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Amendement 1
Philippe Lamberts

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat het Zwarte-Zeegebied, gezien 
de nabijheid van de Kaspische Zee, het 
Midden-Oosten en Centraal-Azië, van 
geostrategisch belang is voor de 
energiezekerheid en de diversificatie van 
de energievoorziening van de EU, en dat 
de EU na de toetreding van Roemenië en 
Bulgarije is uitgegroeid tot een belangrijke 
speler in die regio;

1. erkent dat het Zwarte-Zeegebied, gezien 
de nabijheid van de Kaspische Zee, het 
Midden-Oosten en Centraal-Azië, van 
geostrategisch belang is voor de EU, en dat 
de EU na de toetreding van Roemenië en 
Bulgarije is uitgegroeid tot een belangrijke 
speler in deze cruciale regio, maar beseft 
dat er meer moet worden gedaan;

Or.en

Amendement 2
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat het Zwarte-Zeegebied, gezien 
de nabijheid van de Kaspische Zee, het 
Midden-Oosten en Centraal-Azië, van 
geostrategisch belang is voor de 
energiezekerheid en de diversificatie van 
de energievoorziening van de EU, en dat 
de EU na de toetreding van Roemenië en 
Bulgarije is uitgegroeid tot een belangrijke 
speler in die regio;

1. erkent dat het Zwarte-Zeegebied, gezien 
de nabijheid van de Kaspische Zee, het 
Midden-Oosten en Centraal-Azië, van 
geostrategisch belang is voor de 
energiezekerheid van de EU en de EU de 
mogelijkheid van diversificatie van de 
energiebronnen en de aanvoerroutes 
biedt, en dat de EU na de toetreding van 
Roemenië en Bulgarije is uitgegroeid tot 
een van de belangrijkste spelers in deze
regio;

Or.en
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Amendement 3
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat het Zwarte-Zeegebied, gezien 
de nabijheid van de Kaspische Zee, het 
Midden-Oosten en Centraal-Azië, van 
geostrategisch belang is voor de 
energiezekerheid en de diversificatie van 
de energievoorziening van de EU, en dat 
de EU na de toetreding van Roemenië en 
Bulgarije is uitgegroeid tot een belangrijke 
speler in die regio;

1. erkent dat het Zwarte-Zeegebied, gezien 
de nabijheid van de Kaspische Zee, het 
Midden-Oosten en Centraal-Azië, van 
geopolitiek belang is voor de 
energiezekerheid en de diversificatie van 
de energievoorziening van de EU, en dat 
de EU na de toetreding van Roemenië en 
Bulgarije wellicht kan uitgroeien tot een 
belangrijke speler in die regio;

Or.en

Amendement 4
Hannes Swoboda

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. erkent dat het Zwarte-Zeegebied, gezien 
de nabijheid van de Kaspische Zee, het 
Midden-Oosten en Centraal-Azië, van 
geostrategisch belang is voor de 
energiezekerheid en de diversificatie van 
de energievoorziening van de EU, en dat 
de EU na de toetreding van Roemenië en 
Bulgarije is uitgegroeid tot een belangrijke 
speler in die regio;

1.   erkent dat het Zwarte-Zeegebied, 
gezien de nabijheid van de Kaspische Zee, 
het Midden-Oosten en Centraal-Azië, van 
geostrategisch belang is voor de EU, en 
met name voor de energiezekerheid en de 
diversificatie van de energievoorziening 
van de EU, en dat de EU na de toetreding 
van Roemenië en Bulgarije is uitgegroeid 
tot een belangrijke speler in die regio;

Or.de

Amendement 5
Philippe Lamberts

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie de 
milieudimensie op te nemen in haar 
strategie ten aanzien van het Zwarte-
Zeegebied en met name een bijdrage te 
leveren aan het herstel van het milieu na 
de verontreiniging met giftig afval in het 
Donaugebied; 

Or.en

Amendement 6
András Gyürk

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat in het binnenkort 
door de Commissie in te dienen pakket 
energie-infrastructuur het accent sterk 
moet worden gelegd op de beoogde 
energieprojecten in het Zwarte-Zeegebied; 
wijst erop dat de doorvoerroutes die door 
de landen in de regio lopen, voor een 
aanzienlijke verbetering van de 
voorzieningszekerheid van de EU kunnen 
zorgen; 

