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Módosítás 1
Philippe Lamberts

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a Fekete-tenger régiója a 
Kaszpi-tengerhez, a Közel-Kelethez és a 
Közép-Ázsiához való közelsége révén az 
energiabiztonság és az EU 
energiaellátásának diverzifikálása
szempontjából geostratégiai jelentőségű, és 
hogy Románia és Bulgária csatlakozása 
után az EU az egyik fő szereplőjévé lépett 
elő;

1. elismeri, hogy a Fekete-tenger régiója a 
Kaszpi-tengerhez, a Közel-Kelethez és a 
Közép-Ázsiához való közelsége révén az 
EU szempontjából geostratégiai 
jelentőségű, és hogy Románia és Bulgária 
csatlakozása után az EU ezen alapvető 
fontosságú régió egyik fő szereplőjévé 
lépett elő, ám elismeri, hogy még többet 
kell tennie;

Or.en

Módosítás 2
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a Fekete-tenger régiója a 
Kaszpi-tengerhez, a Közel-Kelethez és a 
Közép-Ázsiához való közelsége révén az
energiabiztonság és az EU 
energiaellátásának diverzifikálása
szempontjából geostratégiai jelentőségű, és 
hogy Románia és Bulgária csatlakozása 
után az EU az egyik fő szereplőjévé lépett 
elő;

1. elismeri, hogy a Fekete-tenger régiója a 
Kaszpi-tengerhez, a Közel-Kelethez és a 
Közép-Ázsiához való közelsége révén az
EU energiabiztonsága szempontjából 
geostratégiai jelentőségű, mivel az EU 
energiaforrásait és az energiaellátási 
útvonalakat diverzifikálja, és hogy 
Románia és Bulgária csatlakozása után az 
EU e régió egyik fő szereplőjévé lépett elő;

Or.en

Módosítás 3
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
1 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a Fekete-tenger régiója a 
Kaszpi-tengerhez, a Közel-Kelethez és a 
Közép-Ázsiához való közelsége révén az 
energiabiztonság és az EU 
energiaellátásának diverzifikálása 
szempontjából geostratégiai jelentőségű, 
és hogy Románia és Bulgária csatlakozása 
után az EU az egyik fő szereplőjévé lépett
elő;

1. elismeri, hogy a Fekete-tenger régiója a 
Kaszpi-tengerhez, a Közel-Kelethez és a 
Közép-Ázsiához való közelsége révén az 
energiabiztonság és az EU 
energiaellátásának diverzifikálása 
szempontjából geopolitikai jelentőségű, és 
hogy Románia és Bulgária csatlakozása 
után az EU az egyik fő szereplőjévé léphet
elő;

Or.en

Módosítás 4
Hannes Swoboda

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. elismeri, hogy a Fekete-tenger régiója a 
Kaszpi-tengerhez, a Közel-Kelethez és a 
Közép-Ázsiához való közelsége révén az 
energiabiztonság és az EU 
energiaellátásának diverzifikálása 
szempontjából geostratégiai jelentőségű, és 
hogy Románia és Bulgária csatlakozása 
után az EU az egyik fő szereplőjévé lépett 
elő;

1. elismeri, hogy a Fekete-tenger régiója a 
Kaszpi-tengerhez, a Közel-Kelethez és a 
Közép-Ázsiához való közelsége révén
különösen az energiabiztonság és az EU 
energiaellátásának diverzifikálása 
szempontjából geostratégiai jelentőségű, és 
hogy Románia és Bulgária csatlakozása 
után az EU az egyik fő szereplőjévé lépett 
elő;

Or.de

Módosítás 5
Philippe Lamberts

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. felhívja a Bizottságot, hogy a fekete-
tengeri régióra vonatkozó stratégiájába 
építse be a környezetvédelmi dimenziót is, 
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és járuljon hozzá különösen a 
környezetnek a Duna vízgyűjtőterületén 
bekövetkezett veszélyeshulladék-
szennyezés utáni helyreállításához;

Or.en

Módosítás 6
András Gyürk

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy az Európai Bizottság 
által a közeljövőben bemutatandó 
Energetikai Infrastruktúra Csomagnak 
nagy hangsúlyt kell fektetnie a Fekete-
tenger térségében tervezett energetikai 
beruházásokra. Felhívja a figyelmet arra, 
hogy a régió államait átszelő 
tranzitútvonalak jelentősen javíthatják az 
EU ellátásbiztonságát;

