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Amendamentul 1
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaşte faptul că Regiunea Mării 
Negre (RMN) prezintă o importanţă 
geostrategică pentru securitatea energetică 
şi pentru diversificarea surselor de 
aprovizionare cu energie ale UE datorită 
proximităţii sale faţă de Marea Caspică, 
Orientul Mijlociu şi Asia Centrală, precum 
şi faptul că UE a devenit un actor principal 
în regiune după aderarea României şi 
Bulgariei la Uniunea Europeană;

1. recunoaşte faptul că Regiunea Mării 
Negre (RMN) prezintă o importanţă 
geostrategică pentru UE datorită 
proximităţii sale faţă de Marea Caspică, 
Orientul Mijlociu şi Asia Centrală, precum 
şi faptul că UE a devenit un actor principal 
în această regiune de importanţă crucială
după aderarea României şi Bulgariei la 
Uniunea Europeană, dar recunoaşte că 
încă mai trebuie să se depună eforturi 
suplimentare;

Or.en

Amendamentul 2
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaşte faptul că Regiunea Mării 
Negre (RMN) prezintă o importanţă 
geostrategică pentru securitatea energetică 
şi pentru diversificarea surselor de 
aprovizionare cu energie ale UE datorită 
proximităţii sale faţă de Marea Caspică, 
Orientul Mijlociu şi Asia Centrală, precum 
şi faptul că UE a devenit un actor 
principal în regiune după aderarea 
României şi Bulgariei la Uniunea 
Europeană;

1. recunoaşte faptul că Regiunea Mării 
Negre (RMN) prezintă o importanţă 
geostrategică pentru securitatea energetică
a UE şi oferă posibilitatea diversificării 
surselor de energie ale UE şi a rutelor de 
aprovizionare cu energie datorită 
proximităţii sale faţă de Marea Caspică, 
Orientul Mijlociu şi Asia Centrală, precum 
şi faptul că UE a devenit unul dintre 
actorii principali în această regiune după 
aderarea României şi Bulgariei la Uniunea
Europeană;

Or.en
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Amendamentul 3
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaşte faptul că Regiunea Mării 
Negre (RMN) prezintă o importanţă
geostrategică pentru securitatea energetică 
şi pentru diversificarea surselor de 
aprovizionare cu energie ale UE datorită 
proximităţii sale faţă de Marea Caspică, 
Orientul Mijlociu şi Asia Centrală, precum 
şi faptul că UE a devenit un actor principal 
în regiune după aderarea României şi 
Bulgariei la Uniunea Europeană;

1. recunoaşte faptul că Regiunea Mării 
Negre (RMN) prezintă o importanţă
geopolitică pentru securitatea energetică şi 
pentru diversificarea surselor de 
aprovizionare cu energie ale UE datorită 
proximităţii sale faţă de Marea Caspică, 
Orientul Mijlociu şi Asia Centrală, precum 
şi faptul că UE ar putea deveni un actor 
principal în regiune după aderarea 
României şi Bulgariei la Uniunea 
Europeană;

Or.en

Amendamentul 4
Hannes Swoboda

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recunoaşte faptul că Regiunea Mării 
Negre (RMN) prezintă o importanţă 
geostrategică pentru securitatea energetică 
şi pentru diversificarea surselor de 
aprovizionare cu energie ale UE datorită 
proximităţii sale faţă de Marea Caspică, 
Orientul Mijlociu şi Asia Centrală, precum 
şi faptul că UE a devenit un actor principal 
în regiune după aderarea României şi 
Bulgariei la Uniunea Europeană;

1. recunoaşte faptul că Regiunea Mării 
Negre (RMN) prezintă o importanţă 
geostrategică, în special pentru securitatea 
energetică şi pentru diversificarea surselor 
de aprovizionare cu energie ale UE datorită 
proximităţii sale faţă de Marea Caspică, 
Orientul Mijlociu şi Asia Centrală, precum 
şi faptul că UE a devenit un actor principal 
în regiune după aderarea României şi 
Bulgariei la Uniunea Europeană;