Or.hu

Amendement 7
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept het belang voor de 
lidstaten van een gemeenschappelijke 
benadering van het Zwarte-Zeegebied, 
zodat de EU invulling kan geven aan haar 
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belang op lange termijn, dat gelegen is in 
een verzekerde energievoorziening en 
stabiliteit in haar omgeving;

Or.en

Amendement 8
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. onderstreept dat het van belang is de 
operationele methoden en middelen voor 
de uitvoering van de Zwarte-Zeestrategie, 
waaronder de processen, de projecten, het 
toezichtsysteem en de financiering, 
duidelijk te omschrijven, in het bijzonder 
om de afstemming met het Oostelijk 
Partnerschap te verduidelijken;

Or.en

Amendement 9
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. vestigt de aandacht op het al sinds 
geruime tijd bestaande strategische 
partnerschap tussen de EU en Rusland en 
op hun gemeenschappelijke belang bij het 
bevorderen van bilaterale handel en 
investeringen en bij het faciliteren en de 
liberalisering van de handel in de mondiale 
economie, alsook bij de versterking en 
ontwikkeling van de concurrentie, ook in 
het Zwarte-Zeegebied;

2. onderstreept het al sinds geruime tijd 
bestaande strategische partnerschap tussen 
de EU en Rusland en op hun 
gemeenschappelijke belang bij het 
bevorderen van bilaterale handel en 
investeringen en bij het faciliteren en de 
liberalisering van de handel in de mondiale 
economie, alsook bij de versterking en 
ontwikkeling van de concurrentie, ook in 
het Zwarte-Zeegebied;

Or.en
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Amendement 10
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst er met het oog op de 
totstandbrenging van nieuwe gas- en 
elektriciteitsinterconnecties en nieuwe 
energiecentrales (voor fossiele 
brandstoffen, hernieuwbare energiebronnen 
en nucleaire projecten), op dat er behoefte 
is aan transparante marktregels, 
bescherming van milieu en investeringen, 
voorspelbaarheid en billijke voorwaarden 
voor de doorvoer van en handel in 
energie;

3. wijst er met het oog op de 
totstandbrenging van nieuwe gasleidingen 
en –interconnecties, nieuwe 
elektriciteitsnetten en -interconnecties en 
nieuwe energiecentrales (voor fossiele 
brandstoffen, hernieuwbare energiebronnen 
en nucleaire projecten), op dat er 
transparante en eerlijke marktregels en 
voorwaarden voor de doorvoer van en 
handel in energie moeten komen, zodat op 
lange termijn een voorspelbare situatie 
voor investeerders wordt gecreëerd; 
onderstreept dat met deze regels en 
voorwaarden een hoog 
beschermingsniveau voor het milieu en de 
menselijke gezondheid en een hoog 
veiligheidsniveau moeten worden 
gestimuleerd;

Or.en

Amendement 11
Philippe Lamberts

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst er met het oog op de 
totstandbrenging van nieuwe gas- en 
elektriciteitsinterconnecties en nieuwe 
energiecentrales (voor fossiele 
brandstoffen, hernieuwbare 
energiebronnen en nucleaire projecten),
op dat er behoefte is aan transparante 
marktregels, bescherming van milieu en 
investeringen, voorspelbaarheid en billijke 
voorwaarden voor de doorvoer van en 

3. wijst er met het oog op de 
totstandbrenging van nieuwe gas- en 
elektriciteitsinterconnecties en nieuwe 
energiecentrales op dat er behoefte is aan 
transparante marktregels, bescherming van 
milieu en investeringen, democratische 
participatie, voorspelbaarheid en billijke 
voorwaarden voor de doorvoer van en 
handel in energie;
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handel in energie;

Or.en

Amendement 12
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst er met het oog op de 
totstandbrenging van nieuwe gas- en
elektriciteitsinterconnecties en nieuwe 
energiecentrales (voor fossiele 
brandstoffen, hernieuwbare energiebronnen 
en nucleaire projecten), op dat er behoefte 
is aan transparante marktregels, 
bescherming van milieu en investeringen, 
voorspelbaarheid en billijke voorwaarden 
voor de doorvoer van en handel in energie;