Or.hu

Módosítás 7
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1a. hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 
közös megközelítéssel kell rendelkezniük a 
fekete-tengeri régióra vonatkozóan abból 
a célból, hogy az EU szomszédságában 
megvalósuljon az EU hosszú távú 
érdekének megfelelő ellátási biztonság és 
stabilitás;

Or.en
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Módosítás 8
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

1b. hangsúlyozza, hogy egyértelműen meg 
kell határozni a fekete-tengeri stratégia 
működési módozatait és végrehajtásának 
eszközeit, beleértve a folyamatokat, a 
projekteket, az ellenőrzési rendszert és a
finanszírozást is, különösen annak 
pontosítása érdekében, hogy miként lehet 
ezt összehangolni a keleti partnerséggel;

Or.en

Módosítás 9
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. felhívja a figyelmet az EU–Oroszország 
közötti, hosszú múltra visszatekintő 
stratégiai partnerségre és a kétoldalú 
kereskedelem és beruházások fokozását, a 
globális gazdaságban a kereskedelem 
liberalizációját, továbbá a verseny – többek 
között a fekete-tengeri régióban való –
erősítését és fejlesztését érintő közös
érdekekre;

2. hangsúlyozza az EU–Oroszország 
közötti, hosszú múltra visszatekintő 
stratégiai partnerséget és a kétoldalú 
kereskedelem és beruházások fokozását, a 
globális gazdaságban a kereskedelem 
liberalizációját, továbbá a verseny – többek 
között a fekete-tengeri régióban való –
erősítését és fejlesztését érintő közös
érdekeket;

Or.en

Módosítás 10
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
3 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

3. az új földgáz- és villamosenergia-
összeköttetésekre és új erőművekre 
(fosszilis tüzelőanyagot előállító, megújuló 
energiaforrásokra épülő és nukleáris 
projektek) való tekintettel hangsúlyozza, 
hogy átlátható piaci szabályokra, a 
környezet és a beruházások védelmére, 
kiszámíthatóságra, valamint az 
energiatovábbítás és -kereskedelem 
esetében tisztességes feltételekre van 
szükség;

3. az új földgázvezetékek és -
összeköttetések, az új villamosenergia-
hálózatok és összeköttetések, valamint az 
új erőművek (fosszilis tüzelőanyagot 
előállító, megújuló energiaforrásokra épülő 
és nukleáris projektek) építésére való 
tekintettel hangsúlyozza, hogy az 
energiatovábbításra és -kereskedelemre 
vonatkozóan átlátható és tisztességes piaci
szabályokat és feltételeket kell biztosítani, 
amelyek a beruházások számára hosszú 
távú kiszámíthatóságot nyújtanak;
hangsúlyozza, hogy e szabályoknak és 
feltételeknek ösztönözniük kell a
környezet, az emberi egészség és a
biztonság magas fokú védelmét;

Or.en

Módosítás 11
Philippe Lamberts

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. az új földgáz- és villamosenergia-
összeköttetésekre és új erőművekre
(fosszilis tüzelőanyagot előállító, 
megújuló energiaforrásokra épülő és 
nukleáris projektek) való tekintettel 
hangsúlyozza, hogy átlátható piaci 
szabályokra, a környezet és a beruházások 
védelmére, kiszámíthatóságra, valamint az 
energiatovábbítás és -kereskedelem 
esetében tisztességes feltételekre van 
szükség;

3. az új földgáz- és villamosenergia-
összeköttetésekre és új erőművekre való 
tekintettel hangsúlyozza, hogy átlátható 
piaci szabályokra, a környezet és a 
beruházások védelmére, demokratikus 
részvételre, kiszámíthatóságra, valamint az 
energiatovábbítás és -kereskedelem 
esetében tisztességes feltételekre van 
szükség;

