστευση, 
και πολιτιστικές αλλαγές χρησιμοποιώντας 
τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα (ΤΣ, 
ΕΤΠΑ, ΚΤΕΔΓ, ΕΜΓΕΣ)·

8. καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
θέσει την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας 
στις άμεσες προτεραιότητές της, και να 
αναπτύξει μια στρατηγική της ΕΕ για τη 
Μαύρη Θάλασσα καθώς και ένα σχέδιο 
δράσης με πρωτοποριακά προγράμματα 
στους παρακάτω τομείς συνεργασίας: 
αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, βελτίωση 
των συστημάτων διασύνδεσης και 
επικοινωνίας, με την ευρύτερη δυνατή 
συμμετοχή όλων των σχετικών φορέων 
και περιφερειακών εταίρων, προστασία 
του περιβάλλοντος, ασφάλεια, 
μετανάστευση, υποστήριξη και ανάπτυξη 
της κοινωνίας των πολιτών και 
πολιτιστικές αλλαγές και εκπαίδευση, 
χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 
χρηματοδοτικά μέσα (ΤΣ, ΕΤΠΑ, ΚΤΕΔΓ, 
ΕΜΓΕΣ)·

Or. de

Τροπολογία 38
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. αναγνωρίζει τη σημασία της Επιτροπής 
για τη Μαύρη Θάλασσα, του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου 
Πόντου, καθώς και το ρόλο που έπαιξε η 
Συνέργεια για τον Εύξεινο Πόντο, και 
ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
στρατηγική της ΕΕ για τη Μαύρη 
Θάλασσα καθώς και ένα σχέδιο δράσης με 
πρωτοποριακά προγράμματα στους 
παρακάτω τομείς συνεργασίας: αειφόρο 
οικονομική ανάπτυξη, βελτίωση των 
συστημάτων διασύνδεσης και 
επικοινωνίας, προστασία του 

8. αναγνωρίζει τη σημασία της Επιτροπής 
για τη Μαύρη Θάλασσα, του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου 
Πόντου, καθώς και το ρόλο που έπαιξε η 
Συνέργεια για τον Εύξεινο Πόντο, και 
ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
στρατηγική της ΕΕ για τη Μαύρη 
Θάλασσα καθώς και ένα σχέδιο δράσης με 
πρωτοποριακά προγράμματα ειδικότερα 
στους παρακάτω τομείς συνεργασίας: 
αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, έρευνα και 
τεχνολογική καινοτομία, βελτίωση των 
συστημάτων διασύνδεσης και 
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περιβάλλοντος, ασφάλεια, μετανάστευση, 
και πολιτιστικές αλλαγές χρησιμοποιώντας 
τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα (ΤΣ, 
ΕΤΠΑ, ΚΤΕΔΓ, ΕΜΓΕΣ)·

επικοινωνίας, προστασία του 
περιβάλλοντος, ασφάλεια, μετανάστευση, 
και πολιτιστικές αλλαγές χρησιμοποιώντας 
τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα (ΤΣ, 
ΕΤΠΑ, ΚΤΕΔΓ, ΕΜΓΕΣ)·

Or. en

Τροπολογία 39
András Gyürk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. αναγνωρίζει τη σημασία της Επιτροπής 
για τη Μαύρη Θάλασσα, του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου 
Πόντου, καθώς και το ρόλο που έπαιξε η 
Συνέργεια για τον Εύξεινο Πόντο, και 
ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
στρατηγική της ΕΕ για τη Μαύρη 
Θάλασσα καθώς και ένα σχέδιο δράσης με 
πρωτοποριακά προγράμματα στους 
παρακάτω τομείς συνεργασίας: αειφόρο 
οικονομική ανάπτυξη, βελτίωση των 
συστημάτων διασύνδεσης και 
επικοινωνίας, προστασία του 
περιβάλλοντος, ασφάλεια, μετανάστευση, 
και πολιτιστικές αλλαγές χρησιμοποιώντας 
τα κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα (ΤΣ, 
ΕΤΠΑ, ΚΤΕΔΓ, ΕΜΓΕΣ)·

8. αναγνωρίζει τη σημασία της Επιτροπής 
για τη Μαύρη Θάλασσα, του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου 
Πόντου, καθώς και το ρόλο που έπαιξε η 
Συνέργεια για τον Εύξεινο Πόντο, και 
ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια 
στρατηγική της ΕΕ για τη Μαύρη 
Θάλασσα καθώς και ένα σχέδιο δράσης με 
πρωτοποριακά προγράμματα στους 
παρακάτω τομείς συνεργασίας: αειφόρο 
οικονομική ανάπτυξη, βελτίωση των 
συστημάτων διασύνδεσης και 
επικοινωνίας, προστασία του 
περιβάλλοντος, προστασία της φύσης, 
ασφάλεια, μετανάστευση, και πολιτιστικές 
αλλαγές χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 
χρηματοδοτικά μέσα (ΤΣ, ΕΤΠΑ, ΚΤΕΔΓ, 
ΕΜΓΕΣ)·

Or. hu

Τροπολογία 40
András Gyürk

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. θεωρεί ότι πρέπει να συντονιστούν τα 
μέτρα προστασίας της φύσης στην 
περιοχή, ώστε να διαφυλαχθεί η ποικιλία 
των τοπίων και των οικοτόπων του 
Ευξείνου Πόντου· είναι της άποψης ότι οι 
κανονισμοί για την προστασία της φύσης 
πρέπει να συνάδουν με την ανάπτυξη των 
υπηρεσιών του κοινωνικού 
οικοσυστήματος (τουρισμός, αειφόρος 
αλιεία, κ.λπ.)·

Or. hu

Τροπολογία 41
Lambert van Nistelrooij

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. υπογραμμίζει την ανάγκη σύνδεσης 
της μακροπεριφερειακής στρατηγικής για 
την περιοχή του Δούναβη με την περιοχή 
του Ευξείνου Πόντου, διότι ο Δούναβης 
και η Μαύρη Θάλασσα αποτελούν τη 
μεγαλύτερη κλειστή θαλάσσια λεκάνη
στην Ευρώπη, και μια καλά συντονισμένη 
στρατηγική της ΕΕ μπορεί να αποφέρει 
πολλά πλεονεκτήματα για όλη την 
περιοχή.

Or. en


