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Tarkistus 1
Philippe Lamberts

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. myöntää, että Mustanmeren alueella on 
geostrategista merkitystä Euroopan unionin 
energian toimitusvarmuuden ja 
energiatoimitusten monipuolisuuden 
kannalta, kun otetaan huomioon alueen 
sijainti Kaspianmeren, Lähi-idän ja Keski-
Aasian läheisyydessä, ja että Romanian ja 
Bulgarian liittymisen jälkeen EU:sta on 
tullut tärkeä toimija alueella;

1. myöntää, että Mustanmeren alueella on 
geostrategista merkitystä Euroopan unionin 
kannalta, kun otetaan huomioon alueen 
sijainti Kaspianmeren, Lähi-idän ja Keski-
Aasian läheisyydessä, ja että Romanian ja 
Bulgarian liittymisen jälkeen EU:sta on 
tullut tärkeä toimija tällä alueella, mutta 
myöntää, että lisätoimenpiteitä tarvitaan;

Or.en

Tarkistus 2
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. myöntää, että Mustanmeren alueella on 
geostrategista merkitystä Euroopan unionin 
energian toimitusvarmuuden ja 
energiatoimitusten monipuolisuuden
kannalta, kun otetaan huomioon alueen 
sijainti Kaspianmeren, Lähi-idän ja Keski-
Aasian läheisyydessä, ja että Romanian ja 
Bulgarian liittymisen jälkeen EU:sta on 
tullut tärkeä toimija alueella;

1. myöntää, että Mustanmeren alueella on 
geostrategista merkitystä Euroopan unionin 
energian toimitusvarmuudelle, koska se 
tarjoaa mahdollisuuksia monipuolistaa 
EU:n energialähteitä, ja energian 
toimitusreittien kannalta, kun otetaan 
huomioon alueen sijainti Kaspianmeren, 
Lähi-idän ja Keski-Aasian läheisyydessä, 
ja että Romanian ja Bulgarian liittymisen 
jälkeen EU:sta on tullut yksi tärkeimmistä 
toimijoista alueella;

Or.en
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Tarkistus 3
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. myöntää, että Mustanmeren alueella on 
geostrategista merkitystä Euroopan 
unionin energian toimitusvarmuuden ja 
energiatoimitusten monipuolisuuden 
kannalta, kun otetaan huomioon alueen 
sijainti Kaspianmeren, Lähi-idän ja Keski-
Aasian läheisyydessä, ja että Romanian ja 
Bulgarian liittymisen jälkeen EU:sta on 
tullut tärkeä toimija alueella;

1. myöntää, että Mustanmeren alueella on 
geopoliittista merkitystä Euroopan unionin 
energian toimitusvarmuuden ja 
energiatoimitusten monipuolisuuden 
kannalta, kun otetaan huomioon alueen 
sijainti Kaspianmeren, Lähi-idän ja Keski-
Aasian läheisyydessä, ja että Romanian ja 
Bulgarian liittymisen jälkeen EU:sta voisi 
tulla tärkeä toimija alueella;

Or.en

Tarkistus 4
Hannes Swoboda

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. myöntää, että Mustanmeren alueella on 
geostrategista merkitystä Euroopan unionin 
energian toimitusvarmuuden ja 
energiatoimitusten monipuolisuuden 
kannalta, kun otetaan huomioon alueen 
sijainti Kaspianmeren, Lähi-idän ja Keski-
Aasian läheisyydessä, ja että Romanian ja 
Bulgarian liittymisen jälkeen EU:sta on 
tullut tärkeä toimija alueella;

1. myöntää, että Mustanmeren alueella on 
geostrategista merkitystä erityisesti 
Euroopan unionin energian 
toimitusvarmuuden ja energiatoimitusten 
monipuolisuuden kannalta, kun otetaan 
huomioon alueen sijainti Kaspianmeren, 
Lähi-idän ja Keski-Aasian läheisyydessä, 
ja että Romanian ja Bulgarian liittymisen 
jälkeen EU:sta on tullut tärkeä toimija 
alueella;

Or.de

Tarkistus 5
Philippe Lamberts

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota sisällyttämään 
ympäristöulottuvuuden Mustaamerta 
koskevaan strategiaansa ja erityisesti 
edistämään ympäristön kunnostamista 
Tonavan alueen myrkyllisen jätteen 
aiheuttaman saastumisen vuoksi;