Or.de
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Amendamentul 5
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia să integreze 
dimensiunea de mediu în strategia sa 
pentru regiunea Mării Negre şi, în 
special, să contribuie la refacerea 
mediului ca urmare a poluării cu deşeuri 
toxice în zona Dunării;

Or.en

Amendamentul 6
András Gyürk

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că pachetul privind 
infrastructura energetică ce urmează să 
fie prezentat în scurt timp de către 
Comisie trebuie să pună un accent 
deosebit pe investiţiile în domeniul 
energiei planificate în regiunea Mării 
Negre; atrage atenţia asupra faptului că 
rutele de tranzit care traversează statele 
din regiune pot îmbunătăţi în mod 
semnificativ siguranţa aprovizionării în 
UE; 

Or.hu

Amendamentul 7
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că este important ca statele 
membre să aibă o abordare comună faţă 
de regiunea Mării Negre, cu scopul de a 
îndeplini obiectivele UE pe termen lung 
vizând siguranţa aprovizionării cu energie 
şi stabilitatea în vecinătatea sa;

Or.en

Amendamentul 8
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 1b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază că este important să fie 
definite clar mijloacele şi metodele 
operaţionale pentru implementarea unei 
strategii pentru Marea Neagră, inclusiv 
procesele, proiectele, sistemul de 
monitorizare şi finanţarea, în special cu 
scopul de a clarifica coordonarea acesteia 
cu Parteneriatul estic;

Or.en

Amendamentul 9
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. atrage atenţia asupra parteneriatului
strategic pe termen lung între UE şi Rusia 
şi asupra intereselor comune ale acestora 
în ceea ce priveşte creşterea volumului 
schimburilor comerciale şi a investiţiilor 
bilaterale, facilitarea şi liberalizarea 
comerţului în cadrul economiei mondiale, 

2. subliniază parteneriatul strategic pe 
termen lung între UE şi Rusia şi interesele
comune ale acestora în ceea ce priveşte 
creşterea volumului schimburilor 
comerciale şi a investiţiilor bilaterale, 
facilitarea şi liberalizarea comerţului în 
cadrul economiei mondiale, precum şi 
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precum şi consolidarea şi dezvoltarea 
concurenţei, inclusiv în RMN;

consolidarea şi dezvoltarea concurenţei, 
inclusiv în RMN;

Or.en

Amendamentul 10
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. având în vedere noile interconexiuni de 
gaz şi electricitate şi noile centrale 
electrice (pe bază de combustibili fosili, 
energii regenerabile şi proiecte nucleare), 
subliniază necesitatea existenţei unor
reguli de piaţă transparente, precum şi 
necesitatea protecţiei mediului şi a 
investiţiilor, a predictibilităţii şi existenţei 
unor condiţii echitabile pentru tranzitul 
energiei şi comerţul energetic;

3. având în vedere construirea de noi 
interconexiuni şi conducte de gaz, de noi 
interconexiuni şi reţele de electricitate, 
precum şi de noi centrale electrice (pe bază 
de combustibili fosili, energii regenerabile 
şi proiecte nucleare), subliniază că ar 
trebui stabilite reguli de piaţă şi condiţii
transparente şi echitabile pentru tranzitul 
energiei şi comerţul energetic, care să 
garanteze previzibilitatea pe termen lung 
a investiţiilor; subliniază că aceste reguli 
şi condiţii ar trebui să încurajeze un nivel 
ridicat de protecţie a mediului, de sănătate 
umană şi de siguranţă;

Or.en

Amendamentul 11
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. având în vedere noile interconexiuni de 
gaz şi electricitate şi noile centrale electrice
(pe bază de combustibili fosili, energii 
regenerabile şi proiecte nucleare),
subliniază necesitatea existenţei unor reguli 
de piaţă transparente, precum şi necesitatea 
protecţiei mediului şi a investiţiilor, a 
predictibilităţii şi existenţei unor condiţii 

