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Muudatusettepanek 1
Philippe Lamberts

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et Musta mere piirkond on
energiajulgeoleku ja ELi 
energiavarustuse mitmekesistamise 
seisukohast geostrateegilise tähtsusega, 
arvestades selle lähedust Kaspia merele, 
Lähis-Idale ja Kesk-Aasiale, ning pärast 
Rumeenia ja Bulgaaria ühinemist on EList 
saanud tähtis osaleja selles piirkonnas;

1. tunnistab, et Musta mere piirkond on
ELi jaoks geostrateegilise tähtsusega, 
arvestades selle lähedust Kaspia merele, 
Lähis-Idale ja Kesk-Aasiale, ning pärast 
Rumeenia ja Bulgaaria ühinemist on EList 
saanud tähtis osaleja selles olulises
piirkonnas, kuid kinnitab, et teha on veel 
palju;

Or.en

Muudatusettepanek 2
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et Musta mere piirkond on 
energiajulgeoleku ja ELi energiavarustuse 
mitmekesistamise seisukohast 
geostrateegilise tähtsusega, arvestades selle 
lähedust Kaspia merele, Lähis-Idale ja 
Kesk-Aasiale, ning pärast Rumeenia ja 
Bulgaaria ühinemist on EList saanud tähtis 
osaleja selles piirkonnas;

1. tunnistab, et Musta mere piirkond on
ELi energiajulgeoleku seisukohast 
geostrateegilise tähtsusega, võimaldades 
mitmekesistada ELi energiaallikaid ja 
tarnemarsruute, arvestades selle lähedust 
Kaspia merele, Lähis-Idale ja Kesk-
Aasiale, ning pärast Rumeenia ja Bulgaaria 
ühinemist on EList saanud üks tähtsatest 
osalejatest selles piirkonnas;

Or.en

Muudatusettepanek 3
Adina-Ioana Vălean

Arvamuse projekt
Lõige 1 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et Musta mere piirkond on 
energiajulgeoleku ja ELi energiavarustuse 
mitmekesistamise seisukohast
geostrateegilise tähtsusega, arvestades 
selle lähedust Kaspia merele, Lähis-Idale ja 
Kesk-Aasiale, ning pärast Rumeenia ja 
Bulgaaria ühinemist on EList saanud tähtis 
osaleja selles piirkonnas;

1. tunnistab, et Musta mere piirkond on 
energiajulgeoleku ja ELi energiavarustuse 
mitmekesistamise seisukohast
geopoliitilise tähtsusega, arvestades selle 
lähedust Kaspia merele, Lähis-Idale ja
Kesk-Aasiale, ning pärast Rumeenia ja 
Bulgaaria ühinemist võib EList saada
tähtis osaleja selles piirkonnas;

Or.en

Muudatusettepanek 4
Hannes Swoboda

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. tunnistab, et Musta mere piirkond on 
energiajulgeoleku ja ELi energiavarustuse 
mitmekesistamise seisukohast
geostrateegilise tähtsusega, arvestades 
selle lähedust Kaspia merele, Lähis-Idale ja 
Kesk-Aasiale, ning pärast Rumeenia ja 
Bulgaaria ühinemist on EList saanud tähtis 
osaleja selles piirkonnas;

1. tunnistab, et Musta mere piirkond on
geostrateegilise tähtsusega, eelkõige
energiajulgeoleku ja ELi energiavarustuse 
mitmekesistamise seisukohast, arvestades 
selle lähedust Kaspia merele, Lähis-Idale ja 
Kesk-Aasiale, ning pärast Rumeenia ja 
Bulgaaria ühinemist on EList saanud tähtis 
osaleja selles piirkonnas;

Or.de

Muudatusettepanek 5
Philippe Lamberts

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. kutsub komisjoni üles arvestama oma 
Musta mere piirkonna strateegias 
keskkonnamõõdet ning eelkõige aitama 
kaasa keskkonna taastamisele pärast 
Doonau piirkonnas aset leidnud mürgiste 
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jäätmete saastet;

Or.en

Muudatusettepanek 6
András Gyürk

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. on seisukohal, et komisjoni peatselt 
kehtestatavas energiainfrastruktuuri 
paketis tuleb asetada suurt rõhku 
kavandatavatele energiaprojektidele 
Musta mere piirkonnas; juhib tähelepanu 
asjaolule, et piirkonnas asuvaid riike 
läbivad transiidimarsruudid võivad ELi 
varustuskindlust oluliselt suurendada; 