Or.en

Tarkistus 6
András Gyürk

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. katsoo, että 
energiainfrastruktuuripaketissa, jonka 
komissio aikoo kohta esittää, on 
asetettava suuri painoarvo Mustanmeren 
alueen ehdotetuille energiahankkeille; 
kiinnittää huomiota siihen, että alueen 
valtioiden halki kulkevien kuljetusreittien 
avulla voidaan parantaa huomattavasti 
EU:n energian toimitusvarmuutta;

Or.hu

Tarkistus 7
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. korostaa, että on tärkeää, että 
jäsenvaltioilla on yhteinen Mustanmeren 
aluetta koskeva strategia, jotta turvataan 
pitkällä aikavälillä EU:n edut energian 
toimitusvarmuuden suhteen ja 
varmistetaan vakaus naapurialueilla;
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Or.en

Tarkistus 8
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. korostaa, että on tärkeää määritellä 
selkeästi toimintamenetelmät ja 
Mustaamerta koskevan strategian 
täytäntöönpanokeinot, mukaan luettuina 
prosessit, hankkeet, valvontajärjestelmä ja 
rahoitus, jotta selkeytetään erityisesti sen 
koordinointia itäisen kumppanuuden 
kanssa;

Or.en

Tarkistus 9
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. kiinnittää huomiota EU:n ja Venäjän 
pitkäaikaiseen strategiseen 
kumppanuuteen ja niiden yhteisiin 
etuihin, mitä tulee kahdenvälisen kaupan 
lisäämiseen, kaupankäynnin 
helpottamiseen ja vapauttamiseen 
globaalissa taloudessa sekä kilpailun 
lisäämiseen ja kehittämiseen myös 
Mustanmeren alueella;

2. korostaa EU:n ja Venäjän pitkäaikaista 
strategista kumppanuutta ja niiden 
yhteisiä etuja, mitä tulee kahdenvälisen 
kaupan lisäämiseen, kaupankäynnin 
helpottamiseen ja vapauttamiseen 
globaalissa taloudessa sekä kilpailun 
lisäämiseen ja kehittämiseen myös 
Mustanmeren alueella;

Or.en
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Tarkistus 10
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. ottaa huomioon uudet kaasu- ja 
sähköyhteydet sekä uudet voimalaitokset
(fossiilisiin polttoaineisiin perustuva 
tuotanto, uusiutuvat energialähteet ja 
ydinvoimahankkeet) ja korostaa, että 
avoimet markkinasäännöt, ympäristön ja 
investointien suojelu sekä energian
kauttakuljetusten ja kaupan
ennustettavuus ja kohtuulliset ehdot ovat
tarpeen;

3. ottaa huomioon, että olisi rakennettava 
uusia kaasuputkia ja yhteyksiä sekä uusia 
sähköverkkoja ja yhteyksiä sekä uusia 
voimalaitoksia (fossiilisiin polttoaineisiin 
perustuva tuotanto, uusiutuvat 
energialähteet ja ydinvoimahankkeet), ja 
korostaa, että avoimet ja reilut 
markkinasäännöt ja energian 
kauttakuljetusta ja kauppaa koskevat 
ehdot, joilla varmistetaan pitkällä 
aikavälillä investointien ennustettavuus, 
olisi pantava täytäntöön; korostaa, että 
näillä säännöillä ja ehdoilla olisi 
edistettävä korkeatasoista 
ympäristönsuojelua, ihmisten terveyttä ja 
turvallisuutta;

Or.en

Tarkistus 11
Philippe Lamberts

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. ottaa huomioon uudet kaasu- ja 
sähköyhteydet sekä uudet voimalaitokset 
(fossiilisiin polttoaineisiin perustuva 
tuotanto, uusiutuvat energialähteet ja 
ydinvoimahankkeet) ja korostaa, että 
avoimet markkinasäännöt, ympäristön ja 
investointien suojelu sekä energian 
kauttakuljetusten ja kaupan ennustettavuus 
ja kohtuulliset ehdot ovat tarpeen;

3. ottaa huomioon uudet kaasu- ja 
sähköyhteydet sekä uudet voimalaitokset ja 
korostaa, että avoimet markkinasäännöt, 
ympäristön ja investointien suojelu, 
demokraattinen osallistuminen sekä 
energian kauttakuljetusten ja kaupan 
ennustettavuus ja kohtuulliset ehdot ovat 
tarpeen;