3. wijst er met het oog op de 
totstandbrenging van nieuwe gas/LNG-
terminals en –infrastructuur,
elektriciteitsinterconnecties en nieuwe 
energiecentrales (voor fossiele 
brandstoffen, hernieuwbare energiebronnen 
en nucleaire projecten), op dat er behoefte 
is aan transparante marktregels, 
bescherming van milieu en investeringen, 
voorspelbaarheid en billijke voorwaarden 
voor de doorvoer van en handel in energie;

Or.en

Amendement 13
Philippe Lamberts

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wenst dat in het kader van dit 
partnerschap ook kennis en technologie 
op het gebied van hernieuwbare energie 
en energie-efficiëntie worden 
overgedragen en technische steun wordt 
verleend bij het netontwerp, en wijst erop 
dat energiebesparing de sleutel is voor een 
grotere voorzieningszekerheid, want met 
het realiseren van de doelstelling van 20% 
energiebesparing zou evenveel energie 
worden bespaard als de 
leveringscapaciteit van 15 Nabucco-
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pijpleidingen;

Or.en

Amendement 14
Anni Podimata

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. steunt onderzoek naar alternatieve 
energiebronnen en met name naar 
hernieuwbare energie, energie-efficiëntie 
en energiebesparing, wat essentiële 
voorwaarden zijn om de problemen in 
verband met de klimaatverandering te 
kunnen aanpakken en om een bijdrage te 
leveren aan de mondiale inspanningen ter 
vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen;

Or.en

Amendement 15
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. bevestigt eens te meer dat het 
energievoorzieningsbeleid van de EU 
gebaseerd is op diversificatie van bronnen
en aanvoerroutes; benadrukt het belang 
van de Nabucco-gaspijpleiding en 
verzoekt de Commissie en de lidstaten de 
aanleg daarvan samen met hun partners te 
bespoedigen;

4. bevestigt eens te meer dat het 
energievoorzieningsbeleid van de EU 
gebaseerd is op diversificatie van bronnen 
en aanvoerroutes; benadrukt dat de 
Commissie en de lidstaten samen met hun 
partners het Nabucco-
gaspijpleidingproject opnieuw moeten 
bekijken, de haalbaarheid moeten 
beoordelen en eventueel met een nieuw 
ontwerp moeten komen om de efficiëntie 
te vergroten;

Or.en
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Amendement 16
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. bevestigt eens te meer dat het 
energievoorzieningsbeleid van de EU 
gebaseerd is op diversificatie van bronnen 
en aanvoerroutes; benadrukt het belang van 
de Nabucco-gaspijpleiding en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de aanleg 
daarvan samen met hun partners te 
bespoedigen;

4. bevestigt eens te meer dat het 
energievoorzieningsbeleid van de EU 
gebaseerd is op diversificatie van bronnen 
en aanvoerroutes; benadrukt het belang van 
een zuidelijke gascorridor (waaronder het 
Nabucco-project, de gasinterconnector 
Turkije-Griekenland-Italië en het South 
Stream-project) en van de oliepijpleiding 
Burghas-Alexandroupolis en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de aanleg 
daarvan samen met hun partners te 
bespoedigen;

Or.en

Amendement 17
Anni Podimata, Niki Tzavela

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. bevestigt eens te meer dat het 
energievoorzieningsbeleid van de EU 
gebaseerd is op diversificatie van bronnen 
en aanvoerroutes; benadrukt het belang van 
de Nabucco-gaspijpleiding en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de aanleg 
daarvan samen met hun partners te 
bespoedigen;

4. bevestigt eens te meer dat het 
energievoorzieningsbeleid van de EU 
gebaseerd is op diversificatie van bronnen 
en aanvoerroutes; benadrukt de Europese 
toegevoegde waarde en het belang van de 
zuidelijke gascorridor en verzoekt de 
Commissie en de lidstaten de aanleg 
daarvan samen met hun partners te 
bespoedigen;