Or.hu

Muudatusettepanek 7
Adina-Ioana Vălean

Arvamuse projekt
Lõige 1 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 a. rõhutab, kui tähtis on liikmesriikide 
ühine lähenemisviis Musta mere 
piirkonnale, et saavutada 
energiavarustuse kindlus ja
naabruskonna stabiilsus, mis on ELi 
pikaajalised huvid;

Or.en

Muudatusettepanek 8
Adina-Ioana Vălean

Arvamuse projekt
Lõige 1 b (uus) 



PE448.953v01-00 6/22 AM\831614ET.doc

ET

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1 b. rõhutab, et on tähtis täpselt kindlaks 
määrata Musta mere strateegia 
rakendamiseks kasutatavad 
tegevusmeetodid ja vahendid, sealhulgas 
menetlused, projektid, järelevalvesüsteem 
ja rahastamine, eelkõige selleks, et 
selgitada selle kooskõlastamist 
idapartnerlusega;

Or.en

Muudatusettepanek 9
Adina-Ioana Vălean

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. juhib tähelepanu ELi–Venemaa
pikaajalisele strateegilisele partnerlusele
ja nende ühisele huvile tõhustada 
kahepoolset kaubandust ja investeeringuid, 
lihtsustada ja liberaliseerida kaubandust 
maailmamajanduses ning tugevdada ja 
arendada konkurentsi, sealhulgas Musta 
mere piirkonnas;

2. rõhutab ELi–Venemaa pikaajalist 
strateegilist partnerlust ja nende ühist 
huvi tõhustada kahepoolset kaubandust ja 
investeeringuid, lihtsustada ja 
liberaliseerida kaubandust 
maailmamajanduses ning tugevdada ja 
arendada konkurentsi, sealhulgas Musta 
mere piirkonnas;

Or.en

Muudatusettepanek 10
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab uusi gaasi- ja elektrivõrkude
ühendusi ning uusi elektrijaamasid 
(fossiilkütustel põhinev tootmine, 
taastuvenergia ja tuumaenergiaprojektid) 
silmas pidades, et vaja on läbipaistvaid

3. rõhutab uute gaasijuhtmete, uute gaasi-
ja elektrivõrkude ühenduste ning uute 
elektrijaamade (fossiilkütustel põhinev 
tootmine, taastuvenergia ja 
tuumaenergiaprojektid) ehitamist silmas 
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turu eeskirju, keskkonna- ja 
investeeringute kaitset, prognoositavust
ning õiglaseid energia transiidi- ja
kaubandustingimusi;

pidades, et kehtestada tuleks läbipaistvad 
ja õiglased turu eeskirjad ning energia 
transiidi- ja kaubandustingimused, 
tagades investeeringute pikaajalise 
prognoositavuse; rõhutab, et need 
eeskirjad ja tingimused peaksid kaasa 
aitama keskkonnakaitse kõrge taseme 
ning inimeste tervise ja ohutuse 
tagamisele;

Or.en

Muudatusettepanek 11
Philippe Lamberts

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab uusi gaasi- ja elektrivõrkude 
ühendusi ning uusi elektrijaamasid
(fossiilkütustel põhinev tootmine, 
taastuvenergia ja tuumaenergiaprojektid)
silmas pidades, et vaja on läbipaistvaid turu 
eeskirju, keskkonna- ja investeeringute 
kaitset, prognoositavust ning õiglaseid 
energia transiidi- ja kaubandustingimusi;

3. rõhutab uusi gaasi- ja elektrivõrkude 
ühendusi ning uusi elektrijaamasid silmas 
pidades, et vaja on läbipaistvaid turu 
eeskirju, keskkonna- ja investeeringute 
kaitset, demokraatlikku osalust,
prognoositavust ning õiglaseid energia 
transiidi- ja kaubandustingimusi;

Or.en

Muudatusettepanek 12
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. rõhutab uusi gaasi- ja elektrivõrkude 
ühendusi ning uusi elektrijaamasid
(fossiilkütustel põhinev tootmine, 
taastuvenergia ja tuumaenergiaprojektid) 
silmas pidades, et vaja on läbipaistvaid turu 
eeskirju, keskkonna- ja investeeringute 
kaitset, prognoositavust ning õiglaseid 