Or.en
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Módosítás 12
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. az új földgáz- és villamosenergia-
összeköttetésekre és új erőművekre
(fosszilis tüzelőanyagot előállító, megújuló 
energiaforrásokra épülő és nukleáris 
projektek) való tekintettel hangsúlyozza, 
hogy átlátható piaci szabályokra, a 
környezet és a beruházások védelmére, 
kiszámíthatóságra, valamint az 
energiatovábbítás és -kereskedelem 
esetében tisztességes feltételekre van 
szükség;

3. az új földgáz- és cseppfolyósföldgáz-
terminálokra és infrastruktúrákra,
villamosenergia-összeköttetésekre és új 
erőművekre (fosszilis tüzelőanyagot 
előállító, megújuló energiaforrásokra épülő 
és nukleáris projektek) való tekintettel 
hangsúlyozza, hogy átlátható piaci 
szabályokra, a környezet és a beruházások 
védelmére, kiszámíthatóságra, valamint az 
energiatovábbítás és -kereskedelem 
esetében tisztességes feltételekre van 
szükség;

Or.en

Módosítás 13
Philippe Lamberts

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. kéri, hogy e partnerség terjedjen ki a 
tudás és a technológia átadására a 
megújuló energiák, az 
energiahatékonyság és a hálózattervezés 
technikai támogatásának területén, 
továbbá hangsúlyozza, hogy az 
energiamegtakarítás az ellátási biztonság 
növelésének kulcsfontosságú eleme, mivel 
például a 20%-os energiamegtakarítási 
cél elérésével annyi energiát 
takaríthatnánk meg, mint amennyit 
tizenöt Nabucco-vezeték tudna biztosítani;

Or.en
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Módosítás 14
Anni Podimata

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. támogatja az alternatív 
energiaforrásokkal, különösen pedig a 
megújuló energiával, az 
energiahatékonysággal és az 
energiamegtakarítással kapcsolatos 
kutatást, amely területek mind lényeges 
előfeltételei az éghajlatváltozásból eredő 
kihívások kezelésének és az üvegházhatást 
okozó gázkibocsátás csökkentésére 
irányuló globális erőfeszítésekhez való 
hozzájárulásnak;

Or.en

Módosítás 15
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. megerősíti, hogy az EU energiaellátási 
biztonságra vonatkozó politikája a források 
és az útvonalak diverzifikációján alapul;
hangsúlyozza a Nabucco gázvezeték 
jelentőségét, és felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy partnereikkel 
egyetemben gyorsítsák meg annak 
megvalósítását;

4. megerősíti, hogy az EU energiaellátási 
biztonságra vonatkozó politikája a források 
és az útvonalak diverzifikációján alapul;
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak és a 
tagállamoknak újra kell értékelniük a
Nabucco gázvezetékprojektet, fel kell 
mérniük annak megvalósíthatóságát és
adott esetben hatékonyságának növelése 
érdekében azt újra kell tervezniük;

Or.en
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Módosítás 16
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. megerősíti, hogy az EU energiaellátási 
biztonságra vonatkozó politikája a források 
és az útvonalak diverzifikációján alapul;
hangsúlyozza a Nabucco gázvezeték
jelentőségét, és felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy partnereikkel 
egyetemben gyorsítsák meg annak
megvalósítását;

4. megerősíti, hogy az EU energiaellátási 
biztonságra vonatkozó politikája a források 
és az útvonalak diverzifikációján alapul;
hangsúlyozza a Déli Gázfolyosó (többek 
között a Nabucco, a Törökország–
Görögország–Olaszország 
gázösszeköttetés és a Déli Áramlat 
projektek), valamint a Burgasz–
Alekszandrupolisz kőolajvezeték
jelentőségét, és felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy partnereikkel 
egyetemben gyorsítsák meg azok
megvalósítását;

Or.en

Módosítás 17
Anni Podimata, Niki Tzavela

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. megerősíti, hogy az EU energiaellátási 
biztonságra vonatkozó politikája a források 
és az útvonalak diverzifikációján alapul;
hangsúlyozza a Nabucco gázvezeték
jelentőségét, és felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy partnereikkel 
egyetemben gyorsítsák meg annak 
megvalósítását;

4. megerősíti, hogy az EU energiaellátási 
biztonságra vonatkozó politikája a források 
és az útvonalak diverzifikációján alapul;
hangsúlyozza a Déli Gázfolyosó európai 
hozzáadott értékét és jelentőségét, és 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy partnereikkel egyetemben gyorsítsák 
meg annak megvalósítását;

