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Poprawka 1
Philippe Lamberts

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje, że region Morza Czarnego ma 
geostrategiczne znaczenie dla 
bezpieczeństwa energetycznego i 
dywersyfikacji dostaw energii do UE, 
zważywszy na bliskość Morza 
Kaspijskiego, Bliskiego Wschodu i Azji 
Środkowej, oraz że po przystąpieniu 
Rumunii i Bułgarii UE stała się w tym 
regionie ważnym graczem;

1. uznaje, że region Morza Czarnego ma 
geostrategiczne znaczenie dla UE, 
zważywszy na bliskość Morza 
Kaspijskiego, Bliskiego Wschodu i Azji 
Środkowej, oraz że po przystąpieniu 
Rumunii i Bułgarii UE stała się w tym 
kluczowym regionie ważnym graczem, 
uznaje jednak, że konieczne są dalsze 
działania;

Or. en

Poprawka 2
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje, że region Morza Czarnego ma 
geostrategiczne znaczenie dla 
bezpieczeństwa energetycznego i 
dywersyfikacji dostaw energii do UE, 
zważywszy na bliskość Morza 
Kaspijskiego, Bliskiego Wschodu i Azji 
Środkowej, oraz że po przystąpieniu 
Rumunii i Bułgarii UE stała się w tym 
regionie ważnym graczem;

1. uznaje, że region Morza Czarnego ma 
geostrategiczne znaczenie dla 
bezpieczeństwa energetycznego UE, 
przyczyniając się do dywersyfikacji 
unijnych źródeł energii i dróg dostaw 
energii, zważywszy na bliskość Morza 
Kaspijskiego, Bliskiego Wschodu i Azji 
Środkowej, oraz że po przystąpieniu 
Rumunii i Bułgarii UE stała się w tym 
regionie jednym z ważniejszych graczy;

Or. en
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Poprawka 3
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje, że region Morza Czarnego ma 
geostrategiczne znaczenie dla 
bezpieczeństwa energetycznego i 
dywersyfikacji dostaw energii do UE, 
zważywszy na bliskość Morza 
Kaspijskiego, Bliskiego Wschodu i Azji 
Środkowej, oraz że po przystąpieniu 
Rumunii i Bułgarii UE stała się w tym 
regionie ważnym graczem;

1. uznaje, że region Morza Czarnego ma 
geopolityczne znaczenie dla 
bezpieczeństwa energetycznego i 
dywersyfikacji dostaw energii do UE, 
zważywszy na bliskość Morza 
Kaspijskiego, Bliskiego Wschodu i Azji 
Środkowej, oraz że po przystąpieniu 
Rumunii i Bułgarii UE może stać się w 
tym regionie ważnym graczem;

Or.en

Poprawka 4
Hannes Swoboda

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. uznaje, że region Morza Czarnego ma 
geostrategiczne znaczenie dla 
bezpieczeństwa energetycznego i 
dywersyfikacji dostaw energii do UE, 
zważywszy na bliskość Morza 
Kaspijskiego, Bliskiego Wschodu i Azji 
Środkowej, oraz że po przystąpieniu 
Rumunii i Bułgarii UE stała się w tym 
regionie ważnym graczem;

1. uznaje, że region Morza Czarnego ma 
geostrategiczne znaczenie dla UE, a 
zwłaszcza dla bezpieczeństwa 
energetycznego i dywersyfikacji dostaw 
energii do UE, zważywszy na bliskość 
Morza Kaspijskiego, Bliskiego Wschodu i 
Azji Środkowej, oraz że po przystąpieniu 
Rumunii i Bułgarii UE stała się w tym 
regionie ważnym graczem;

Or.de

Poprawka 5
Philippe Lamberts

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję, by włączyła wymiar 
środowiskowy do strategii dla regionu
Morza Czarnego, a w szczególności by 
wspierała przywrócenie właściwego stanu 
środowiska po zanieczyszczeniu Dunaju 
toksycznymi ściekami;

Or.en

Poprawka 6
András Gyürk

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że w pakiecie na rzecz 
infrastruktury energetycznej, który ma 
zostać wkrótce przedstawiony przez 
Komisję, należy położyć zdecydowany 
nacisk na proponowane projekty 
energetyczne w regionie Morza Czarnego;
zwraca uwagę na fakt, że trasy 
tranzytowe, które przebiegają przez 
państwa w tym regionie, mogą znacząco 
poprawić bezpieczeństwo dostaw energii 
do UE;

