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Predlog spremembe 1
Philippe Lamberts

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je črnomorska regija 
strateško pomembna za zanesljivo oskrbo z 
energijo in diverzifikacijo oskrbe z 
energijo v EU, ker leži blizu Kaspijskega 
morja, Bližnjega vzhoda in osrednje Azije, 
in da je po pristopu Romunije in Bolgarije 
EU postala pomemben akter v tej regiji;

1. ugotavlja, da je črnomorska regija 
strateško pomembna za EU, ker leži blizu 
Kaspijskega morja, Bližnjega vzhoda in 
osrednje Azije, in da je po pristopu 
Romunije in Bolgarije EU postala 
pomemben akter v tej ključni regiji, 
vendar priznava, da je potrebno storiti še 
veliko več;

Or.en

Predlog spremembe 2
Vladko Todorov Panayotov

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je črnomorska regija 
strateško pomembna za zanesljivo oskrbo z 
energijo in diverzifikacijo oskrbe z 
energijo v EU, ker leži blizu Kaspijskega 
morja, Bližnjega vzhoda in osrednje Azije, 
in da je po pristopu Romunije in Bolgarije 
EU postala pomemben akter v tej regiji;

1. ugotavlja, da je črnomorska regija 
strateško pomembna za zanesljivo oskrbo 
EU z energijo, saj EU omogoča 
diverzifikacijo energetskih virov in poti za
oskrbo z energijo, ker leži blizu 
Kaspijskega morja, Bližnjega vzhoda in 
osrednje Azije, in da je po pristopu 
Romunije in Bolgarije EU postala eden od 
pomembnejših akterjev v tej regiji;

Or.en

Predlog spremembe 3
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 1 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je črnomorska regija 
strateško pomembna za zanesljivo oskrbo z 
energijo in diverzifikacijo oskrbe z 
energijo v EU, ker leži blizu Kaspijskega 
morja, Bližnjega vzhoda in osrednje Azije, 
in da je po pristopu Romunije in Bolgarije 
EU postala pomemben akter v tej regiji;

1. ugotavlja, da je črnomorska regija 
geopolitično pomembna za zanesljivo 
oskrbo z energijo in diverzifikacijo oskrbe 
z energijo v EU, ker leži blizu Kaspijskega 
morja, Bližnjega vzhoda in osrednje Azije, 
in da lahko po pristopu Romunije in 
Bolgarije EU postane pomemben akter v 
tej regiji;

Or.en

Predlog spremembe 4
Hannes Swoboda

Osnutek mnenja
Odstavek 1 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ugotavlja, da je črnomorska regija 
strateško pomembna za zanesljivo oskrbo z 
energijo in diverzifikacijo oskrbe z 
energijo v EU, ker leži blizu Kaspijskega 
morja, Bližnjega vzhoda in osrednje Azije, 
in da je po pristopu Romunije in Bolgarije 
EU postala pomemben akter v tej regiji;

1. ugotavlja, da je črnomorska regija 
strateško pomembna zlasti za zanesljivo 
oskrbo z energijo in diverzifikacijo oskrbe 
z energijo v EU, ker leži blizu Kaspijskega 
morja, Bližnjega vzhoda in osrednje Azije, 
in da je po pristopu Romunije in Bolgarije 
EU postala pomemben akter v tej regiji;

Or.de

Predlog spremembe 5
Philippe Lamberts

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva Komisijo, naj v svojo strategijo 
za črnomorsko regijo vključi okoljsko 
razsežnost, ter naj zlasti prispeva k 
sanaciji okolja po strupenem onesnaženju 
v Podonavju;
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Or.en

Predlog spremembe 6
András Gyürk

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. meni, da mora sveženj za energetsko 
infrastrukturo, ki ga bo v kratkem 
predstavila Komisija, dati velik pomen 
predlaganim energetskim projektom v 
črnomorski regiji; opozarja na dejstvo, da 
tranzitne poti, ki vodijo skozi države v 
regiji, lahko zelo izboljšajo zanesljivo 
oskrbo v EU; 