3. rõhutab uusi veeldatud maagaasi 
terminale ja infrastruktuure, gaasi- ja 
elektrivõrkude ühendusi ning uusi 
elektrijaamasid (fossiilkütustel põhinev 
tootmine, taastuvenergia ja 
tuumaenergiaprojektid) silmas pidades, et 
vaja on läbipaistvaid turu eeskirju, 
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energia transiidi- ja kaubandustingimusi; keskkonna- ja investeeringute kaitset, 
prognoositavust ning õiglaseid energia 
transiidi- ja kaubandustingimusi;

Or.en

Muudatusettepanek 13
Philippe Lamberts

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. palub, et see partnerlus hõlmaks 
teadmus- ja tehnosiiret taastuvenergia ja 
energiatõhususe valdkonnas ning tehnilist 
tuge võrkude projekteerimisel ja juhib 
tähelepanu sellele, et varustuskindluse 
suurendamisel on põhiline energia 
säästmine, näiteks 20% energiasäästu 
eesmärgi täitmine säästaks sama palju 
energiat, kui 15 Nabucco gaasijuhet 
suudaks tarnida;

Or.en

Muudatusettepanek 14
Anni Podimata

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. toetab teadusuuringute teostamist 
alternatiivsete energiaallikate ja eelkõige 
taastuvenergia, energiatõhususe ja 
energiasäästu kohta, kuna need on 
olulised eeldused, et vastata 
kliimamuutustest tingitud väljakutsetele ja 
aidata kaasa ülemaailmsetele 
jõupingutustele kasvuhoonegaaside 
heitkoguste vähendamiseks;

Or.en
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Muudatusettepanek 15
Adina-Ioana Vălean

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kinnitab veel kord, et ELi 
energiavarustuse kindlust käsitlev poliitika 
põhineb energiaallikate ja tarnemarsruutide 
mitmekesistamisel; rõhutab Nabucco 
gaasijuhtme olulisust ning palub 
komisjonil ja liikmesriikidel koostöös 
partneritega kiirendada selle rakendamist;

4. kinnitab veel kord, et ELi 
energiavarustuse kindlust käsitlev poliitika 
põhineb energiaallikate ja tarnemarsruutide 
mitmekesistamisel; rõhutab, et komisjon ja 
liikmesriigid peavad koostöös partneritega 
andma uue hinnangu Nabucco 
gaasijuhtme projektile, hindama selle 
teostatavust ning seejärel selle ümber 
projekteerima, et muuta see tõhusamaks;

Or.en

Muudatusettepanek 16
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kinnitab veel kord, et ELi 
energiavarustuse kindlust käsitlev poliitika 
põhineb energiaallikate ja tarnemarsruutide 
mitmekesistamisel; rõhutab Nabucco
gaasijuhtme olulisust ning palub 
komisjonil ja liikmesriikidel koostöös 
partneritega kiirendada selle rakendamist;

4. kinnitab veel kord, et ELi 
energiavarustuse kindlust käsitlev poliitika 
põhineb energiaallikate ja tarnemarsruutide 
mitmekesistamisel; rõhutab gaasitransiidi 
lõunakoridori (sealhulgas Nabucco, 
Türgi-Kreeka-Itaalia gaasiühenduse ning 
South Streami projekti) ja Burgasi-
Alexandroúpoli naftajuhtme olulisust ning 
palub komisjonil ja liikmesriikidel 
koostöös partneritega kiirendada nende
rakendamist;

Or.en
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Muudatusettepanek 17
Anni Podimata, Niki Tzavela

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. kinnitab veel kord, et ELi 
energiavarustuse kindlust käsitlev poliitika 
põhineb energiaallikate ja tarnemarsruutide 
mitmekesistamisel; rõhutab Nabucco 
gaasijuhtme olulisust ning palub 
komisjonil ja liikmesriikidel koostöös 
partneritega kiirendada selle rakendamist;

4. kinnitab veel kord, et ELi 
energiavarustuse kindlust käsitlev poliitika 
põhineb energiaallikate ja tarnemarsruutide 
mitmekesistamisel; rõhutab Euroopa 
lisandväärtust ja gaasitransiidi 
lõunakoridori olulisust ning palub 
komisjonil ja liikmesriikidel koostöös 
partneritega kiirendada selle rakendamist;