Or.en
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Tarkistus 12
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. ottaa huomioon uudet kaasu- ja 
sähköyhteydet sekä uudet voimalaitokset 
(fossiilisiin polttoaineisiin perustuva 
tuotanto, uusiutuvat energialähteet ja 
ydinvoimahankkeet) ja korostaa, että 
avoimet markkinasäännöt, ympäristön ja 
investointien suojelu sekä energian 
kauttakuljetusten ja kaupan ennustettavuus 
ja kohtuulliset ehdot ovat tarpeen;

3. ottaa huomioon uudet nesteytetyn 
maakaasun terminaalit, infrastruktuurit, 
kaasu- ja sähköyhteydet sekä uudet 
voimalaitokset (fossiilisiin polttoaineisiin 
perustuva tuotanto, uusiutuvat 
energialähteet ja ydinvoimahankkeet) ja 
korostaa, että avoimet markkinasäännöt, 
ympäristön ja investointien suojelu sekä 
energian kauttakuljetusten ja kaupan 
ennustettavuus ja kohtuulliset ehdot ovat 
tarpeen;

Or.en

Tarkistus 13
Philippe Lamberts

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa sisällyttämään tähän 
kumppanuuteen tiedon ja teknologian 
siirron uusiutuvan energian ja 
energiatehokkuuden alalla sekä verkkojen 
suunnittelun teknisen tuen ja korostaa, 
että energiansäästö on energiavarmuuden 
parantamisen keskeinen edellytys, sillä 
esimerkiksi 20 prosentin 
energiasäästötavoitteen toteuttaminen 
säästäisi energiaa saman verran kuin 
15 Nabucco-putkea pystyisi toimittamaan;

Or.en
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Tarkistus 14
Anni Podimata

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kannattaa vaihtoehtoisten 
energialähteiden ja erityisesti uusiutuvan 
energian, energiatehokkuuden ja 
energiansäästöjen tutkimista, koska ne 
ovat keskeisiä edellytyksiä, jotta voidaan 
kohdata ilmastonmuutoksen haasteet ja 
edistää maailmanlaajuisia pyrkimyksiä 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämiseksi;

Or.en

Tarkistus 15
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vahvistaa, että energiansaannin 
varmistamista koskeva EU:n politiikka 
perustuu energialähteiden ja 
kuljetusreittien monipuolistamiseen; 
korostaa Nabucco-kaasuputken merkitystä 
ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita
yhdessä kumppaniensa kanssa 
nopeuttamaan sen toteuttamista;

4. vahvistaa, että energiansaannin 
varmistamista koskeva EU:n politiikka 
perustuu energialähteiden ja 
kuljetusreittien monipuolistamiseen; 
korostaa, että komission ja jäsenvaltioiden 
on yhdessä kumppaniensa kanssa 
arvioitava uudelleen Nabucco-
kaasuputkihanketta, pohdittava sen 
toteuttamiskelpoisuutta ja lopuksi 
suunniteltava se uudelleen, jotta siitä 
tulisi entistä tehokkaampi;

Or.en
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Tarkistus 16
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vahvistaa, että energiansaannin 
varmistamista koskeva EU:n politiikka 
perustuu energialähteiden ja 
kuljetusreittien monipuolistamiseen; 
korostaa Nabucco-kaasuputken merkitystä
ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yhdessä kumppaniensa kanssa 
nopeuttamaan sen toteuttamista;

4. vahvistaa, että energiansaannin 
varmistamista koskeva EU:n politiikka 
perustuu energialähteiden ja 
kuljetusreittien monipuolistamiseen; 
korostaa eteläisen kaasulinjan (mukaan 
luettuina Nabucco, Turkin, Kreikan ja 
Italian kaasuyhdysputkea sekä South 
Stream -hanke) ja Burghasin–
Alexandroupolisin öljyputken merkitystä 
ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yhdessä kumppaniensa kanssa 
nopeuttamaan niiden toteuttamista;

Or.en

Tarkistus 17
Anni Podimata, Niki Tzavela

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. vahvistaa, että energiansaannin 
varmistamista koskeva EU:n politiikka 
perustuu energialähteiden ja 
kuljetusreittien monipuolistamiseen;
korostaa Nabucco-kaasuputken merkitystä 
ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yhdessä kumppaniensa kanssa 
nopeuttamaan sen toteuttamista;