Or.en
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Amendement 18
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de zuidelijke corridor 
moet worden bevorderd om zo de 
voorzieningszekerheid in de EU de 
vergroten; is van mening dat de Nabucco-
pijpleiding, een centraal prioritair project 
voor de EU, samen met kleinere 
projecten, zoals de trans-Adriatische 
pijpleiding (TAP), de interconnector 
Turkije-Griekenland-Italië (ITGI) en de 
interconnector Azerbeidzjan-Georgië-
Roemenië (AGRI), getuigt van het grote 
belang van een geëngageerde EU in het 
Zwarte-Zeegebied, maar ook duidelijk 
maakt dat de samenwerking tussen de 
landen rond de Zwarte Zee verder moet 
worden versterkt;

Or.en

Amendement 19
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. neemt in aanmerking dat de EU 
haar energiebronnen en aanvoerroutes 
moet diversifiëren, onderstreept het 
belang van de ontwikkeling van projecten 
als de PEOP-oliepijpleiding (Constanta-
Triëst) en het AGRI-project (vervoer per 
schip van vloeibaar gas uit Azerbeidzjan 
via Georgië en de Zwarte Zee naar 
Constanta), en verzoekt de Commissie en 
de betrokken lidstaten deze projecten te 
ondersteunen;
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Or.en

Amendement 20
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
eind 2010 de overeenkomsten te sluiten 
met de landen die potentieel gas voor het 
Nabucco-project leveren;

Or.en

Amendement 21
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. onderstreept het potentieel van 
hernieuwbare energiebronnen in het 
Zwarte-Zeegebied, die een grote bijdrage 
kunnen leveren aan de continuïteit van de 
toekomstige energievoorziening in de 
wereld en aan een duurzame economische 
groei, en verzoekt de Commissie en de aan 
de Zwarte Zee gelegen landen dit 
potentieel aan te spreken;
.

Or.en

Amendement 22
Philippe Lamberts

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

5 bis. onderstreept dat het in het kader 
van de internationale handel en het 
vervoer van koolwaterstoffen in de regio 
van groot belang is te bedenken dat de 
Zwarte Zee en de uiterst druk bevaren 
Turkse zee-engte ecologisch kwetsbaar 
zijn en dat op deze drukke en gevaarlijke 
knelpunten een verhoogd risico van 
ongevallen en olieverontreiniging bestaat;

Or.en

Amendement 23
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. is verheugd over de toetreding van 
Oekraïne en Moldavië tot het Verdrag 
betreffende de energiegemeenschap, 
hetgeen van groot belang is voor het 
bereiken van de EU-doelstellingen op het 
gebied van een continue 
energievoorziening en zal bijdragen tot de 
veiligheid van deze landen;

Or.en

Amendement 24
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. onderstreept dat de Parlementaire 
Vergadering Euronest met spoed moet 
worden opgericht en zal bijdragen aan de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
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het Oostelijk Partnerschap en daardoor 
een positief effect zal hebben op 
vraagstukken die verband houden met de 
energiezekerheid;

Or.en

Amendement 25
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. onderstreept dat regionale 
partners in een vroeg stadium bij het 
projectontwerp moeten worden betrokken 
om belangstelling te genereren en een 
gevoel van gemeenschappelijk eigendom 
te bevorderen; is van mening dat de 
Oostzeestrategie als voorbeeld van een 
macroregionale strategie kan dienen die 
stoelt op de samenwerking tussen lokale 
overheden, de zakenwereld en 
maatschappelijke organisaties;

Or.en

Amendement 26
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 quinquies. betreurt het dat het Zwarte-
Zeeforum voor dialoog en partnerschap te 
lijden heeft gehad onder regionale 
spanningen en daarom nog niet tot stand 
is gekomen; is van mening dat een 
dergelijk forum van belang zou kunnen 
zijn om ideeën te ontwikkelen en de 
dialoog tussen regionale actoren te 
bevorderen;
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Or.en

Amendement 27
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 sexies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 sexies. is verheugd dat op drie terreinen 
– milieu, vervoer en energie – sectoriële 
partnerschappen worden opgezet, 
waardoor het mogelijk wordt concrete 
projecten voor de lange termijn te 
overwegen en te coördineren;