Or.hu

Predlog spremembe 7
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je pomembno, da imajo 
države članice skupen pristop do 
črnomorske regije, da lahko EU uresniči 
svoj dolgoročni interes za zanesljivo 
oskrbo z energijo ter stabilnost v svoji 
soseski;

Or.en

Predlog spremembe 8
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja pomen točno določenih 
delovnih metod in sredstev za izvajanje 
črnomorske strategije, vključno s 
postopki, projekti, nadzornim sistemom in 
finančnimi sredstvi, zlasti zato, da se 
pojasni njeno usklajevanje z vzhodnim 
partnerstvom;

Or.en

Predlog spremembe 9
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 2 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja na dolgoletno strateško 
partnerstvo med EU in Rusijo ter na njune 
skupne koristi, ki bi jih prinesli povečanje 
bilateralne trgovine in naložb, olajšanje in 
liberalizacija trgovine v svetovnem 
gospodarstvu, pa tudi krepitev in razvoj 
konkurenčnosti, med drugim v črnomorski 
regiji;

2. poudarja dolgoletno strateško 
partnerstvo med EU in Rusijo ter njune 
skupne koristi, ki bi jih prinesli povečanje 
bilateralne trgovine in naložb, olajšanje in 
liberalizacija trgovine v svetovnem 
gospodarstvu, pa tudi krepitev in razvoj 
konkurenčnosti, med drugim v črnomorski 
regiji;

Or.en

Predlog spremembe 10
Vladko Todorov Panayotov

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ob upoštevanju novih medsebojnih 
povezav za transport plina in električne 
energije ter novih elektrarn (fosilna goriva, 
obnovljivi viri energije in jedrski projekti) 
poudarja, da so potrebna pregledna tržna 
pravila, zaščita okolja in zavarovanje 

3. ob upoštevanju izgradnje novih 
plinovodov in medsebojnih povezav, novih 
električnih omrežij in medsebojnih 
povezav ter novih elektrarn (fosilna goriva, 
obnovljivi viri energije in jedrski projekti) 
poudarja, da so potrebna pregledna in 
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naložb, predvidljivost ter pošteni pogoji za 
tranzit energije in trgovino z njo;

poštena tržna pravila ter pogoji za tranzit 
energije in trgovino z njo, treba pa je tudi 
vzpostaviti dolgoročno predvidljivost za 
naložbe; poudarja, da bi taka pravila in 
pogoji morali spodbuditi visoko raven 
varstva okolja, zdravja ljudi in njihove 
varnosti;

Or.en

Predlog spremembe 11
Philippe Lamberts

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ob upoštevanju novih medsebojnih 
povezav za transport plina in električne 
energije ter novih elektrarn (fosilna goriva, 
obnovljivi viri energije in jedrski projekti)
poudarja, da so potrebna pregledna tržna 
pravila, zaščita okolja in zavarovanje 
naložb, predvidljivost ter pošteni pogoji za 
tranzit energije in trgovino z njo;

3. ob upoštevanju novih medsebojnih 
povezav za transport plina in električne 
energije ter novih elektrarn poudarja, da so 
potrebna pregledna tržna pravila, zaščita 
okolja in zavarovanje naložb, 
demokratično sodelovanje, predvidljivost 
ter pošteni pogoji za tranzit energije in 
trgovino z njo;

Or.en

Predlog spremembe 12
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Osnutek mnenja
Odstavek 3 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ob upoštevanju novih medsebojnih 
povezav za transport plina in električne 
energije ter novih elektrarn (fosilna goriva, 
obnovljivi viri energije in jedrski projekti) 
poudarja, da so potrebna pregledna tržna 
pravila, zaščita okolja in zavarovanje 
naložb, predvidljivost ter pošteni pogoji za 
tranzit energije in trgovino z njo;

3. ob upoštevanju novih medsebojnih 
povezav za transport plina in električne 
energije, terminalov in infrastrukture za 
utekočinjeni zemeljski plin ter novih 
elektrarn (fosilna goriva, obnovljivi viri 
energije in jedrski projekti) poudarja, da so 
potrebna pregledna tržna pravila, zaščita 
okolja in zavarovanje naložb, 
predvidljivost ter pošteni pogoji za tranzit 
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energije in trgovino z njo;