3. având în vedere noile interconexiuni de 
gaz şi electricitate şi noile centrale 
electrice, subliniază necesitatea existenţei 
unor reguli de piaţă transparente, precum şi 
necesitatea protecţiei mediului şi a 
investiţiilor, a participării democratice, a 
predictibilităţii şi existenţei unor condiţii 
echitabile pentru tranzitul energiei şi 
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echitabile pentru tranzitul energiei şi 
comerţul energetic;

comerţul energetic;

Or.en

Amendamentul 12
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. având în vedere noile interconexiuni de 
gaz şi electricitate şi noile centrale 
electrice (pe bază de combustibili fosili, 
energii regenerabile şi proiecte nucleare), 
subliniază necesitatea existenţei unor reguli 
de piaţă transparente, precum şi necesitatea 
protecţiei mediului şi a investiţiilor, a 
predictibilităţii şi existenţei unor condiţii 
echitabile pentru tranzitul energiei şi 
comerţul energetic;

3. având în vedere noile terminale de gaz, 
infrastructuri şi terminale GNL, noile 
interconexiuni şi centrale electrice (pe 
bază de combustibili fosili, energii 
regenerabile şi proiecte nucleare), 
subliniază necesitatea existenţei unor reguli 
de piaţă transparente, precum şi necesitatea 
protecţiei mediului şi a investiţiilor, a 
predictibilităţii şi existenţei unor condiţii 
echitabile pentru tranzitul energiei şi 
comerţul energetic;

Or.en

Amendamentul 13
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită ca acest parteneriat să includă 
transferul de cunoştinţe şi de tehnologie 
în domeniul energiei regenerabile şi al 
eficienţei energetice, precum şi asistenţă 
tehnică la proiectarea reţelelor şi 
subliniază că economiile de energie sunt 
esenţiale pentru creşterea siguranţei 
aprovizionării, ţinând seama de faptul că, 
de exemplu, prin atingerea obiectivului de 
a realiza economii de energie de 20% s-ar 
economisi o cantitate de energie 
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echivalentă cu cea furnizată de 15 
conducte Nabucco;

Or.en

Amendamentul 14
Anni Podimata

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. sprijină cercetarea în domeniul 
surselor alternative de energie şi în 
special al energiilor regenerabile, al 
eficienţei energetice şi al economiilor de 
energie, acestea reprezentând premise 
esenţiale pentru a face faţă provocărilor 
create de schimbările climatice şi pentru a 
contribui la efortul global de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră;

Or.en

Amendamentul 15
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reafirmă faptul că politica UE privind 
securitatea aprovizionării cu energie se 
bazează pe diversificarea surselor şi a 
rutelor; subliniază importanţa proiectului 
conductei de gaz Nabucco şi solicită 
Comisiei şi statelor membre, precum şi 
partenerilor acestora, să accelereze 
punerea în aplicare a acestuia;

4. reafirmă faptul că politica UE privind 
securitatea aprovizionării cu energie se 
bazează pe diversificarea surselor şi a 
rutelor; subliniază că este necesar ca 
statele membre şi Comisia, împreună cu 
partenerii lor, să reevalueze proiectul 
gazoductului Nabucco, să analizeze 
fezabilitatea acestuia şi, în final, să-l 
refacă pentru a asigura o eficienţă mai 
mare;

Or.en
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Amendamentul 16
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reafirmă faptul că politica UE privind 
securitatea aprovizionării cu energie se 
bazează pe diversificarea surselor şi a 
rutelor; subliniază importanţa proiectului
conductei de gaz Nabucco şi solicită 
Comisiei şi statelor membre, precum şi 
partenerilor acestora, să accelereze punerea 
în aplicare a acestuia;

4. reafirmă faptul că politica UE privind 
securitatea aprovizionării cu energie se 
bazează pe diversificarea surselor şi a 
rutelor; subliniază importanţa unui coridor 
sudic al gazelor (inclusiv proiectele 
precum Nabucco, interconexiunea 
Turcia-Grecia-Italia şi South Stream), 
precum şi a conductei de petrol Burghas-
Alexandroupolis şi solicită Comisiei şi 
statelor membre, precum şi partenerilor 
acestora, să accelereze punerea în aplicare 
a acestora;