Or.en

Amendement 28
Marian-Jean Marinescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 septies (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 septies. is verheugd over de maatregelen 
die zijn genomen om de 
gemeenschappelijke luchtvaartruimte van 
de EU uit te breiden met de Zwarte-
Zeelanden; verzoekt de Commissie de 
dialoog met de Republiek Moldavië over 
de liberalisering van de luchtvaart voort te 
zetten en spoedig onderhandelingen te 
beginnen over de toetreding van Moldavië 
tot de gemeenschappelijke 
luchtvaartruimte van de EU;

Or.en
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Amendement 29
Vladko Todorov Panayotov

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. is van mening dat het met het oog op de 
internationale handel in en het 
internationaal transport van 
koolwaterstoffen in de regio van wezenlijk 
belang is de aan de Zwarte Zee gelegen 
havens van de EU, inclusief olie- en 
gasterminals en intermodale 
vervoersfaciliteiten, verder tot 
ontwikkeling te brengen;

6. is van mening dat het met het oog op de 
internationale handel in en het 
internationaal transport van 
koolwaterstoffen in de regio van wezenlijk 
belang is de aan de Zwarte Zee gelegen 
havens van de EU, inclusief olie- en 
gasterminals en intermodale 
vervoersfaciliteiten, verder tot 
ontwikkeling te brengen; onderstreept dat 
bij de aanleg van dergelijke infrastructuur 
de strengste internationale en EU-normen 
inzake milieubescherming in 
kustgebieden, menselijke gezondheid en 
veiligheid strikt moeten worden nageleefd, 
en eerste alle milieueffectbeoordelingen 
moeten worden uitgevoerd; 

Or.en

Amendement 30
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verzoekt de aan de Zwarte Zee 
gelegen landen een memorandum van 
overeenstemming te sluiten over de 
ontwikkeling van zeecorridors in de 
Zwarte Zee en verzoekt de Commissie een 
TEN-T-begrotingslijn in te stellen met 
financiële middelen voor zeecorridors in 
de Zwarte Zee, zoals die reeds bestaat 
voor zeecorridors in de Oostzee, de 
Noordzee en de Middellandse Zee; 

Or.ro
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Amendement 31
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. onderstreept, gelet op de recente 
olieramp in de Golf van Mexico, dat het 
van belang is bij de bouw van nieuwe olie-
en gasterminals alle noodzakelijke 
veiligheidsvoorzieningen te treffen; 

Or.en

Amendement 32
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. is van mening dat het uit een 
oogpunt van internationale handel en het 
vervoer van koolwaterstoffen in de regio 
van essentieel belang is de infrastructuur 
in de Zwarte-Zeehavens in de EU en aan 
de Donaumonding alsmede de 
intermodale vervoersinfrastructuur verder 
te ontwikkelen, en verzoekt de Commissie 
en de lidstaten de prioritaire trans-
Europese vervoersprojecten langs de 
assen 7, 18, 21 en 22, zoals vermeld in 
bijlage II van Beschikking nr. 
884/2004/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 29 april 2004 houdende 
wijziging van Beschikking nr. 1692/96/EG 
betreffende communautaire richtsnoeren 
voor de ontwikkeling van een trans-
Europees vervoersnet, snel te voltooien en 
geleidelijk gelijk te stellen met de 
TRACECA-corridor, de centrale as, de 
zuidoostelijke as en de internationale 
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zeevaartroutes, zoals omschreven in de 
mededeling van de Commissie aan de 
Raad en het Europees Parlement over 
“Uitbreiding van de belangrijkste trans-
Europese vervoersassen naar de 
buurlanden - Richtsnoeren voor vervoer 
in Europa en de naburige regio's” 
(COM(2007)0032);

Or.ro

Amendement 33
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. acht het noodzakelijk de 
wegeninfrastructuur in het Zwarte-
Zeegebied te moderniseren en voor 
aansluitingen op de Europese 
vervoerscorridors te zorgen; onderstreept 
de noodzaak van uitvoering van het in 
2006 door de BSEC gelanceerde project 
voor een Zwarte-Zeesnelweg, die door alle 
BSEC-landen loopt, en verzoekt de 
Commissie en de aan de Zwarte Zee 
gelegen landen dit project bij de 
tussentijdse herziening van het TEN-T-
beleid toe te voegen aan de prioritaire 
TEN-T-projecten;