Or.en

Muudatusettepanek 18
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab vajadust edendada 
lõunakoridori, et suurendada ELi 
varustuskindlust; on seisukohal, et 
sellised projektid nagu Nabucco gaasijuhe 
– mis on ELi üks esmatähtsatest 
projektidest – koos väiksemate 
projektidega, nagu Aadria mere piirkonna 
gaasijuhe, Türgi-Kreeka-Itaalia 
gaasiühendus või Aserbaidžaani-
Gruusia-Rumeenia gaasiühendus, 
kinnitavad veel kord ELi osaluse suurt 
tähtsust Musta mere piirkonnas, kuid ka 
täiendavat vajadust suurendada koostööd 
Musta merd ümbritsevate riikide vahel;

Or.en
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Muudatusettepanek 19
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. võtab arvesse vajadust 
mitmekesistada ELi energiaallikaid ja 
tarnemarsruute, rõhutab selliste 
projektide olulisust nagu üleeuroopaline 
naftajuhe (Constanța-Trieste) ja 
Aserbaidžaani-Gruusia-Rumeenia 
gaasiühenduse projekt (Gruusia kaudu 
teostatav Aserbaidžaani veeldatud 
maagaasi meretransport üle Musta mere 
Constanțasse) ning kutsub komisjoni ja 
asjaomaseid liikmesriike üles nimetatud 
projekte toetama;

Or.en

Muudatusettepanek 20
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. nõuab tungivalt, et komisjon sõlmiks 
Nabucco gaasijuhtme võimalike 
tarnijariikidega kokkulepped 2010. aasta 
lõpuks;

Or.en

Muudatusettepanek 21
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 4 b (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 b. rõhutab Musta mere piirkonna 
taastuvate energiaallikate potentsiaali, 
kuna need võivad oluliselt kaasa aidata 
kindlale tulevikule energia valdkonnas 
maailma tasandil, samuti püsivale 
majanduskasvule, ning kutsub komisjoni 
ja Musta mere ääres asuvaid riike üles 
seda potentsiaali ära kasutama;
.

Or.en

Muudatusettepanek 22
Philippe Lamberts

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. rõhutab, et piirkonna rahvusvahelise 
kaubanduse ja süsivesinike transpordi 
kontekstis on äärmiselt tähtis võtta 
arvesse Musta mere ja ülimalt tiheda 
liiklusega Türgi väinade 
keskkonnatundlikkust, kuna suureneb 
õnnetuste ja naftareostuse oht nendes 
suure koormusega ja ohtlikes kitsastes 
kohtades;

Or.en

Muudatusettepanek 23
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 5 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 a. tunneb heameelt Ukraina ja Moldova 
ühinemise üle energiaühenduse 
asutamislepinguga, millel on tähtis roll 
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ELi energiavarustuse kindluse 
eesmärkide saavutamisel ning mis aitab 
kaasa kõnealuste riikide julgeoleku 
tagamisele;

Or.en

Muudatusettepanek 24
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. rõhutab pakilist vajadust asutada 
Euronesti parlamentaarne assamblee, mis 
aitab saavutada idapartnerluse eesmärke 
ja avaldab seega soodsat mõju 
energiavarustuse kindlusega seotud 
küsimustele;

Or.en

Muudatusettepanek 25
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 5 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 c. rõhutab, et piirkondlikud partnerid 
tuleb kaasata projekti kavandamise 
varastes etappides, et tekitada huvi ja 
soodustada ühisomandit; on seisukohal, 
et Musta mere strateegia võiks olla näide 
makropiirkondlikust strateegiast, mis 
tugineb kohalike omavalitsuste, 
äriringkondade ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide vahelisele koostööle;

Or.en
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Muudatusettepanek 26
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 5 d (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 d. peab kahetsusväärseks, et 
piirkondlikud pinged on avaldanud 
ebasoodsat mõju Musta mere dialoogi- ja 
partnerlusfoorumile ning seetõttu ei ole 
seda seni ellu viidud; on seisukohal, et 
selline foorum võiks oluliselt kaasa aidata 
ideede tekkimisele ja dialoogi 
edendamisele piirkondlike osalejate vahel;

Or.en

Muudatusettepanek 27
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 5 e (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 e. tunneb heameelt sektoripõhiste 
partnerluste loomise üle sellises kolmes 
valdkonnas nagu keskkond, transport ja 
energia, mis võimaldab kaaluda ja 
kooskõlastada konkreetseid pikaajalisi 
projekte;