Or.en

Amendamentul 17
Anni Podimata, Niki Tzavela

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reafirmă faptul că politica UE privind 
securitatea aprovizionării cu energie se 
bazează pe diversificarea surselor şi a 
rutelor; subliniază importanţa proiectului 
conductei de gaz Nabucco şi solicită 
Comisiei şi statelor membre, precum şi 
partenerilor acestora, să accelereze punerea 
în aplicare a acestuia;

4. reafirmă faptul că politica UE privind 
securitatea aprovizionării cu energie se 
bazează pe diversificarea surselor şi a 
rutelor; subliniază valoarea adăugată 
europeană şi importanţa coridorului sudic 
al gazelor şi solicită Comisiei şi statelor 
membre, precum şi partenerilor acestora, să 
accelereze punerea în aplicare a acestuia;

Or.en
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Amendamentul 18
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea promovării 
coridorului sudic ca mijloc de 
îmbunătăţire a siguranţei aprovizionării 
în UE; consideră că proiectele precum 
gazoductul Nabucco, ce reprezintă o 
prioritate-cheie pentru UE, alături de alte 
proiecte mai mici, cum ar fi gazoductul 
transadriatic (TAP), interconexiunea 
Turcia-Grecia-Italia (ITGI) sau 
interconexiunea Azerbaidjan-Georgia-
România (AGRI), reiterează importanţa 
deosebită a angajamentelor UE în 
regiunea Mării Negre, dar şi nevoile 
ulterioare de intensificare a cooperării 
dintre ţările din jurul Mării Negre;

Or.en

Amendamentul 19
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. ia în considerare necesitatea 
diversificării rutelor şi a surselor de 
energie ale UE, subliniază importanţa 
dezvoltării proiectelor precum conducta 
de petrol PEOP (Constanţa-Trieste) şi a 
proiectului AGRI (transportarea cu 
vaporul a gazului lichefiat azer via 
Georgia pe Marea Neagră până la 
Constanţa) şi invită Comisia şi statele 
membre în cauză să sprijine aceste 
proiecte;

Or.en
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Amendamentul 20
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. îndeamnă Comisia să încheie 
acordurile cu potenţialele ţări furnizoare 
pentru gazoductul Nabucco până la 
sfârşitul lui 2010;

Or.en

Amendamentul 21
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază potenţialul surselor de 
energie regenerabile în regiunea Mării 
Negre, care ar putea contribui 
considerabil la un viitor energetic sigur la 
nivel global şi la o creştere economică 
durabilă şi îndeamnă Comisia şi ţările 
riverane Mării Negre să deblocheze acest 
potenţial;
.

Or.en

Amendamentul 22
Philippe Lamberts

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că, în contextul comerţului 
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internaţional şi al transportului de 
hidrocarburi în regiune, este esenţial să se 
ţină seama de sensibilitatea ecologică a 
Mării Negre şi de strâmtorile turceşti 
extrem de aglomerate, ceea ce sporeşte 
riscul de accidente şi de deversări de 
petrol în aceste puncte de ambuteiaj 
aglomerate şi periculoase;

Or.en

Amendamentul 23
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. salută aderarea Ucrainei şi Moldovei 
la Tratatul de instituire a Comunităţii 
Energiei, ceea ce va juca un rol important 
în atingerea obiectivelor UE în materie de 
securitate energetică şi va contribui la 
securitatea acestor ţări;

Or.en

Amendamentul 24
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază urgenţa înfiinţării Adunării 
Parlamentare Euronest, ceea ce va 
contribui la realizarea obiectivelor 
Parteneriatului estic şi, astfel, va avea un 
impact pozitiv asupra chestiunilor legate 
de securitatea energetică;

Or.en
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Amendamentul 25
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază necesitatea implicării 
partenerilor regionali încă din primele 
etape de concepere a proiectului pentru a 
stimula interesul şi a încuraja 
proprietatea comună; consideră că 
strategia pentru Marea Baltică ar putea 
constitui un exemplu de strategie 
macroregională care se bazează pe 
cooperarea dintre autorităţile locale, 
comunităţile de afaceri şi organizaţiile 
societăţii civile;