Or.en

Predlog spremembe 13
Philippe Lamberts

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva partnerstvo, naj na področje 
obnovljivih energij in energetske 
učinkovitosti vključi prenos znanja in 
tehnologije ter tehnično pomoč za 
načrtovanje omrežja, ter poudarja, da je 
varčevanje z energijo ključni element za 
zanesljivo oskrbo; če bi na primer dosegli 
20 % energetski prihranek, bi ta 
prihranek bil enak količini energije, ki jo 
dostavi 15 Nabucco plinovodov;

Or.en

Predlog spremembe 14
Anni Podimata

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. podpira raziskave za nadomestne 
energetske vire, zlasti obnovljive vire 
energije, energetsko učinkovitost in 
energetski prihranek, ki so temeljni 
predpogoj, da se lahko soočimo z izzivi, ki 
nastajajo zaradi podnebnih sprememb, in 
prispevamo k vsesplošnim prizadevanjem 
za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov;

Or.en
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Predlog spremembe 15
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. znova poudarja, da politika zanesljive 
oskrbe z energijo v EU temelji na 
diverzifikaciji virov in transportnih poti;
poudarja pomen plinovoda Nabucco ter 
poziva Komisijo in države članice, naj 
skupaj s partnerji pospešijo njegovo 
izvedbo;

4. znova poudarja, da politika zanesljive 
oskrbe z energijo v EU temelji na 
diverzifikaciji virov in transportnih poti;
poudarja, da morajo Komisija in države 
članice, skupaj s svojimi partnerji,
ponovno preučiti projekt za plinovod 
Nabucco, oceniti njegovo izvedljivost in 
morebiti narediti nov načrt, da bi postal 
učinkovitejši;

Or.en

Predlog spremembe 16
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. znova poudarja, da politika zanesljive 
oskrbe z energijo v EU temelji na 
diverzifikaciji virov in transportnih poti;
poudarja pomen plinovoda Nabucco ter 
poziva Komisijo in države članice, naj 
skupaj s partnerji pospešijo njegovo
izvedbo;

4. znova poudarja, da politika zanesljive 
oskrbe z energijo v EU temelji na 
diverzifikaciji virov in transportnih poti;
poudarja pomen južnega plinskega 
koridorja (ki vključuje Nabucco, 
povezovalni plinovod med Turčijo, Grčijo 
in Italijo ter načrte za Južni tok) in 
naftovoda Burgas-Alexandroupolis ter 
poziva Komisijo in države članice, naj 
skupaj s svojimi partnerji pospešijo njuno
izvedbo;

Or.en
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Predlog spremembe 17
Anni Podimata, Niki Tzavela

Osnutek mnenja
Odstavek 4 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. znova poudarja, da politika zanesljive 
oskrbe z energijo v EU temelji na 
diverzifikaciji virov in transportnih poti;
poudarja pomen plinovoda Nabucco ter 
poziva Komisijo in države članice, naj 
skupaj s partnerji pospešijo njegovo 
izvedbo;

4. znova poudarja, da politika zanesljive 
oskrbe z energijo v EU temelji na 
diverzifikaciji virov in transportnih poti;
poudarja evropsko dodano vrednost in 
pomen južnega plinskega koridorja ter 
poziva Komisijo in države članice, naj 
skupaj s svojimi partnerji pospešijo 
njegovo izvedbo;

Or.en

Predlog spremembe 18
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja pomen spodbujanja južnega 
koridorja kot sredstva za povečanje 
zanesljive oskrbe z energijo EU; meni, da 
projekti kot plinovod Nabucco, ki je 
ključni prednostni projekt EU, in drugi 
manjši projekti, kot so čezjadranski 
plinovod, povezovalni plinovod med 
Turčijo, Grčijo in Italijo ali povezovalni 
koridor med Azerbajdžanom, Gruzijo in 
Romunijo, ponovno kažejo velik pomen 
obveznosti EU v črnomorski regiji, pa tudi 
dodatno potrebo, da se poveča sodelovanje 
med državami v okolici Črnega morja;