4. vahvistaa, että energiansaannin 
varmistamista koskeva EU:n politiikka 
perustuu energialähteiden ja 
kuljetusreittien monipuolistamiseen; 
korostaa eurooppalaista lisäarvoa ja 
eteläisen kaasulinjan merkitystä ja 
kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
yhdessä kumppaniensa kanssa 
nopeuttamaan sen toteuttamista;

Or.en
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Tarkistus 18
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että on tarpeen edistää 
eteläistä kaasulinjaa EU:n energian 
toimitusvarmuuden tehostamiseksi; 
katsoo, että Nabucco-kaasuputken 
kaltaiset hankkeet, jotka ovat ensisijaisen 
tärkeitä hankkeita EU:lle, sekä 
pienemmät hankkeet, kuten Trans 
Adriatic -putki, Turkin, Kreikan ja Italian 
kaasuyhdysputki tai Ažerbaidžanin 
kaasuyhdysputki, korostavat jälleen, että 
EU:n sitoutuminen Mustanmeren 
alueeseen on hyvin tärkeätä ja että 
edelleen on myös tarpeellista lisätä 
Mustanmeren rantavaltioiden välistä 
yhteistyötä;

Or.en

Tarkistus 19
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. ottaa huomioon, että EU:n 
energialähteitä ja kuljetusreittejä on 
monipuolistettava, korostaa Constanțan ja 
Triesten öljyputken (PEOP) kaltaisten 
hankkeiden ja AGRI-hankkeen 
(nesteytetyn kaasun laivakuljetukset 
Ažerbaidžanista Georgian kautta 
Mustanmeren yli Constanțaan) 
kehittämisen merkitystä ja kehottaa 
komissiota ja asianomaisia jäsenvaltioita 
tukemaan näitä hankkeita;

Or.en
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Tarkistus 20
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota tekemään 
Nabucco-kaasuputken potentiaalisten 
toimittajamaiden kanssa sopimukset 
vuoden 2010 loppuun mennessä;

Or.en

Tarkistus 21
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. korostaa uusiutuvien 
energialähteiden potentiaalia 
Mustanmeren alueella, joka voi vaikuttaa 
merkittävästi turvalliseen 
energiansaantiin tulevaisuudessa ja 
kestävään talouskasvuun, ja kehottaa 
komissiota ja Mustanmeren rantavaltioita 
hyödyntämään tätä potentiaalia;

Or.en

Tarkistus 22
Philippe Lamberts

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. korostaa, että alueen kansainvälisen 
polttoaineiden kaupan ja kuljetusten 
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yhteydessä on olennaista ottaa huomioon 
Mustanmeren ympäristön herkkyys sekä 
äärimmäisen vilkkaasti liikennöidyt 
Turkin salmet, jotka lisäävät 
onnettomuuksien ja öljyvuotojen riskiä 
näissä ahtaissa, vilkkaissa ja vaarallisissa 
kohdissa;

Or.en

Tarkistus 23
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
Ukraina ja Moldova liittyvät 
energiayhteisön perustamissopimukseen, 
jolla on tärkeä rooli EU:n 
energiavarmuustavoitteiden 
saavuttamisen kannalta ja jolla edistetään 
näiden maiden turvallisuutta;

Or.en

Tarkistus 24
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että on pikaisesti 
perustettava Euronestin 
parlamentaarinen yleiskokous, jossa 
edistetään itäisen kumppanuuden 
tavoitteiden saavuttamista ja jolla on 
tämän vuoksi myönteinen vaikutus 
energiaturvallisuutta koskeviin 
kysymyksiin;

Or.en
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Tarkistus 25
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. korostaa, että alueelliset kumppanit 
on aikaisessa vaiheessa otettava mukaan 
hankkeen suunnitteluun, jotta lisätään 
kiinnostusta ja edistetään yhteisomistusta; 
katsoo, että Itämeri-strategia voisi toimia 
esimerkkinä makroalueellisesta 
strategiasta, joka tukeutuu paikallisten 
viranomaisten, liikeyhteisöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan järjestöjen 
väliseen yhteistyöhön;

Or.en

Tarkistus 26
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 d. pahoittelee, että alueelliset jännitteet 
ovat vaikuttaneet haitallisesti 
vuoropuhelua ja kumppanuutta 
edistävään Mustanmeren foorumiin ja 
että siksi se ei ole toteutunut tähän 
päivämäärään mennessä; katsoo, että 
tällainen foorumi voisi olla olennaisen 
tärkeä ideoinnin ja vuoropuhelun 
edistämisen kannalta alueellisten 
toimijoiden keskuudessa;