Or.ro

Amendement 34
Adina-Ioana Vălean

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 

Ontwerpadvies Amendement

7. onderkent de concrete resultaten die het 
BSI-project heeft opgeleverd bij de 

7. verzoekt de Commissie een evaluatie uit 
te voeren van de concrete resultaten van 
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totstandbrenging van een regionaal 
research- en onderwijsnetwerk in de 
bredere Zwarte-Zeeregio en de aansluiting 
daarvan op GEANT, en verzoekt de 
Commissie steun te blijven verlenen aan 
in het Zwarte-Zeegebied opgezette 
researchprojecten zoals HP-SEE, SEE-
GRID, SCENE, CAREN en BSRN;

onderzoeksprojecten gericht op het 
Zwarte-Zeegebied, zoals het BSI-project 
voor de totstandbrenging van een regionaal 
research- en onderwijsnetwerk en de 
aansluiting daarvan op GEANT, of de HP-
SEE-, SEE-GRID-, SCENE-, CAREN- en 
BSRN-projecten;

Or.en

Amendement 35
Hannes Swoboda

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is zich bewust van het belang van de 
BSC en de BSEC en erkent de rol van de 
Synergie voor het Zwarte-Zeegebied, 
maar benadrukt – gezien het geopolitieke 
belang van het Zwarte-Zeegebied en het 
tot dusverre uitblijven van duidelijke 
successen van de Synergie voor het 
Zwarte-Zeegebied – dat het dringend 
noodzakelijk is een uniforme EU-strategie 
voor het Zwarte-Zeegebied te ontwikkelen, 
omdat alleen met een dergelijke strategie 
de doelstelling van sterkere en duurzame 
samenwerking met het Zwarte-Zeegebied 
kan worden verwezenlijkt;

Or.de

Amendement 36
Silvia-Adriana Ţicău

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. herinnert eraan dat het via het 
Europees Nabuurschaps- en 
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Partnerschapsinstrument (ENPI) 
gefinancierde gemeenschappelijke 
operationele programma voor het Zwarte-
Zeegebied 2007-2013 het eerste door de 
EU gefinancierde programma voor 
grensoverschrijdende samenwerking in 
het Zwarte-Zeegebied is, en verzoekt de 
aan de Zwarte Zee gelegen landen het 
financieel akkoord met de Commissie te 
ondertekenen dat toegang geeft tot ENPI-
middelen, om zo van dit programma een 
centraal instrument te maken voor de 
uitvoering van de EU-strategie voor het 
Zwarte-Zeegebied;

Or.ro

Amendement 37
Hannes Swoboda

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. onderkent het belang van de BSC, van 
de BSEC, en van de rol die wordt vervuld 
door de Synergie voor het Zwarte-
Zeegebied, en roept de Commissie ertoe op 
een EU-strategie voor het Zwarte-
Zeegebied te ontwikkelen en deze 
vergezeld te laten gaan van een actieplan 
met vlaggenschipprojecten op de volgende 
samenwerkingsterreinen: duurzame 
economische ontwikkeling, verbetering 
van de verbindings- en 
communicatiemogelijkheden, 
milieubescherming, veiligheid, migratie en 
culturele uitwisseling met gebruikmaking 
van alle beschikbare financiële 
instrumenten (CF, EFRO, NIF, NPI). 

8. roept de Commissie er daarom toe op 
een hogere prioriteit toe te kennen aan het 
Zwarte-Zeegebied en een EU-strategie 
voor het Zwarte-Zeegebied te ontwikkelen 
en deze vergezeld te laten gaan van een 
actieplan met vlaggenschipprojecten op de 
volgende samenwerkingsterreinen: 
duurzame economische ontwikkeling, 
verbetering van de verbindings- en 
communicatiemogelijkheden met een zo 
breed mogelijke participatie van alle 
relevante actoren en regionale partners, 
milieubescherming, veiligheid, migratie, 
ondersteuning en ontwikkeling van het 
maatschappelijk middenveld en culturele 
uitwisseling en onderwijs met 
gebruikmaking van alle beschikbare 
financiële instrumenten (CF, EFRO, NIF, 
NPI).