Or.hu

Poprawka 7
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 1a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. podkreśla, że niezwykle ważne jest, by 
państwa członkowskie przyjęły wspólne 
podejście do regionu Morza Czarnego, 
aby osiągnąć długoterminowy cel Unii w 
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zakresie bezpieczeństwa dostaw energii i 
stabilności jej sąsiedztwa;

Or.en

Poprawka 8
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 1b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. podkreśla znaczenie jasnego 
określenia metod i środków operacyjnych 
służących wdrożeniu strategii dla Morza 
Czarnego, w tym procesów, projektów, 
systemu monitorowania i finansowania, 
zwłaszcza w celu wyjaśnienia, jak 
strategia będzie koordynowana w ramach 
Partnerstwa Wschodniego;

Or.en

Poprawka 9
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. zwraca uwagę na długotrwałe 
partnerstwo strategiczne UE-Rosja oraz na
wspólne interesy w zakresie zwiększenia 
dwustronnej wymiany handlowej i 
inwestycji, a także ułatwień w handlu i 
jego liberalizacji w gospodarce światowej, 
jak również w zakresie wzmocnienia i 
rozwoju konkurencji, w tym w regionie 
Morza Czarnego;

2. podkreśla długotrwałe partnerstwo 
strategiczne UE-Rosja oraz wspólne 
interesy w zakresie zwiększenia 
dwustronnej wymiany handlowej i 
inwestycji, a także ułatwień w handlu i 
jego liberalizacji w gospodarce światowej, 
jak również w zakresie wzmocnienia i 
rozwoju konkurencji, w tym w regionie 
Morza Czarnego;

Or.en
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Poprawka 10
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. mając na uwadze nowe wzajemne 
połączenia sieci gazu i energii elektrycznej 
oraz nowe elektrownie (napędzane
paliwami kopalnymi i energią ze źródeł 
odnawialnych oraz energią jądrową), 
podkreśla, że potrzebne są przejrzyste 
zasady rynkowe, ochrona środowiska i 
inwestycji, przewidywalność i uczciwe 
warunki tranzytu energii oraz handlu 
energią;

3. mając na uwadze budowę nowych 
gazociągów i wzajemnych połączeń 
gazowych, a także nowych sieci i 
wzajemnych połączeń energii elektrycznej 
oraz nowych elektrowni (napędzanych 
paliwami kopalnymi i energią ze źródeł 
odnawialnych oraz energią jądrową), 
podkreśla, że należy wprowadzić
przejrzyste i uczciwe zasady rynkowe oraz
warunki tranzytu energii oraz handlu 
energią zapewniające długoterminową 
przewidywalność inwestycji; podkreśla, że 
te zasady i warunki powinny zachęcać do 
zapewniania wysokiego poziomu ochrony 
środowiska, a także zdrowia i 
bezpieczeństwa ludzi;

Or.en

Poprawka 11
Philippe Lamberts

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. mając na uwadze nowe wzajemne 
połączenia sieci gazu i energii elektrycznej 
oraz nowe elektrownie (napędzane 
paliwami kopalnymi i energią ze źródeł 
odnawialnych oraz energią jądrową), 
podkreśla, że potrzebne są przejrzyste 
zasady rynkowe, ochrona środowiska i 
inwestycji, przewidywalność i uczciwe 
warunki tranzytu energii oraz handlu 
energią;

3. mając na uwadze nowe wzajemne 
połączenia sieci gazu i energii elektrycznej 
oraz nowe elektrownie, podkreśla, że 
potrzebne są przejrzyste zasady rynkowe, 
ochrona środowiska i inwestycji, 
demokratyczne uczestnictwo, 
przewidywalność i uczciwe warunki 
tranzytu energii oraz handlu energią;

Or.en
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Poprawka 12
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. mając na uwadze nowe wzajemne 
połączenia sieci gazu i energii elektrycznej 
oraz nowe elektrownie (napędzane 
paliwami kopalnymi i energią ze źródeł 
odnawialnych oraz energią jądrową), 
podkreśla, że potrzebne są przejrzyste 
zasady rynkowe, ochrona środowiska i 
inwestycji, przewidywalność i uczciwe 
warunki tranzytu energii oraz handlu 
energią;