Or.en
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Módosítás 18
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy a déli folyosót 
mint az EU ellátási biztonságának 
növelésére szolgáló eszközt támogatni 
kell; úgy ítéli meg, hogy az olyan 
projektek, mint az EU számára kiemelt 
fontosságú Nabucco kőolajvezeték, 
valamint több kisebb projekt, így például a 
transzadriai gázvezeték (TAP), a 
Törökország–Görögország–Olaszország 
összeköttetés (ITGI) és az Azerbajdzsán–
Grúzia–Románia összeköttetés (AGRI) az 
EU fekete-tengeri régióban való 
szerepvállalásának jelentőségét, 
egyszersmind azonban a Fekete-tengert 
körülvevő országok közötti együttműködés 
fokozásának szükségességét is igazolják;

Or.en

Módosítás 19
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. figyelembe veszi, hogy az EU 
energiaforrásait és -szállítási útvonalait 
diverzifikálni kell, hangsúlyozza az olyan 
projektek kidolgozásának jelentőségét, 
mint amilyen a PEOP kőolajvezeték 
(Konstanca–Trieszt) és az AGRI projekt (a 
cseppfolyósított azeri gáz Grúzián, majd a 
Fekete-tengeren át, hajón történő 
szállítása Konstancába), és felhívja a 
Bizottságot és az érintett tagállamokat e 
projektek támogatására;
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Or.en

Módosítás 20
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. sürgeti a Bizottságot, hogy a Nabucco 
kőolajvezeték lehetséges szállító 
országaival 2010 végéig kössön 
megállapodást;

Or.en

Módosítás 21
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4b. hangsúlyozza a fekete-tengeri 
régióban a megújuló energiaforrásokban 
rejlő potenciált, amely világszinten 
nagymértékben hozzájárulhatna a 
biztonságos energetikai jövőhöz és a 
fenntartható gazdasági növekedéshez, 
továbbá felhívja a Bizottságot és a Fekete-
tenger menti országokat, hogy e potenciált 
aknázzák ki;
.

Or.en

Módosítás 22
Philippe Lamberts

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy a szénhidrogének 
nemzetközi kereskedelmével és régión 
belüli szállításával összefüggésben fontos 
figyelembe venni a Fekete-tenger 
környezeti sérülékenységét és a rendkívül 
forgalmas török szorosokat, amelyek 
révén e forgalmas és veszélyes 
csomópontoknál megnövekszik a 
balesetek és olajszivárgások kockázata;

Or.en

Módosítás 23
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli, hogy Ukrajna és Moldova is 
csatlakozott az Energiaközösségről szóló 
szerződéshez, ami fontos szerepet játszik 
majd az EU energiabiztonsági 
célkitűzéseinek elérésében, és hozzájárul 
ezen országok biztonságához;

Or.en

Módosítás 24
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. hangsúlyozza, hogy sürgősen létre kell 
hozni az Euronest Parlamenti Közgyűlést, 
amely hozzájárul majd a keleti partnerség 
céljainak eléréséhez, és ekképpen pozitív 
hatást fejt ki az energiabiztonsággal 
kapcsolatos ügyekre;
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Or.en

Módosítás 25
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5c. hangsúlyozza, hogy a regionális 
partnereket már a korai szakaszban be 
kell vonni a projekttervezésbe az 
érdeklődés felkeltése és a közös 
szerepvállalás előmozdítása érdekében;
úgy véli, hogy a balti-tengeri stratégia jó 
példa lehet az olyan makroregionális 
stratégiára, amely a helyi hatóságok, 
üzleti közösségek és civil társadalmi 
szervezetek közötti együttműködésen 
nyugszik;

Or.en

Módosítás 26
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5d. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy a 
régión belüli feszültségek kedvezőtlen 
hatást gyakoroltak a Fekete-tengeri 
Fórum a Párbeszédért és a Partnerségért 
szervezetre, és ezért az mindeddig nem jött 
létre; úgy ítéli meg, hogy egy ilyen fórum 
jelentős szerepet játszhat az ötletek 
kigondolásában és a regionális szereplők 
közötti párbeszéd előmozdításában;