Or.de
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Amendement 38
Ioannis A. Tsoukalas

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. onderkent het belang van de BSC, van 
de BSEC, en van de rol die wordt vervuld 
door de Synergie voor het Zwarte-
Zeegebied, en roept de Commissie ertoe op 
een EU-strategie voor het Zwarte-
Zeegebied te ontwikkelen en deze 
vergezeld te laten gaan van een actieplan 
met vlaggenschipprojecten op de volgende 
samenwerkingsterreinen: duurzame 
economische ontwikkeling, verbetering 
van de verbindings- en 
communicatiemogelijkheden, 
milieubescherming, veiligheid, migratie en 
culturele uitwisseling met gebruikmaking 
van alle beschikbare financiële 
instrumenten (CF, EFRO, NIF, NPI).

8. onderkent het belang van de BSC, van 
de BSEC, en van de rol die wordt vervuld 
door de Synergie voor het Zwarte-
Zeegebied, en roept de Commissie ertoe op 
een EU-strategie voor het Zwarte-
Zeegebied te ontwikkelen en deze 
vergezeld te laten gaan van een actieplan 
met vlaggenschipprojecten, in het 
bijzonder op de volgende 
samenwerkingsterreinen: duurzame 
economische ontwikkeling, onderzoek en 
technologische innovatie, verbetering van 
de verbindings- en 
communicatiemogelijkheden, 
milieubescherming, veiligheid, migratie en 
culturele uitwisseling met gebruikmaking 
van alle beschikbare financiële 
instrumenten (CF, EFRO, NIF, NPI).

Or.en

Amendement 39
András Gyürk

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 

Ontwerpadvies Amendement

8. onderkent het belang van de BSC, van 
de BSEC, en van de rol die wordt vervuld 
door de Synergie voor het Zwarte-
Zeegebied, en roept de Commissie ertoe op 
een EU-strategie voor het Zwarte-
Zeegebied te ontwikkelen en deze 
vergezeld te laten gaan van een actieplan 
met vlaggenschipprojecten op de volgende 
samenwerkingsterreinen: duurzame 
economische ontwikkeling, verbetering 

8. onderkent het belang van de BSC, van 
de BSEC, en van de rol die wordt vervuld 
door de Synergie voor het Zwarte-
Zeegebied, en roept de Commissie ertoe op 
een EU-strategie voor het Zwarte-
Zeegebied te ontwikkelen en deze 
vergezeld te laten gaan van een actieplan 
met vlaggenschipprojecten op de volgende 
samenwerkingsterreinen: duurzame 
economische ontwikkeling, verbetering 
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van de verbindings- en 
communicatiemogelijkheden, 
milieubescherming, veiligheid, migratie en 
culturele uitwisseling met gebruikmaking 
van alle beschikbare financiële 
instrumenten (CF, EFRO, NIF, NPI).

van de verbindings- en 
communicatiemogelijkheden, 
milieubescherming, natuurbehoud, 
veiligheid, migratie en culturele 
uitwisseling met gebruikmaking van alle 
beschikbare financiële instrumenten (CF, 
EFRO, NIF, NPI).

Or.hu

Amendement 40
András Gyürk

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. is van mening dat de maatregelen 
met het oog op natuurbehoud in de regio 
moeten worden gecoördineerd om de 
verscheidenheid aan landschappen en 
habitats in het Zwarte-Zeegebied te 
beschermen; meent daarom dat de op 
natuurbehoud gerichte regelgeving gelijke 
tred moet houden met de ontwikkeling 
van maatschappelijke ecosysteemdiensten 
(toerisme, duurzame visserij enz.).

Or.hu

Amendement 41
Lambert van Nistelrooij

Ontwerpadvies
Paragraaf 8 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

8 bis. onderstreept dat de macroregionale 
strategie voor de Donauregio met het 
Zwarte-Zeegebied moet worden 
gekoppeld, omdat de Donau en de Zwarte 
Zee het grootste niet-oceanische 
waterlichaam in Europa vormen en een 
goed gecoördineerde EU-strategie veel 
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voordelen voor de gehele regio kan 
opleveren. 

Or.en