Or.en
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Tarkistus 27
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
5 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 e. suhtautuu myönteisesti siihen, että 
kolmella alueella, ympäristön, liikenteen 
ja energian alalla on perustettu 
alakohtaisia kumppanuuksia, mikä 
helpottaa konkreettisten, pitkän aikavälin 
hankkeiden käsittelyä ja koordinointia;

Or.en

Tarkistus 28
Marian-Jean Marinescu

Lausuntoluonnos
5 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 f. suhtautuu myönteisesti toimiin, joilla 
pyritään laajentamaan EU:n yhteistä 
ilmailualuetta Mustanmeren maihin; 
kehottaa komissiota jatkamaan Moldovan 
tasavallan kanssa vuoropuhelua, joka 
koskee maan lentoliikenteen 
vapauttamista, ja aloittamaan pikaisesti 
neuvottelut Moldovan liittymisestä EU:n 
yhteiseen ilmailualueeseen;

Or.en

Tarkistus 29
Vladko Todorov Panayotov

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. katsoo, että kansainvälisen kaupan ja 6. katsoo, että kansainvälisen kaupan ja 
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öljytuotteiden kuljetusten vuoksi on 
tärkeää kehittää Mustanmeren rannalla 
sijaitsevia EU:n satamia, öljy- ja 
kaasuterminaalit sekä intermodaaliset 
liikennejärjestelyt mukaan luettuina;

öljytuotteiden kuljetusten vuoksi on 
tärkeää kehittää Mustanmeren rannalla 
sijaitsevia EU:n satamia, öljy- ja 
kaasuterminaalit sekä intermodaaliset 
liikennejärjestelyt mukaan luettuina;
korostaa, että tällaisia infrastruktuureja 
olisi rakennettava noudattamalla tarkasti 
rannikkoalueiden ympäristön suojelua 
sekä ihmisten terveyttä ja turvallisuutta 
koskevia tiukimpia EU:n standardeja ja 
kansainvälisiä standardeja ja sen jälkeen, 
kun ympäristövaikutusten arviointi on 
suoritettu;

Or.en

Tarkistus 30
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kehottaa Mustanmeren rantavaltioita 
laatimaan yhteisymmärryspöytäkirjan 
Mustanmeren merikäytävien 
kehittämisestä ja pyytää komissiota 
luomaan TEN-T-budjettikohdan, josta 
myönnetään rahoitusta Mustanmeren 
merikäytäville samoin kuin Itämeren, 
Pohjanmeren ja Välimeren 
merikäytäville;

Or.ro

Tarkistus 31
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. korostaa äskettäisen 
(Meksikonlahden) öljykatastrofin jälkeen, 
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että on tärkeää ottaa tuomioon kaikki 
tarvittavat turvatoimet uusien öljy- ja 
kaasuterminaalien kehittämisen 
yhteydessä;

Or.en

Tarkistus 32
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. katsoo, että infrastruktuurin 
kehittäminen Euroopan unionin alueella 
sijaitsevissa Mustanmeren satamissa ja 
Mustanmeren läheisyydessä sijaitsevissa 
Tonavan satamissa sekä eri 
liikennemuotojen rinnakkaiselon 
vahvistaminen ovat välttämättömiä 
kansainvälisen kaupan ja 
hiilivetykuljetusten kannalta, ja kehottaa 
komissiota ja jäsenvaltioita nopeuttamaan 
päätöksessä 884/2004/EY olevassa II 
liitteessä mainittujen, Euroopan laajuisiin 
tärkeimpiin hankkeisiin kuuluvien reittien 
7, 18, 21 ja 22 toteuttamista ja niiden 
asteittaista liittämistä TRACECA-
käytävään (Euroopan, Kaukasuksen ja 
Keski-Aasian välinen liikennekäytävä) 
keskusväylän ja kansainväliseen 
liikenteeseen tarkoitettujen meriväylien 
avulla neuvostolle ja Euroopan 
parlamentille komission laatimassa 
tiedonannossa "Euroopan laajuisten 
tärkeimpien liikennereittien jatkaminen 
naapurimaihin – Liikennettä koskevat 
suuntaviivat Euroopassa ja 
naapurialueilla" (KOM(2007)0032) 
määritetyllä tavalla;