Or.en

Muudatusettepanek 28
Marian-Jean Marinescu

Arvamuse projekt
Lõige 5 f (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 f. tunneb heameelt meetmete üle, et 
laiendada ELi ühist õhuruumi Musta 
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mere riikidele; kutsub komisjoni üles 
jätkama dialoogi Moldova Vabariigiga 
seoses riigi lennutranspordi 
liberaliseerimisega ning viivitamata 
alustama läbirääkimisi Moldova 
ühinemise üle ELi ühise õhuruumiga;

Or.en

Muudatusettepanek 29
Vladko Todorov Panayotov

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. on arvamusel, et piirkonna 
rahvusvahelise kaubanduse ja süsivesinike 
transpordi seisukohast on hädavajalik 
arendada välja ELi Musta mere sadamad, 
sealhulgas nafta- ja maagaasi terminalid 
ning ühendvedude süsteem;

6. on arvamusel, et piirkonna 
rahvusvahelise kaubanduse ja süsivesinike 
transpordi seisukohast on hädavajalik 
arendada välja ELi Musta mere sadamad, 
sealhulgas nafta- ja maagaasi terminalid 
ning ühendvedude süsteem; rõhutab, et 
kõnealuse infrastruktuuri ehitamisel 
tuleks rangelt järgida kõrgeimaid ELi ja 
rahvusvahelisi nõudeid rannikualade 
keskkonnakaitse ning inimeste tervise ja 
julgeoleku kohta ning eelnevalt tuleks 
teostada kõik keskkonnamõju 
hindamised;

Or.en

Muudatusettepanek 30
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. kutsub Musta mere ääres asuvaid 
riike üles sõlmima vastastikuse mõistmise 
memorandumit Musta mere 
merekoridoride arendamise kohta ning 
palub komisjonil avada Musta mere 
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merekoridoride rahastamiseks TEN-T 
eelarverida, mis on sarnane olemasolevate 
eelarveridadega Läänemere, Põhjamere 
ja Vahemere merekoridoride jaoks;

Or.ro

Muudatusettepanek 31
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. rõhutab hiljutist naftakatastroofi 
(Mehhiko laht) silmas pidades, et uute 
nafta- ja maagaasi terminalide 
arendamisel on oluline arvesse võtta kõiki 
vajalikke ettevaatusabinõusid;

Or.en

Muudatusettepanek 32
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. on seisukohal, et ELi Musta mere ja 
Doonau suudme sadamate infrastruktuuri 
arendamine ning ühendvedude 
edendamine on antud piirkonna 
rahvusvahelise kaubanduse ja 
süsivesinike transpordi seisukohast 
esmatähtsad ning kutsub komisjoni ja 
liikmesriike üles kiirendama 
üleeuroopalise transpordivõrgu 
prioriteetsete projektide lõpuleviimist 7., 
18., 21. ja 22. teljel, mida on nimetatud 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. 
aprilli 2004. aasta otsuse nr 884/2004/EÜ 
(millega muudetakse otsust 1692/96/EÜ 
üleeuroopalise transpordivõrgu 
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arendamist käsitlevate ühenduse suuniste 
kohta) II lisas, samuti nende järk-
järgulist integreerimist TRACECA
(Euroopa, Kaukaasia ja Kesk-Aasia 
vaheline transpordikoridor) programmi 
ning rahvusvahelise transpordi kesktelje, 
kagutelje ja meremagistraalidega, millele 
osutatakse komisjoni teatises nõukogule 
ja Euroopa Parlamendile „Tähtsamate 
üleeuroopaliste transporditelgede 
laiendamine naaberriikidesse. Suunised 
transpordi kohta Euroopas ja 
naaberpiirkondades” (KOM(2007)0032);

Or.ro

Muudatusettepanek 33
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 6 c (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 c. peab vajalikuks Musta mere 
piirkonna maanteeinfrastruktuuri 
ajakohastamist ning ühenduste tagamist 
Euroopa transpordikoridoridega; rõhutab 
vajadust rakendada 2006. aastal Musta 
mere majanduskoostöö organisatsiooni 
(BSEC) algatatud Musta mere 
maanteeprojekti, mis hõlmab kõiki BSECi 
liikmesriike, ning kutsub komisjoni ja 
Musta mere ääres asuvaid riike üles 
lisama üleeuroopalise transpordivõrgu 
poliitika vahekokkuvõtte tegemisel see 
projekt üleeuroopalise transpordivõrgu 
esmatähtsate projektide hulka;