Or.en
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Módosítás 27
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5e. üdvözli, hogy három területen – a 
környezetvédelem, a közlekedés és az 
energia területén – ágazati partnerség jött 
létre, ami megnyitja az utat a konkrét, 
hosszú távú projektek fontolóra vétele és 
összehangolása előtt;

Or.en

Módosítás 28
Marian-Jean Marinescu

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5f. üdvözli az arra irányuló lépéseket, 
hogy az európai közös légteret a Fekete-
tenger országaira is kiterjesszék; felhívja 
a Bizottságot, hogy folytassa a Moldovai 
Köztársasággal a légi közlekedés 
liberalizációjára vonatkozóan megkezdett 
párbeszédet, és mielőbb kezdje meg a 
tárgyalásokat Moldovának az európai 
közös légtérhez való csatlakozásáról;

Or.en

Módosítás 29
Vladko Todorov Panayotov

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. úgy véli, hogy a szénhidrogének 6. úgy véli, hogy a szénhidrogének 
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nemzetközi kereskedelme és régión belüli 
szállítása szempontjából alapvetően fontos 
az EU fekete-tengeri kikötőinek fejlesztése, 
ideértve az olaj- és földgázterminálokat és 
az intermodális szállítási rendszereket is;

nemzetközi kereskedelme és régión belüli 
szállítása szempontjából alapvetően fontos 
az EU fekete-tengeri kikötőinek fejlesztése, 
ideértve az olaj- és földgázterminálokat és 
az intermodális szállítási rendszereket is;
hangsúlyozza, hogy ezen infrastruktúrát 
csak a part menti régiók 
környezetvédelmére, valamint az emberi 
egészségre és biztonságra vonatkozó 
legmagasabb szintű uniós és nemzetközi 
normák szigorú betartásával és 
valamennyi környezeti hatásvizsgálat 
elvégzése után szabad megépíteni;

Or.en

Módosítás 30
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. felhívja a Fekete-tenger menti 
országokat, hogy kössenek egyetértési 
megállapodást a fekete-tengeri tengeri 
folyosók fejlesztéséről, és felhívja a 
Bizottságot, hogy a TEN-T költségvetésén 
belül a balti-tengeri, az északi-tengeri és a 
földközi-tengeri tengeri folyosókéhoz 
hasonlóan biztosítson külön jogcímet és 
forrásokat a fekete-tengeri tengeri 
folyosók számára;

Or.ro

Módosítás 31
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. a közelmúltbeli (mexikói-öbölbeli) 
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olajkatasztrófa nyomán hangsúlyozza, 
hogy az új kőolaj- és földgázterminálok 
létrehozásával összefüggésben 
valamennyi szükséges biztonsági 
óvintézkedést meg kell hozni;

Or.en

Módosítás 32
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6b. úgy ítéli meg, hogy a szénhidrogének 
nemzetközi kereskedelme és régión belüli 
szállítása szempontjából alapvetően fontos 
az EU fekete-tengeri és a Duna tengeri 
torkolatánál található kikötői 
infrastruktúrájának, valamint az 
intermodális szállítás infrastruktúrájának 
fejlesztése, és felhívja a Bizottságot és a 
tagállamokat, hogy gyorsítsák fel a 
transzeurópai közlekedési hálózat 
fejlesztésére vonatkozó közösségi 
iránymutatásokról szóló 1692/96/EK 
határozat módosításáról szóló 
884/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi határozat II. mellékletében foglalt, 
a 7., 18., 21. és 22. tengely mentén végzett 
kiemelt fontosságú transzeurópai 
közlekedési projektek megvalósítását és a 
Bizottság Tanácshoz és Európai 
Parlamenthez intézett, „A fő 
transzeurópai közlekedési tengelyek 
kiterjesztése a szomszédos országokra –
Közlekedéspolitikai iránymutatások 
Európában és a szomszédos régiókban” 
című közleményében (COM(2007)0032) 
meghatározott TRACECA folyosóval, 
központi tengellyel, délkeleti tengellyel és 
nemzetközi tengeri útvonalakkal való 
fokozatos összekapcsolását;