3. mając na uwadze nowe wzajemne 
połączenia sieci gazu, terminale i 
infrastruktura LNG, i energii elektrycznej 
oraz nowe elektrownie (napędzane 
paliwami kopalnymi i energią ze źródeł 
odnawialnych oraz energią jądrową), 
podkreśla, że potrzebne są przejrzyste 
zasady rynkowe, ochrona środowiska i 
inwestycji, przewidywalność i uczciwe 
warunki tranzytu energii oraz handlu 
energią;

Or.en

Poprawka 13
Philippe Lamberts

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. domaga się, by to partnerstwo 
obejmowało transfer wiedzy i technologii 
w obszarze energii odnawialnych i 
efektywności energetycznej oraz pomoc 
techniczną przy planowaniu sieci, i 
zauważa, że energooszczędność ma 
kluczowe znaczenie dla zwiększenia 
bezpieczeństwa dostaw, ponieważ np. 
osiągnięcie celu 20% oszczędności energii 
pozwoliłoby zaoszczędzić tyle energii, ile 
mogłoby jej dostarczyć 15 gazociągów 
Nabucco;

Or.en
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Poprawka 14
Anni Podimata

Projekt opinii
Ustęp 3a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. wyraża wsparcie dla badań nad 
alternatywnymi źródłami energii, a 
zwłaszcza energią odnawialną, 
efektywnością energetyczną i 
energooszczędnością, które są 
zasadniczym warunkiem sprostania 
wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu 
i włączenia się w światowe działania na 
rzecz zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych;

Or.en

Poprawka 15
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. potwierdza, że bezpieczeństwo UE 
płynące z polityki dostaw energii opiera się 
na dywersyfikacji jej źródeł i tras przesyłu; 
podkreśla znaczenie gazociągu Nabucco 
i wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie wraz z partnerami do 
przyspieszenia jego realizacji;

4. potwierdza, że bezpieczeństwo UE 
płynące z polityki dostaw energii opiera się 
na dywersyfikacji jej źródeł i tras przesyłu; 
podkreśla, że konieczne jest, by Komisja i 
państwa członkowskie wraz z partnerami 
dokonały ponownej oceny projektu 
gazociągu Nabucco, oceniły jego 
wykonalność i ewentualnie przerobiły ten 
projekt, aby poprawić jego efektywność;

Or.en

Poprawka 16
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 4
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Projekt opinii Poprawka

4. potwierdza, że bezpieczeństwo UE 
płynące z polityki dostaw energii opiera się 
na dywersyfikacji jej źródeł i tras przesyłu; 
podkreśla znaczenie gazociągu Nabucco 
i wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie wraz z partnerami do 
przyspieszenia jego realizacji;

4. potwierdza, że bezpieczeństwo UE 
płynące z polityki dostaw energii opiera się 
na dywersyfikacji jej źródeł i tras przesyłu; 
podkreśla znaczenie południowego 
korytarza gazowego (w tym projektu 
Nabucco, przyłącza gazu między Turcją, 
Grecją i Włochami oraz projektu South 
Stream) oraz ropociągu Burgas-
Aleksandrupolis, i wzywa Komisję oraz 
państwa członkowskie wraz z partnerami 
do przyspieszenia ich realizacji;

Or.en

Poprawka 17
Anni Podimata, Niki Tzavela

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. potwierdza, że bezpieczeństwo UE 
płynące z polityki dostaw energii opiera się 
na dywersyfikacji jej źródeł i tras przesyłu; 
podkreśla znaczenie gazociągu Nabucco
i wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie wraz z partnerami do 
przyspieszenia jego realizacji;

4. potwierdza, że bezpieczeństwo UE 
płynące z polityki dostaw energii opiera się 
na dywersyfikacji jej źródeł i tras przesyłu; 
podkreśla europejską wartość dodaną i
znaczenie południowego korytarza 
gazowego i wzywa Komisję oraz państwa 
członkowskie wraz z partnerami do 
przyspieszenia jego realizacji;