Or.en

Amendamentul 26
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 5d (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. regretă că Forumul Mării Negre 
pentru Dialog şi Parteneriat a fost afectat 
negativ de tensiuni regionale şi, ca 
urmare, nu a fost realizat până în prezent; 
consideră că un astfel de forum ar putea 
fi relevant pentru lansarea de idei şi 
încurajarea dialogului între actorii 
regionali;

Or.en

Amendamentul 27
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 5e (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5e. salută crearea de parteneriate 
sectoriale în cele trei domenii: mediu, 
transport şi energie, ceea ce deschide 
calea pentru analizarea şi coordonarea 
unor proiecte concrete, pe termen lung;

Or.en

Amendamentul 28
Marian-Jean Marinescu

Proiect de aviz
Punctul 5f (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. salută acţiunile întreprinse pentru 
extinderea spaţiului aerian comun 
european pentru a include ţările de la 
Marea Neagră; invită Comisia să 
urmărească dialogul cu Republica 
Moldova privind liberalizarea 
transportului său aerian şi să înceapă 
rapid negocierile pentru aderarea 
Moldovei la spaţiul aerian comun 
european;

Or.en

Amendamentul 29
Vladko Todorov Panayotov

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. consideră esenţială dezvoltarea 
porturilor UE la Marea Neagră, inclusiv a 
terminalelor pentru petrol şi gaz şi a 
aranjamentelor privind transportul 
intermodal, în scopul îmbunătăţirii 
comerţului internaţional şi a transportului 

6. consideră esenţială dezvoltarea 
porturilor UE la Marea Neagră, inclusiv a 
terminalelor pentru petrol şi gaz şi a 
aranjamentelor privind transportul 
intermodal, în scopul îmbunătăţirii 
comerţului internaţional şi a transportului 
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hidrocarburilor în regiune; hidrocarburilor în regiune; subliniază că la 
construirea unei asemenea infrastructuri 
ar trebui să se respecte cu stricteţe cele 
mai ridicate standarde UE şi 
internaţionale în ceea ce priveşte protecţia 
mediului în zonele de coastă, sănătatea 
umană şi securitatea şi să se efectueze în 
prealabil toate evaluările privind impactul 
asupra mediului;

Or.en

Amendamentul 30
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. Invită statele riverane Mării Negre să 
încheie un Memorandum de înţelegere 
pentru dezvoltarea de coridoare maritime 
la Marea Neagră şi solicită Comisiei să 
deschidă o linie de finanţare din bugetul 
TEN-T pentru coridoarele maritime la 
Marea Neagră, similară celor existente 
pentru coridoarele maritime de la Marea 
Baltică , Marea Nordului şi Marea 
Mediterană;

Or.ro

Amendamentul 31
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. în urma recentului dezastru petrolier 
(Golful Mexic), subliniază că este 
important să se ţină seama de toate 
măsurile de precauţie în domeniul 
siguranţei la dezvoltarea de noi terminale 
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de petrol şi de gaz;

Or.en

Amendamentul 32
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. Consideră că, pentru comerţul 
internaţional şi pentru transportul de 
hidrocarburi în regiune, este esenţială 
dezvoltarea infrastructurii din porturile 
UE la Marea Neagră şi la Dunărea 
maritimă şi a co-modalităţii dintre 
diferitele tipuri de transport şi solicită 
Comisiei şi statelor membre să accelereze 
realizarea proiectelor prioritare de 
transport transeuropean de pe axele 7, 18, 
21 şi 22, prevăzute în anexa II la Decizia 
nr. 884/2004/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 29 aprilie 
2004, de modificare a Deciziei nr. 
1692/96/CE privind orientările 
comunitare pentru dezvoltarea reţelei 
transeuropene de transport şi integrarea 
progresivă a acestora cu TRACECA, cu 
axa centrală, cea de sud-est şi cu rutele 
maritime pentru transport internaţional 
definite în Comunicarea Comisiei către 
Consiliu şi Parlamentul European 
„Extinderea principalelor axe 
transeuropene de transport către Ţările 
învecinate - Orientări pentru transportul 
în Europa şi în regiunile învecinate 
[COM(2007)0032]”;