Or.ro



PE448.953v01-00 18/22 AM\831614HU.doc

HU

Módosítás 33
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
6 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6c. szükségesnek tartja a fekete-tengeri 
térség közúti infrastruktúrájának 
korszerűsítését és az európai közlekedési 
folyosókkal való kapcsolatok biztosítását;
hangsúlyozza, hogy a BSEC által 2006-
ban elindított, valamennyi BSEC-országot 
átszelő fekete-tengeri autópálya-projektet 
végre kell hajtani, és felhívja a Bizottságot 
és a Fekete-tenger menti országokat, hogy 
e projektet a TEN-T félidős politikai 
felülvizsgálata során illesszék be a kiemelt 
fontosságú TEN-T projektek közé;

Or.ro

Módosítás 34
Adina-Ioana Vălean

Véleménytervezet
7 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

7. elismeri a BSI-projekt2 azon 
eredményeit a tágan értelmezett fekete-
tengeri régióbeli regionális kutatási és 
oktatási hálózat létrehozása, valamint 
annak a GEANT-hoz való kapcsolódása 
terén, és felhívja a Bizottságot, hogy 
továbbra is nyújtson támogatást a fekete-
tengeri régióval kapcsolatos kutatási 
projektek, így például a következők 
számára: HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, 
CAREN, BSRN;

7. felhívja a Bizottságot, hogy értékelje a 
fekete-tengeri régióval kapcsolatos, a 
regionális kutatási és oktatási hálózatot 
létrehozó és annak a GEANT-hoz való
kapcsolódását megteremtő BSI-
projekthez2 hasonló kutatási projektek, 
illetve a HP-SEE, a SEE-GRID, a SCENE,
a CAREN és a BSRN projektek konkrét 
eredményeit;

Or.en
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Módosítás 35
Hannes Swoboda

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. elismeri a BSEC jelentőségét, és 
elismeri a fekete-tengeri szinergia 
szerepét. ugyanakkor – a fekete-tengeri 
régió geopolitikai jelentőségére való 
tekintettel és a fekete-tengeri szinergia 
eddigi jelentős sikereinek hiányában –
hangsúlyozza, hogy a fekete-tengeri régió 
számára sürgősen egységes uniós 
stratégiát kell kidolgozni, mivel a fekete-
tengeri régióval való megerősített és 
fenntartható együttműködésre vonatkozó 
cél kizárólag egy ilyen stratégia révén 
érhető el;

Or.de

Módosítás 36
Silvia-Adriana Ţicău

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

7a. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Szomszédsági és Partnerségi Eszközből 
(ENPI) finanszírozott, a 2007 és 2013 
közötti időszakra szóló közös fekete-
tengeri operatív program az első uniós 
finanszírozású, határokon átnyúló 
együttműködési program a fekete-tengeri 
régióban, és felhívja a Fekete-tenger 
menti országokat, hogy írják alá a 
Bizottsággal azt a pénzügyi 
megállapodást, amelynek értelmében az 
ENPI-finanszírozás lehívható, és 
ekképpen tegyék ezt a programot az EU 
fekete-tengeri stratégiájának 
végrehajtását célzó központi eszközzé;
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Or.ro

Módosítás 37
Hannes Swoboda

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. elismeri a BSC és a BSEC, valamint a 
fekete-tengeri szinergia szerepének 
jelentőségét, és felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki egy uniós fekete-tengeri 
stratégiát, amelyhez az alábbi 
együttműködési területek kiemelt 
projektjeit tartalmazó cselekvési terv 
kapcsolódik: fenntartható gazdasági 
fejlődés, az összekapcsolódások és a 
kommunikáció javítása, környezetvédelem, 
biztonság, migráció és kulturális csere, 
valamennyi rendelkezésre álló pénzügyi 
eszköz (KA, ERFA, SZBE, ESZPTE).

8. ezért felhívja a Bizottságot, hogy a 
fekete-tengeri régiót sürgetőbb 
prioritásként kezelje, és dolgozzon ki egy 
uniós fekete-tengeri stratégiát, amelyhez az 
alábbi együttműködési területek kiemelt 
projektjeit tartalmazó cselekvési terv 
kapcsolódik: fenntartható gazdasági 
fejlődés, az összekapcsolódások és a 
kommunikáció javítása valamennyi 
fontosabb szereplő és regionális partner 
lehető legszélesebb körű bevonásával, 
környezetvédelem, biztonság, migráció, a 
civil társadalom támogatása és fejlesztése,
kulturális csere és oktatás, valamennyi 
rendelkezésre álló pénzügyi eszköz (KA, 
ERFA, SZBE, ESZPTE) felhasználása 
révén.