Or.en

Poprawka 18
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla potrzebę wspierania 
korytarza południowego jako środka 
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zwiększenia bezpieczeństwa dostaw do 
UE; uważa, że takie projekty, jak gazociąg 
Nabucco stanowiący priorytetowy projekt 
UE, wraz z mniejszymi projektami, takimi 
jak rurociąg transadriatycki, przyłącze 
gazu między Turcją, Grecją i Włochami 
lub przyłącze gazu między Azerbejdżanem, 
Gruzją i Rumunią, wskazują na duże 
znaczenie zaangażowania UE w regionie 
czarnomorskim, a także na potrzebę 
dalszego zacieśniania współpracy 
pomiędzy krajami położonymi nad 
Morzem Czarnym;

Or.en

Poprawka 19
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4a. uwzględnia potrzebę różnicowania 
źródeł energii i dróg przesyłu energii do 
UE; podkreśla znaczenie rozwoju takich 
projektów jak ropociąg PEOP 
(Konstanca-Triest) oraz projekt AGRI 
(transport wodny płynnego gazu z 
Azerbejdżanu przez Gruzję i Morze 
Czarne do Konstancy) oraz wzywa 
Komisję i zainteresowane państwa 
członkowskie do wspierania tych 
projektów;

Or.en

Poprawka 20
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Projekt opinii
Ustęp 4a (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

4a. wzywa Komisję, by do końca 2010 r. 
zawarła umowy z krajami będącymi 
potencjalnymi dostawcami gazu do 
rurociągu Nabucco;

Or.en

Poprawka 21
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 4b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

4b. zwraca uwagę na potencjał 
odnawialnych źródeł energii w regionie 
Morza Czarnego, który mógłby przyczynić 
się znacząco do poprawy przyszłego 
bezpieczeństwa energetycznego na skalę 
globalną oraz do zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego, i wzywa Komisję 
oraz kraje czarnomorskie do 
wykorzystania tego potencjału;

Or.en

Poprawka 22
Philippe Lamberts

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. podkreśla, że w kontekście handlu 
międzynarodowego i transportu 
węglowodorów w tym regionie istotne jest 
uwzględnienie wrażliwości środowiskowej 
Morza Czarnego oraz niezwykle 
ruchliwych cieśnin tureckich, gdzie 
istnieje podwyższone ryzyko wypadków i 
wycieków ropy;
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Or.en

Poprawka 23
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 5a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5a. z zadowoleniem przyjmuje 
przystąpienie Ukrainy i Mołdawii do 
Traktatu o Wspólnocie Energetycznej, 
który odegra istotną rolę w osiągnięciu 
celów UE w zakresie bezpieczeństwa 
energetycznego i przyczyni się do poprawy 
bezpieczeństwa obu tych krajów;

Or.en

Poprawka 24
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 5b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5b. podkreśla pilny charakter powołania 
Zgromadzenia Parlamentarnego 
Euronest, które będzie się przyczyniało do 
osiągnięcia celów Partnerstwa 
Wschodniego i tym samym wywrze 
pozytywny wpływ na kwestie związane z 
bezpieczeństwem energetycznym;

Or.en

Poprawka 25
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 5c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

5c. podkreśla potrzebę zaangażowania 
partnerów regionalnych na wczesnych 
etapach opracowywania projektu, aby 
wzbudzać zainteresowanie i propagować 
współwłasność łączną; uważa, że strategia 
dla Morza Czarnego mogłaby stanowić 
przykład strategii makroregionalnej, która 
opiera się na współpracy między organami 
lokalnymi, środowiskami przedsiębiorców 
i organizacjami społeczeństwa 
obywatelskiego;

Or.en

Poprawka 26
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 5d (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5d. ubolewa, że Czarnomorskie Forum na 
rzecz Dialogu i Partnerstwa ucierpiało na 
skutek regionalnych napięć i w związku  
tym nie zostało dotychczas powołane;
uważa, że takie forum mogłoby przyczynić 
się do rozwoju koncepcji i wspierania 
dialogu pomiędzy regionalnymi 
podmiotami;

Or.en

Poprawka 27
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 5e (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5e. z zadowoleniem przyjmuje tworzenie 
partnerstw sektorowych w trzech 
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obszarach: środowisko, transport i 
energia, torujących drogę dla analizy i 
koordynacji konkretnych, 
długoterminowych projektów;

Or.en

Poprawka 28
Marian-Jean Marinescu

Projekt opinii
Ustęp 5f (nowy)