Or.ro

Muudatusettepanek 34
Adina-Ioana Vălean

Arvamuse projekt
Lõige 7 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7. tunnustab Musta mere vastastikuse 
ühendamise projekti tulemusi piirkondliku
teadus- ja haridusvõrgustiku loomisel 
laiemas Musta mere piirkonnas ja selle 
ühendamisel GEANTiga ning kutsub 
komisjoni üles jätkuvalt toetama Musta 
mere piirkonda käsitlevaid teadusprojekte, 
nagu HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, 
CAREN ja BSRN;

7. kutsub komisjoni üles hindama Musta 
mere piirkonda käsitlevate 
teadusprojektide konkreetseid tulemusi, 
näiteks Musta mere vastastikuse 
ühendamise projekt, millega loodi 
piirkondlik teadus- ja haridusvõrgustik 
ning ühendati see GEANTiga, või 
projektid HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, 
CAREN ja BSRN;

Or.en

Muudatusettepanek 35
Hannes Swoboda

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. tunnistab Musta mere 
majanduskoostöö organisatsiooni 
olulisust ja tunnustab Musta mere 
sünergia rolli, kuid rõhutab Musta mere 
piirkonna geopoliitilist tähtsust ja Musta 
mere sünergia märkimisväärsete 
edusammude puudumist silmas pidades, 
et viivitamata tuleb välja töötada ühtne 
ELi Musta mere piirkonna strateegia, 
kuna vaid sellise strateegia abil on 
võimalik saavutada tugevam jätkusuutlik 
koostöö Musta mere piirkonnaga;

Or.de

Muudatusettepanek 36
Silvia-Adriana Ţicău

Arvamuse projekt
Lõige 7 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

7 a. tuletab meelde, et Musta mere ühine 
rakenduskava aastateks 2007–2013, mida 
rahastatakse Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrumendi abil, on esimene 
ELi rahastatav Musta mere piiriülese 
koostöö programm, ning kutsub Musta 
mere ääres asuvaid riike üles 
allkirjastama komisjoniga 
rahastamiskokkuleppe, mis võimaldab 
juurdepääsu Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrumendi rahalisele 
toetusele, et muuta kõnealune kava ELi 
Musta mere strateegia rakendamise 
peamiseks vahendiks;

Or.ro

Muudatusettepanek 37
Hannes Swoboda

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunnistab Musta mere komisjoni ja 
Musta mere majanduskoostöö 
organisatsiooni olulisust, samuti Musta 
mere sünergia rolli, ning kutsub 
komisjoni üles töötama välja ELi Musta 
mere strateegia koos tegevuskavaga, mis 
hõlmab juhtprojekte sellistes 
koostöövaldkondades nagu jätkusuutlik 
majandusareng, ühenduvuse ja 
teabevahetuse parandamine, 
keskkonnakaitse, julgeolek ning ränne ja 
kultuurivahetus, kasutades kõiki 
saadaolevaid rahastamisvahendeid
(Ühtekuuluvusfond, Euroopa 
Regionaalarengu Fond, naabruspoliitika 
investeerimisrahastu, naabrus- ja 
partnerlusinstrument).. 

8. kutsub seega komisjoni üles muutma
Musta mere piirkonna tähtsamaks 
prioriteediks ja töötama välja ELi Musta 
mere strateegia koos tegevuskavaga, mis 
hõlmab juhtprojekte sellistes 
koostöövaldkondades nagu jätkusuutlik 
majandusareng, ühenduvuse ja 
teabevahetuse parandamine (kõigi 
asjaomaste ettevõtjate ja piirkondlike 
parterite võimalikult ulatusliku kaasamise 
teel), keskkonnakaitse, julgeolek, ränne, 
kodanikuühiskonna toetamine ja 
arendamine ning kultuurivahetus ja 
haridus, kasutades kõiki saadaolevaid 
rahastamisvahendeid (Ühtekuuluvusfond, 
Euroopa Regionaalarengu Fond, 
naabruspoliitika investeerimisrahastu, 
naabrus- ja partnerlusinstrument).
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Or.de