Or.de

Módosítás 38
Ioannis A. Tsoukalas

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. elismeri a BSC és a BSEC, valamint a 
fekete-tengeri szinergia szerepének 
jelentőségét, és felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki egy uniós fekete-tengeri 
stratégiát, amelyhez az alábbi 
együttműködési területek kiemelt 
projektjeit tartalmazó cselekvési terv 
kapcsolódik: fenntartható gazdasági 

8. elismeri a BSC és a BSEC, valamint a 
fekete-tengeri szinergia szerepének 
jelentőségét, és felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki egy uniós fekete-tengeri 
stratégiát, amelyhez különösen az alábbi 
együttműködési területek kiemelt 
projektjeit tartalmazó cselekvési terv 
kapcsolódik: fenntartható gazdasági 
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fejlődés, az összekapcsolódások és a 
kommunikáció javítása, környezetvédelem, 
biztonság, migráció és kulturális csere, 
valamennyi rendelkezésre álló pénzügyi 
eszköz (KA, ERFA, SZBE, ESZPTE).

fejlődés, kutatás és technológiai 
innováció, az összekapcsolódások és a 
kommunikáció javítása, környezetvédelem, 
biztonság, migráció és kulturális csere, 
valamennyi rendelkezésre álló pénzügyi 
eszköz (KA, ERFA, SZBE, ESZPTE)
felhasználása révén.

Or.en

Módosítás 39
András Gyürk

Véleménytervezet
8 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

8. elismeri a BSC és a BSEC, valamint a 
fekete-tengeri szinergia szerepének 
jelentőségét, és felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki egy uniós fekete-tengeri 
stratégiát, amelyhez az alábbi 
együttműködési területek kiemelt 
projektjeit tartalmazó cselekvési terv 
kapcsolódik: fenntartható gazdasági 
fejlődés, az összekapcsolódások és a 
kommunikáció javítása, környezetvédelem, 
biztonság, migráció és kulturális csere, 
valamennyi rendelkezésre álló pénzügyi 
eszköz (KA, ERFA, SZBE, ESZPTE).

8. elismeri a BSC és a BSEC, valamint a 
fekete-tengeri szinergia szerepének 
jelentőségét, és felhívja a Bizottságot, hogy 
dolgozzon ki egy uniós fekete-tengeri 
stratégiát, amelyhez az alábbi 
együttműködési területek kiemelt 
projektjeit tartalmazó cselekvési terv 
kapcsolódik: fenntartható gazdasági 
fejlődés, az összekapcsolódások és a 
kommunikáció javítása, környezetvédelem,
természetvédelem, biztonság, migráció és 
kulturális csere, valamennyi rendelkezésre 
álló pénzügyi eszköz (KA, ERFA, SZBE, 
ESZPTE) felhasználása révén.

Or.hu

Módosítás 40
András Gyürk

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. úgy véli, hogy össze kell hangolni a 
régió természetvédelmi intézkedéseit 
annak érdekében, hogy a Fekete-tenger 
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tájai és élővilága megőrizzék 
sokszínűségüket; úgy ítéli meg, hogy a 
természetvédelmi szabályozásnak ezért 
lépést kell tartania az ökoszisztéma 
társadalmi szolgáltatásainak (turisztika, 
fenntartható halászat stb.) fejlődésével.

Or.hu

Módosítás 41
Lambert van Nistelrooij

Véleménytervezet
8 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

8a. hangsúlyozza, hogy a Duna-régióra 
vonatkozó makroregionális stratégiát 
össze kell kapcsolni a fekete-tengeri 
régióéval, mivel a Duna és a Fekete-
tenger az óceán után Európa legnagyobb 
vízteste, és egy megfelelően összehangolt 
uniós stratégia számos előnnyel járhat az 
egész régióra nézve.

Or.en