Or.ro



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

RO

Amendamentul 33
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. Consideră necesară modernizarea 
infrastructurii rutiere în regiunea Mării 
Negre şi a asigurării conexiunilor cu 
coridoarele europene de transport; susţine 
necesitatea implementării Proiectului 
Autostrăzii Inelare a Mării Negre lansat 
de OCEMN în 2006 şi care va tranversa 
toate statele membre OCEMN şi solicită 
Comisiei şi statelor membre riverane 
Mării Negre să includă acest proiect 
printre proiectele prioritare TEN-T cu 
ocazia revizuirii la mijloc de parcurs a 
politicii TEN-T;

Or.ro

Amendamentul 34
Adina-Ioana Vălean

Proiect de aviz
Punctul 7 

Proiectul de aviz Amendamentul

7. recunoaşte realizările proiectului BSI2

în ceea ce priveşte crearea unei reţele 
regionale de cercetare şi educaţie în 
regiunea extinsă a Mării Negre, precum şi 
conectarea acesteia la GEANT şi invită 
Comisia să continue să sprijine proiecte 
de cercetare în RMN, precum: HP-SEE, 
SEE-GRID, SCENE, CAREN, BSRN;

7. invită Comisia să efectueze o evaluare a 
rezultatelor concrete ale proiectelor de 
cercetare în RMN, cum ar fi proiectul 
BSI2 de creare a unei reţele regionale de 
cercetare şi educaţie, precum şi conectarea 
acesteia la GEANT sau proiectele HP-
SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN, 
BSRN;

Or.en
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Amendamentul 35
Hannes Swoboda

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. recunoaşte importanţa OCEMN şi 
rolul Sinergiei Mării Negre, dar – dată 
fiind importanţa geopolitică a regiunii 
Mării Negre şi lipsa oricăror succese 
notabile până în momentul de faţă legate 
de Sinergia Mării Negre – subliniază 
nevoia urgentă de a dezvolta o strategie 
UE unitară pentru regiunea Mării Negre, 
deoarece numai printr-o asemenea 
strategie se poate atinge obiectivul unei 
cooperări consolidate şi durabile cu 
regiunea Mării Negre;

Or.de

Amendamentul 36
Silvia-Adriana Ţicău

Proiect de aviz
Punctul 7a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

7a. Reaminteşte că Programul Operţional 
Comun Bazinul Mării Negre 2007-2013 
finanţat din Instrumentul European de 
Vecinătate şi Parteneriat (ENPI), este 
primul program de cooperare 
transfrontalieră finanţat de UE în bazinul 
Mării Negre şi invită toate statele riverane 
Mării Negre să semneze Acordul 
Financiar cu Comisia Europeană, acord 
în baza căruia se pot accesa fonduri 
ENPI, astfel încât acest program să 
devină instrumentul central al 
implementării Strategiei UE la Marea 
Neagră;

Or.ro
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Amendamentul 37
Hannes Swoboda

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recunoaşte importanţa CMN, a 
OCEMN, precum şi rolul Sinergiei Mării 
Negre, şi invită Comisia să dezvolte o 
Strategie UE pentru Marea Neagră însoţită 
de un Plan de acţiune care să conţină 
proiecte-pilot în următoarele domenii de 
cooperare: dezvoltarea economică durabilă, 
îmbunătăţirea conectivităţii şi a 
comunicării, protecţia mediului, securitate, 
migraţie şi schimburi culturale, şi care să 
utilizeze toate instrumentele financiare 
disponibile (FC, FEDER, FIV, IEVP).