Or.en
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Predlog spremembe 19
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. upošteva potrebo po diverzifikaciji 
virov in poti za energetsko oskrbo EU; 
poudarja pomen razvijanja projektov, kot 
sta naftovod Constanta-Trst in projekt 
AGRI (ladijski prevoz utekočinjenega 
azerbajdžanskega plina prek Gruzije in 
Črnega morja do Constante) ter poziva 
Komisijo in države članice, ki jih to 
zadeva, naj podprejo te projekte;

Or.en

Predlog spremembe 20
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva Komisijo, naj do konca leta 
2010 sklene sporazume z državami, ki so 
potencialne oskrbovalke plinovoda 
Nabucco;

Or.en

Predlog spremembe 21
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja zmožnosti obnovljivih virov 
energije v črnomorski regiji, ki lahko v 
prihodnosti pomembno prispevajo k 
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zanesljivi oskrbi z energijo na svetovni 
ravni ter k trajnostni ekonomski rasti, ter 
poziva Komisijo in države ob obalah 
Črnega morja, naj sprostijo ta potencial;
.

Or.en

Predlog spremembe 22
Philippe Lamberts

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je v zvezi s mednarodno 
trgovino in prevozom ogljikovodikov v 
regiji nujno upoštevati okoljsko 
občutljivost Črnega morja in izredno 
gnečo v turških ožinah, kar povečuje 
nevarnost nesreč in izlivov nafte v teh zelo 
prometnih in nevarnih "zamaških";

Or.en

Predlog spremembe 23
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. pozdravlja pristop Ukrajine in 
Moldavije k pogodbi o energetski 
skupnosti, ki bo imela pomembno vlogo 
pri doseganju ciljev EU za zanesljivo 
oskrbo z energijo ter bo prispevala k 
varnosti teh držav;

Or.en
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Predlog spremembe 24
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja nujo, da se ustanovi 
parlamentarna skupščina Euronest, ki bo 
prispevala k doseganju ciljev vzhodnega 
partnerstva in bo imela pozitiven vpliv na 
vprašanja, povezana z zanesljivo oskrbo z 
energijo;

Or.en

Predlog spremembe 25
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poudarja potrebo, da se regionalne 
partnerje vključi v oblikovanje projektov 
že v njihovi zgodnji fazi, da se vzbudi 
interes in spodbuja solastništvo; meni, da 
je strategija za Baltsko morje lahko 
primer makroregionalne strategije, ki 
temelji na sodelovanju med lokalnimi 
oblastmi, poslovnimi skupnostmi in 
organizacijami civilne družbe;

Or.en

Predlog spremembe 26
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. obžaluje, ker so na črnomorski forum 
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za dialog in partnerstvo škodljivo vplivale 
napetosti v regiji in zato ni bil pravočasno 
oblikovan; meni, da je tak forum lahko 
pomemben za porajanje idej in 
pospeševanje dialoga med akterji v regiji; 

Or.en

Predlog spremembe 27
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. pozdravlja oblikovanje sektorskih 
partnerstev na treh področjih: okolje, 
prevoz in energija, ki odpirajo vrata za 
tehtanje in usklajevanje konkretnih 
dolgoročnih projektov;

Or.en

Predlog spremembe 28
Marian-Jean Marinescu

Osnutek mnenja
Odstavek 5 f (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5f. pozdravlja dejavnosti, namenjene 
širjenju skupnega zračnega prostora EU 
na države ob Črnem morju; poziva 
Komisijo, naj si prizadeva za dialog z 
republiko Moldavijo o liberalizaciji 
njenega zračnega prometa, ter naj hitro 
začne pogajanja za pridružitev Moldavije 
skupnemu zračnemu prostoru EU;

Or.en
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Predlog spremembe 29
Vladko Todorov Panayotov