Projekt opinii Poprawka

5f. z zadowoleniem przyjmuje działania 
podjęte w celu włączenia krajów 
czarnomorskich do Wspólnego 
Europejskiego Obszaru Lotniczego;
wzywa Komisję do kontynuacji rozmów z 
Republiką Mołdowy na temat liberalizacji 
jej transportu lotniczego oraz do szybkiego 
rozpoczęcia negocjacji dotyczących 
przystąpienia tego kraju do Wspólnego 
Europejskiego Obszaru Lotniczego;

Or.en

Poprawka 29
Vladko Todorov Panayotov

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. uważa, że do celów handlu 
międzynarodowego i transportu 
węglowodorów w omawianym regionie 
konieczny jest rozwój portów UE nad 
Morzem Czarnym, w tym terminali ropy 
naftowej i gazu oraz intermodalnych 
rozwiązań transportowych;

6. uważa, że do celów handlu 
międzynarodowego i transportu 
węglowodorów w omawianym regionie 
konieczny jest rozwój portów UE nad 
Morzem Czarnym, w tym terminali ropy 
naftowej i gazu oraz intermodalnych 
rozwiązań transportowych; podkreśla, że 
taka infrastruktura powinna powstawać 
przy ścisłym poszanowaniu najwyższych 
norm unijnych i międzynarodowych 
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dotyczących ochrony środowiska w 
regionach przybrzeżnych, ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz po 
wykonaniu wszystkich ocen oddziaływania 
na środowisko;

Or.en

Poprawka 30
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa państwa położone nad Morzem 
Czarnym do zawarcia protokołu ustaleń 
dotyczącego tworzenia korytarzy morskich 
na tym akwenie i zwraca się do Komisji o 
stworzenia pozycji budżetowej TEN-T ze 
środkami przeznaczonymi na te korytarze 
podobne do tych istniejących na Morzu 
Bałtyckim, Północnym i Śródziemnym;

Or.ro

Poprawka 31
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Projekt opinii
Ustęp 6a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. w związku z niedawną katastrofą 
spowodowaną wyciekiem ropy (Zatoka 
Meksykańska) podkreśla znaczenie 
zachowania wszelkich niezbędnych 
środków ostrożności przy budowie nowych 
terminali ropy naftowej i gazu;

Or.en
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Poprawka 32
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6b. uważa, że do celów handlu 
międzynarodowego i transportu 
węglowodorów w tym regionie konieczny 
jest rozwój infrastruktury portowej UE 
nad Morzem Czarnym i portów u ujścia 
Dunaju oraz intermodalnej infrastruktury 
transportowej, a ponadto wzywa Komisję i 
państwa członkowskie do szybkiego 
ukończenia priorytetowych 
transeuropejskich projektów 
transportowych wzdłuż osi 7, 18, 21 i 22, o 
których mowa w załączniku II do decyzji 
nr 884/2004/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. zmieniającej decyzję nr 
1692/96/WE w sprawie wspólnotowych 
wytycznych dotyczących rozwoju 
transeuropejskiej sieci transportowej, oraz 
do ich stopniowego powiązania z 
korytarzem TRACECA, osią centralną, 
osią południowo-wschodnią i 
międzynarodowymi trasami transportu 
morskiego, o których mowa w 
komunikacie Komisji do Rady i 
Parlamentu Europejskiego pt. 
„Wydłużenie głównych transeuropejskich 
osi transportowych do krajów 
sąsiadujących. Wytyczne w zakresie 
transportu w Europie oraz regionach 
sąsiadujących” (COM(2007) 32);

Or.ro

Poprawka 33
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 6c (nowy)
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Projekt opinii Poprawka

6c. uważa, że należy zmodernizować 
infrastrukturę drogową w regionie Morza 
Czarnego i zapewnić połączenia z 
europejskimi korytarzami 
transportowymi; podkreśla potrzebę 
realizacji zainicjowanego przez BSEC w 
2006 r. projektu autostrady 
czarnomorskiej przecinającej wszystkie 
kraje należące do BSEC, a ponadto 
apeluje do Komisji i państw położonych 
nad Morzem Czarnym o umieszczenie 
tego przedsięwzięcia wśród priorytetowych 
projektów TEN-T przy przeprowadzaniu 
śródokresowego przeglądu polityki TEN-
T;