Muudatusettepanek 38
Ioannis A. Tsoukalas

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunnistab Musta mere komisjoni ja 
Musta mere majanduskoostöö 
organisatsiooni olulisust, samuti Musta 
mere sünergia rolli, ning kutsub komisjoni 
üles töötama välja ELi Musta mere 
strateegia koos tegevuskavaga, mis hõlmab 
juhtprojekte sellistes koostöövaldkondades 
nagu jätkusuutlik majandusareng, 
ühenduvuse ja teabevahetuse parandamine, 
keskkonnakaitse, julgeolek ning ränne ja 
kultuurivahetus, kasutades kõiki 
saadaolevaid rahastamisvahendeid
(Ühtekuuluvusfond, Euroopa 
Regionaalarengu Fond, naabruspoliitika 
investeerimisrahastu, naabrus- ja 
partnerlusinstrument)..

8. tunnistab Musta mere komisjoni ja 
Musta mere majanduskoostöö 
organisatsiooni olulisust, samuti Musta 
mere sünergia rolli, ning kutsub komisjoni 
üles töötama välja ELi Musta mere 
strateegia koos tegevuskavaga, mis hõlmab 
juhtprojekte eelkõige sellistes 
koostöövaldkondades nagu jätkusuutlik 
majandusareng, teadusuuringud ja 
tehnoloogiline uuendustegevus,
ühenduvuse ja teabevahetuse parandamine, 
keskkonnakaitse, julgeolek ning ränne ja 
kultuurivahetus, kasutades kõiki 
saadaolevaid rahastamisvahendeid
(Ühtekuuluvusfond, Euroopa 
Regionaalarengu Fond, naabruspoliitika 
investeerimisrahastu, naabrus- ja 
partnerlusinstrument)..

Or.en

Muudatusettepanek 39
András Gyürk

Arvamuse projekt
Lõige 8 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8. tunnistab Musta mere komisjoni ja 
Musta mere majanduskoostöö 
organisatsiooni olulisust, samuti Musta 
mere sünergia rolli, ning kutsub komisjoni 
üles töötama välja ELi Musta mere 
strateegia koos tegevuskavaga, mis hõlmab 
juhtprojekte sellistes koostöövaldkondades 

8. tunnistab Musta mere komisjoni ja 
Musta mere majanduskoostöö 
organisatsiooni olulisust, samuti Musta 
mere sünergia rolli, ning kutsub komisjoni 
üles töötama välja ELi Musta mere 
strateegia koos tegevuskavaga, mis hõlmab 
juhtprojekte sellistes koostöövaldkondades 
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nagu jätkusuutlik majandusareng, 
ühenduvuse ja teabevahetuse parandamine, 
keskkonnakaitse, julgeolek ning ränne ja 
kultuurivahetus, kasutades kõiki 
saadaolevaid rahastamisvahendeid
(Ühtekuuluvusfond, Euroopa 
Regionaalarengu Fond, naabruspoliitika 
investeerimisrahastu, naabrus- ja 
partnerlusinstrument)..

nagu jätkusuutlik majandusareng, 
ühenduvuse ja teabevahetuse parandamine, 
keskkonnakaitse, looduskaitse, julgeolek 
ning ränne ja kultuurivahetus, kasutades 
kõiki saadaolevaid rahastamisvahendeid
(Ühtekuuluvusfond, Euroopa 
Regionaalarengu Fond, naabruspoliitika 
investeerimisrahastu, naabrus- ja 
partnerlusinstrument).

Or.hu

Muudatusettepanek 40
András Gyürk

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. on seisukohal, et piirkonna 
looduskaitsemeetmed tuleb kooskõlastada, 
et kaitsta Musta mere maastiku ja 
elupaikade mitmekesisust; leiab, et 
looduskaitset käsitlevaid eeskirju tuleb 
seetõttu ajakohastada vastavalt 
ökosüsteemidega seotud ühiskondlike 
teenuste (turism, säästev kalapüük jne) 
arengule.

Or.hu

Muudatusettepanek 41
Lambert van Nistelrooij

Arvamuse projekt
Lõige 8 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

8 a. rõhutab vajadust ühendada 
makropiirkondlik Doonau piirkonna 
strateegia ja Musta mere piirkonna 
strateegia, kuna Doonau ja Must meri 
moodustavad suurima ookeaniühenduseta 
veekogu Euroopas ning hästi 
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kooskõlastatud ELi strateegia võib tervele 
piirkonnal palju kasu tuua.

Or.en