Or.ro
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Tarkistus 33
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. pitää tärkeänä, että Mustanmeren 
alueen maantieinfrastruktuureja 
nykyaikaistetaan ja varmistetaan yhteydet 
Euroopan liikennekäytäviin; korostaa, 
että on tarpeen panna täytäntöön 
BSEC-maiden vuonna 2006 käynnistämä 
Mustanmeren moottoritiehanke, jonka 
mukaisesti tie kulkee kaikkien 
BSEC-maiden halki, ja kehottaa 
komissiota ja Mustanmeren rantavaltioita 
sisällyttämään tämän ensisijaisiin TEN-T-
hankkeisiin, kun TEN-T-politiikan 
väliarviointi suoritetaan;

Or.ro

Tarkistus 34
Adina-Ioana Vălean

Lausuntoluonnos
7 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. arvostaa Mustanmeren alueen 
alueellisen tutkimus- ja koulutusverkoston 
perustamiseen liittyvän BSI-hankkeen 
tuloksia ja sen yhteyttä GEANTiin ja 
kehottaa komissiota rahoittamaan 
edelleen sellaisia Mustanmeren alueen 
tutkimushankkeita kuin HP-SEE, SEE-
GRID, SCENE, CAREN ja BSRN;

7. kehottaa komissiota arvioimaan 
Mustanmeren alueen tutkimushankkeiden 
käytännön tuloksia, kuten alueellisen 
tutkimus- ja koulutusverkoston 
perustamiseen liittyvän BSI-hankkeen 
tuloksia ja sen yhteyttä GEANTiin tai 
hankkeita kuten HP-SEE, SEE-GRID, 
SCENE, CAREN ja BSRN;

Or.en
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Tarkistus 35
Hannes Swoboda

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. myöntää BSEC:n merkityksen ja 
antaa tunnustusta Mustanmeren 
synergia-aloitteelle, mutta korostaa – kun 
otetaan huomioon Mustanmeren alueen 
geopoliittinen merkitys ja se, että 
Mustanmeren synergia-aloite ei ole tähän 
mennessä saavuttanut huomattavaa 
menestystä – että on pikaisesti kehitettävä 
yhdenmukainen Mustanmeren aluetta 
koskeva EU:n strategia, koska ainoastaan 
tällaisen strategian avulla voidaan 
saavuttaa Mustanmeren alueen 
tehostettua ja kestävää yhteistyötä 
koskeva tavoite;

Or.de

Tarkistus 36
Silvia-Adriana Ţicău

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. muistuttaa, että eurooppalaisen 
naapuruuden ja kumppanuuden 
välineestä (ENPI) rahoitettu 
Mustanmeren yhteinen toimintaohjelma 
2007–2013 on ensimmäinen EU:n 
rahoittama Mustaamerta koskeva rajat 
ylittävä yhteistyöohjelma, ja kehottaa 
Mustanmeren rantavaltioita 
allekirjoittamaan komission kanssa 
rahoitussopimuksen ENPI-rahoituksen 
myöntämisestä, jotta tästä sopimuksesta 
tulisi keskeinen väline Mustaamerta 
koskevan EU:n strategian 
täytäntöönpanon kannalta;
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Or.ro

Tarkistus 37
Hannes Swoboda

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. tunnustaa BCS:n ja ja BSEC:n 
merkityksen sekä Mustanmeren synergian 
roolin ja kehottaa komissiota
hyödyntämään kaikkia käytettävissä olevia 
rahoitusvälineitä (CF, EAKR, NIF, NPI) 
kehittäessään Mustaamerta koskevaa EU:n 
strategiaa, jota tuetaan toimintaohjelman 
lippulaivahankkeilla yhteistyöaloilla, joita 
ovat kestävä taloudellinen kehitys, 
liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien 
parantaminen, ympäristönsuojelu, 
turvallisuus, maahanmuutto ja 
kulttuurivaihto.

8. kehottaa komissiota siksi asettamaan 
Mustanmeren alueen entistä 
tärkeämmälle sijalle ja hyödyntämään 
kaikkia käytettävissä olevia 
rahoitusvälineitä (CF, EAKR, NIF, NPI) 
kehittäessään Mustaamerta koskevaa EU:n 
strategiaa, jota tuetaan toimintaohjelman 
lippulaivahankkeilla yhteistyöaloilla, joita 
ovat joita ovat kestävä taloudellinen 
kehitys, liikenne- ja 
tietoliikenneyhteyksien parantaminen siten, 
että mahdollisimman laajasti otetaan 
mukaan kaikki merkittävät toimijat ja 
alueelliset kumppanit, ympäristönsuojelu, 
turvallisuus, maahanmuutto, 
kansalaisyhteiskunnan tukeminen ja 
kehittäminen ja kulttuurivaihto sekä 
koulutus.