Or.ro

Poprawka 34
Adina-Ioana Vălean

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. uznaje wyniki projektu wzajemnych 
połączeń w regionie Morza Czarnego w 
zakresie utworzenia regionalnej sieci 
badawczo-edukacyjnej w szerzej 
rozumianym obszarze regionu Morza 
Czarnego oraz jej powiązania z siecią 
GEANT i wzywa Komisję do dalszego 
wspierania projektów badawczych 
dotyczących regionu Morza Czarnego, 
takich jak: HP-SEE, SEE-GRID, SCENE, 
CAREN, BSRN;

7. wzywa Komisję do przeprowadzenia 
oceny konkretnych wyników projektów 
badawczych dotyczących regionu Morza 
Czarnego, takich jak projekt wzajemnych 
połączeń w regionie Morza Czarnego w 
zakresie utworzenia regionalnej sieci 
badawczo-edukacyjnej oraz jej powiązania 
z siecią GEANT lub projekty HP-SEE, 
SEE-GRID, SCENE, CAREN, BSRN;

Or.en



AM\831614PL.doc 19/22 PE448.953v01-00

PL

Poprawka 35
Hannes Swoboda

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. zdaje sobie sprawę ze znaczenia 
Komisji ds. Morza Czarnego i Organizacji 
Współpracy Gospodarczej Państw Morza 
Czarnego i uznaje synergię czarnomorską, 
podkreśla jednak, że z uwagi na znaczenie 
geopolityczne regionu czarnomorskiego i 
dotychczasowy brak przekonywających 
sukcesów synergii czarnomorskiej 
zachodzi pilna potrzeba opracowania 
jednolitej strategii UE dla regionu Morza 
Czarnego, ponieważ tylko dzięki niej 
można osiągnąć cel ściślejszej i trwałej 
współpracy z tym regionem;

Or.de

Poprawka 36
Silvia-Adriana Ţicău

Projekt opinii
Ustęp 7a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. przypomina, że wspólny program 
operacyjny dla regionu Morza Czarnego 
finansowany w ramach Europejskiego 
Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 
(ENPI) jest pierwszym finansowanym 
przez UE programem na rzecz współpracy 
transgranicznej w tym regionie; wzywa 
państwa położone nad Morzem Czarnym 
do podpisania z Komisją porozumienia 
finansowego umożliwiającego dostęp do 
środków ENPI, tak aby program ten stał 
się centralnym instrumentem wdrażania 
strategii UE dla Morza Czarnego;

Or.ro



PE448.953v01-00 20/22 AM\831614PL.doc

PL

Poprawka 37
Hannes Swoboda

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uznaje znaczenie Komisji ds. Morza 
Czarnego i Organizacji Współpracy 
Gospodarczej Państw Morza Czarnego, 
jak również rolę synergii czarnomorskiej i
wzywa Komisję do opracowania strategii 
UE dla Morza Czarnego z dołączonym 
planem działania obejmującym 
sztandarowe projekty w następujących 
obszarach współpracy: trwały rozwój 
gospodarczy, poprawa łączności i 
komunikacji, ochrona środowiska, 
bezpieczeństwo, migracja i wymiana 
kulturowa przy wykorzystaniu wszelkich 
dostępnych instrumentów finansowych 
(Fundusz Spójności, Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, Instrument 
Inwestycyjny na rzecz Sąsiedztwa, 
Europejski Instrument Sąsiedztwa i 
Partnerstwa).

8. dlatego wzywa Komisję do bardziej 
priorytetowego potraktowania regionu 
czarnomorskiego i opracowania strategii 
UE dla Morza Czarnego z dołączonym 
planem działania obejmującym 
sztandarowe projekty w następujących 
obszarach współpracy: trwały rozwój 
gospodarczy, poprawa łączności i 
komunikacji przy jak najszerszym 
zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych podmiotów i partnerów 
regionalnych, ochrona środowiska, 
bezpieczeństwo, migracja, wpieranie i 
rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz
wymiana kulturowa i edukacja przy 
wykorzystaniu wszelkich dostępnych 
instrumentów finansowych (Fundusz 
Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Instrument Inwestycyjny na 
rzecz Sąsiedztwa, Europejski Instrument 
Sąsiedztwa i Partnerstwa).