8. invită, prin urmare, Comisia să acorde 
o mai mare prioritate regiunii Mării Negre
şi să dezvolte o Strategie UE pentru Marea 
Neagră însoţită de un Plan de acţiune care 
să conţină proiecte-pilot în următoarele 
domenii de cooperare: dezvoltarea 
economică durabilă, îmbunătăţirea 
conectivităţii şi a comunicării cu 
implicarea cât mai largă a tuturor 
operatorilor şi partenerilor regionali 
relevanţi, protecţia mediului, securitate,
migraţie, sprijinirea şi dezvoltarea 
societăţii civile şi schimburi culturale şi 
educaţie, prin utilizarea tuturor 
instrumentelor financiare disponibile (FC, 
FEDER, FIV, IEVP).

Or.de

Amendamentul 38
Ioannis A. Tsoukalas

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recunoaşte importanţa CMN, a OCEMN, 
precum şi rolul Sinergiei Mării Negre, şi 
invită Comisia să dezvolte o Strategie UE 
pentru Marea Neagră însoţită de un Plan de 
acţiune care să conţină proiecte-pilot în 
următoarele domenii de cooperare:
dezvoltarea economică durabilă, 
îmbunătăţirea conectivităţii şi a 
comunicării, protecţia mediului, securitate, 
migraţie şi schimburi culturale, şi care să 

8. recunoaşte importanţa CMN, a OCEMN, 
precum şi rolul Sinergiei Mării Negre, şi 
invită Comisia să dezvolte o Strategie UE 
pentru Marea Neagră însoţită de un Plan de 
acţiune care să conţină proiecte-pilot în 
special în următoarele domenii de 
cooperare: dezvoltarea economică durabilă,
cercetare şi inovare tehnologică,
îmbunătăţirea conectivităţii şi a 
comunicării, protecţia mediului, securitate, 
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utilizeze toate instrumentele financiare 
disponibile (FC, FEDER, FIV, IEVP).

migraţie şi schimburi culturale, şi care să 
utilizeze toate instrumentele financiare 
disponibile (FC, FEDER, FIV, IEVP).

Or.en

Amendamentul 39
András Gyürk

Proiect de aviz
Punctul 8 

Proiectul de aviz Amendamentul

8. recunoaşte importanţa CMN, a OCEMN, 
precum şi rolul Sinergiei Mării Negre, şi 
invită Comisia să dezvolte o Strategie UE 
pentru Marea Neagră însoţită de un Plan de 
acţiune care să conţină proiecte-pilot în 
următoarele domenii de cooperare:
dezvoltarea economică durabilă, 
îmbunătăţirea conectivităţii şi a 
comunicării, protecţia mediului, securitate, 
migraţie şi schimburi culturale, şi care să 
utilizeze toate instrumentele financiare 
disponibile (FC, FEDER, FIV, IEVP).

8. recunoaşte importanţa CMN, a OCEMN, 
precum şi rolul Sinergiei Mării Negre, şi 
invită Comisia să dezvolte o Strategie UE 
pentru Marea Neagră însoţită de un Plan de 
acţiune care să conţină proiecte-pilot în 
următoarele domenii de cooperare:
dezvoltarea economică durabilă, 
îmbunătăţirea conectivităţii şi a 
comunicării, protecţia mediului,
conservarea naturii, securitate, migraţie şi 
schimburi culturale, şi care să utilizeze 
toate instrumentele financiare disponibile
(FC, FEDER, FIV, IEVP).

Or.hu

Amendamentul 40
András Gyürk

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. consideră că măsurile de conservare a 
naturii în regiune trebuie să fie 
armonizate pentru a proteja diversitatea 
peisajelor şi habitatelor din Marea 
Neagră; este de opinie că reglementările 
în domeniul conservării naturii trebuie, în 
consecinţă, să ţină pasul cu dezvoltarea 
serviciilor sociale ale ecosistemului 
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(turism, pescuit durabil etc.).

Or.hu

Amendamentul 41
Lambert van Nistelrooij

Proiect de aviz
Punctul 8a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

8a. subliniază necesitatea creării unei 
legături între Strategia macroregională 
pentru regiunea Dunării şi RMN, 
deoarece Dunărea şi Marea Neagră 
constituie cea mai mare întindere de apă 
din Europa în afara oceanelor şi o 
strategie UE bine coordonată poate 
prezenta multe avantaje pentru întreaga 
regiune.

Or.en