Or.de

Tarkistus 38
Ioannis A. Tsoukalas

Lausuntoluonnos
8 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. tunnustaa BCS:n ja ja BSEC:n 
merkityksen sekä Mustanmeren synergian 
roolin ja kehottaa komissiota 
hyödyntämään kaikkia käytettävissä olevia 
rahoitusvälineitä (CF, EAKR, NIF, NPI) 
kehittäessään Mustaamerta koskevaa EU:n 
strategiaa, jota tuetaan toimintaohjelman 

8. tunnustaa BCS:n ja ja BSEC:n 
merkityksen sekä Mustanmeren synergian 
roolin ja kehottaa komissiota 
hyödyntämään kaikkia käytettävissä olevia 
rahoitusvälineitä (CF, EAKR, NIF, NPI) 
kehittäessään Mustaamerta koskevaa EU:n 
strategiaa, jota tuetaan toimintaohjelman 
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lippulaivahankkeilla yhteistyöaloilla, joita 
ovat kestävä taloudellinen kehitys, 
liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien 
parantaminen, ympäristönsuojelu, 
turvallisuus, maahanmuutto ja 
kulttuurivaihto.

lippulaivahankkeilla yhteistyöaloilla, joita 
ovat kestävä taloudellinen kehitys, 
tutkimus ja tekninen innovaatio, liikenne-
ja tietoliikenneyhteyksien parantaminen, 
ympäristönsuojelu, turvallisuus, 
maahanmuutto ja kulttuurivaihto.

Or.en

Tarkistus 39
András Gyürk

Lausuntoluonnos
8 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

8. tunnustaa BCS:n ja ja BSEC:n 
merkityksen sekä Mustanmeren synergian 
roolin ja kehottaa komissiota 
hyödyntämään kaikkia käytettävissä olevia 
rahoitusvälineitä (CF, EAKR, NIF, NPI) 
kehittäessään Mustaamerta koskevaa EU:n 
strategiaa, jota tuetaan toimintaohjelman 
lippulaivahankkeilla yhteistyöaloilla, joita 
ovat kestävä taloudellinen kehitys, 
liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien 
parantaminen, ympäristönsuojelu, 
turvallisuus, maahanmuutto ja 
kulttuurivaihto.

8. tunnustaa BCS:n ja ja BSEC:n 
merkityksen sekä Mustanmeren synergian 
roolin ja kehottaa komissiota 
hyödyntämään kaikkia käytettävissä olevia 
rahoitusvälineitä (CF, EAKR, NIF, NPI) 
kehittäessään Mustaamerta koskevaa EU:n 
strategiaa, jota tuetaan toimintaohjelman 
lippulaivahankkeilla yhteistyöaloilla, joita 
ovat kestävä taloudellinen kehitys, 
liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien 
parantaminen, ympäristönsuojelu, 
luonnonsuojelu, turvallisuus, 
maahanmuutto ja kulttuurivaihto.

Or.hu

Tarkistus 40
András Gyürk

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. katsoo, että alueen 
luonnonsuojelutoimenpiteitä on 
koordinoitava Mustanmeren maisemien ja 
luontotyyppien moninaisuuden 
suojelemiseksi; katsoo, että 
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luonnonsuojelusäännökset on siksi 
mukautettava sosiaalisten 
ekosysteemipalveluiden (matkailu, kestävä 
kalastus jne.) kehitykseen.

Or.hu

Tarkistus 41
Lambert van Nistelrooij

Lausuntoluonnos
8 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

8 a. korostaa tarvetta yhdistää Tonavan 
aluetta koskeva makroalueellinen 
strategia Mustaamerta koskevaan 
strategiaan, koska Tonava ja Mustameri 
muodostavat valtamerta lukuun ottamatta 
suurimman vesialueen Euroopassa ja 
koska hyvin koordinoitu EU:n strategia 
voi tuoda mukanaan lukuisia etuja koko 
alueelle.

Or.en