Or.de

Poprawka 38
Ioannis A. Tsoukalas

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uznaje znaczenie Komisji ds. Morza 
Czarnego i Organizacji Współpracy 
Gospodarczej Państw Morza Czarnego, jak 
również rolę synergii czarnomorskiej i 
wzywa Komisję do opracowania strategii 

8. uznaje znaczenie Komisji ds. Morza 
Czarnego i Organizacji Współpracy 
Gospodarczej Państw Morza Czarnego, jak 
również rolę synergii czarnomorskiej i 
wzywa Komisję do opracowania strategii 
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UE dla Morza Czarnego z dołączonym 
planem działania obejmującym 
sztandarowe projekty w następujących 
obszarach współpracy: trwały rozwój
gospodarczy, poprawa łączności i 
komunikacji, ochrona środowiska, 
bezpieczeństwo, migracja i wymiana 
kulturowa przy wykorzystaniu wszelkich 
dostępnych instrumentów finansowych 
(Fundusz Spójności, Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, Instrument 
Inwestycyjny na rzecz Sąsiedztwa, 
Europejski Instrument Sąsiedztwa i 
Partnerstwa).

UE dla Morza Czarnego z dołączonym 
planem działania obejmującym 
sztandarowe projekty, szczególnie w 
następujących obszarach współpracy:
trwały rozwój gospodarczy, badania i 
innowacje technologiczne, poprawa 
łączności i komunikacji, ochrona 
środowiska, bezpieczeństwo, migracja i 
wymiana kulturowa przy wykorzystaniu 
wszelkich dostępnych instrumentów 
finansowych (Fundusz Spójności, 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Instrument Inwestycyjny na 
rzecz Sąsiedztwa, Europejski Instrument 
Sąsiedztwa i Partnerstwa).

Or.en

Poprawka 39
András Gyürk

Projekt opinii
Ustęp 8

Projekt opinii Poprawka

8. uznaje znaczenie Komisji ds. Morza 
Czarnego i Organizacji Współpracy 
Gospodarczej Państw Morza Czarnego, jak 
również rolę synergii czarnomorskiej i 
wzywa Komisję do opracowania strategii 
UE dla Morza Czarnego z dołączonym 
planem działania obejmującym 
sztandarowe projekty w następujących 
obszarach współpracy: trwały rozwój 
gospodarczy, poprawa łączności i 
komunikacji, ochrona środowiska, 
bezpieczeństwo, migracja i wymiana 
kulturowa przy wykorzystaniu wszelkich 
dostępnych instrumentów finansowych 
(Fundusz Spójności, Europejski Fundusz 
Rozwoju Regionalnego, Instrument 
Inwestycyjny na rzecz Sąsiedztwa, 
Europejski Instrument Sąsiedztwa i 
Partnerstwa).

8. uznaje znaczenie Komisji ds. Morza 
Czarnego i Organizacji Współpracy 
Gospodarczej Państw Morza Czarnego, jak 
również rolę synergii czarnomorskiej i 
wzywa Komisję do opracowania strategii 
UE dla Morza Czarnego z dołączonym 
planem działania obejmującym 
sztandarowe projekty w następujących 
obszarach współpracy: trwały rozwój 
gospodarczy, poprawa łączności i 
komunikacji, ochrona środowiska i 
przyrody, bezpieczeństwo, migracja i 
wymiana kulturowa przy wykorzystaniu 
wszelkich dostępnych instrumentów 
finansowych (Fundusz Spójności, 
Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego, Instrument Inwestycyjny na 
rzecz Sąsiedztwa, Europejski Instrument 
Sąsiedztwa i Partnerstwa).

Or.hu
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Poprawka 40
András Gyürk

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. uważa, że należy skoordynować środki 
regionalne na rzecz ochrony przyrody w 
celu ochrony różnorodności krajobrazów i 
siedlisk w regionie Morza Czarnego; jest 
zdania, że w związku z tym przepisom 
dotyczącym ochrony przyrody musi 
towarzyszyć rozwój usług społeczno-
ekosystemowych (turystyka, 
zrównoważone rybołówstwo itd.).

Or.hu

Poprawka 41
Lambert van Nistelrooij

Projekt opinii
Ustęp 8a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

8a. podkreśla konieczność powiązania 
strategii makroregionalnej dla regionu 
dorzecza Dunaju z regionem Morza 
Czarnego, ponieważ Dunaj i Morze 
Czarne stanowią największy 
nieoceaniczny obszar wodny w Europie i 
dobrze skoordynowana strategia UE może 
być niezwykle korzystna dla całego 
regionu.

Or.en