Osnutek mnenja
Odstavek 6 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba za namene mednarodne 
trgovine in transporta ogljikovodikov v 
regiji nujno razviti pristanišča EU na 
Črnem morju, vključno z naftnimi in 
plinskimi terminali ter možnostmi 
večmodalnega transporta;

6. meni, da je treba za namene mednarodne 
trgovine in transporta ogljikovodikov v 
regiji nujno razviti pristanišča EU na 
Črnem morju, vključno z naftnimi in 
plinskimi terminali ter možnostmi 
večmodalnega transporta; poudarja, da naj 
bo taka infrastruktura zgrajena po 
najvišjih merilih EU in mednarodnih 
merilih za varstvo okolja v obalnih 
regijah, zdravje ljudi in njihovo varnost 
ter potem, ko bodo opravljene vse ocene o 
vplivu na okolje;

Or.en

Predlog spremembe 30
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva države ob obalah Črnega 
morja, naj sklenejo memorandum o 
soglasju za razvoj črnomorskih pomorskih 
koridorjev, ter poziva Komisijo, naj odpre 
proračunsko vrstico TEN-T s sredstvi za 
črnomorske pomorske koridorje, podobne 
tistim v Baltskem, Severnem in 
Sredozemskem morju;

Or.ro
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Predlog spremembe 31
Niki Tzavela, Jaroslav Paška

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. glede na nedavno naftno katastrofo v 
Mehiškem zalivu poudarja, da je 
pomembno upoštevati vse potrebne 
varnostne ukrepe, zlasti glede na razvoj 
novih naftnih in plinskih terminalov;

Or.en

Predlog spremembe 32
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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6b. meni, da je treba zaradi mednarodne 
trgovine in transporta ogljikovodikov v 
regiji nujno razviti pristaniško 
infrastrukturo EU na Črnem morju in 
Donavi ter infrastrukture za večmodalni 
transport, ter poziva Komisijo in države 
članice, naj pospešijo dokončanje 
prednostnih vseevropskih prometnih 
projektov na oseh 7, 18, 21 in 22 iz priloge 
II Odločbe Evropskega parlamenta in 
Sveta št. 884/2004/ES z dne 29. aprila 
2004 o spremembi Odločbe št. 1692/96/ES 
o smernicah Skupnosti za razvoj 
vseevropskega prometnega omrežja ter 
njihovo postopno vključevanje v koridor 
TRACECA, centralne osi, jugovzhodne 
osi in mednarodne pomorske prometne 
poti, kot so opredeljene v sporočilu 
Komisije Svetu in Evropskemu 
parlamentu o razširitvi glavnih 
vseevropskih prometnih osi na sosednje 
države – Smernice za promet v Evropi in 
sosednjih regijah [KOM(2007)0032];

Or.ro

Predlog spremembe 33
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. meni, da je treba posodobiti cestno 
infrastrukturo na črnomorskem območju 
in zagotoviti povezave z evropskimi 
prometnimi koridorji; poudarja, da je 
treba izvesti črnomorski avtocestni 
projekt, ki ga je leta 2006 začela 
Organizacija za črnomorsko gospodarsko 
sodelovanje in ki bi zadeval vse države 
Organizacije za črnomorsko gospodarsko 
sodelovanje; poziva Komisijo in države ob 
obalah Črnega morja, naj ta projekt 
vključijo med prednostne projekte za 



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

SL

TEN-T, ko se bo izvajal srednjeročni 
pregled politike za TEN-T;

Or.ro

Predlog spremembe 34
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 7 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. priznava rezultate projekta črnomorskih 
medsebojnih povezav pri vzpostavljanju 
regionalne raziskovalne in izobraževalne 
mreže v širši črnomorski regiji ter njene
povezave s komunikacijsko mrežo visoke 
zmogljivosti in hitrosti za vse raziskovalce 
v Evropi (GEANT) ter poziva Komisijo, 
naj nadaljuje podporne raziskovalne 
projekte o črnomorski regiji, kot so HP-
SEE, SEE-GRID, SCENE, CAREN in 
BSRN;

7. poziva Komisijo, naj oceni konkretne 
rezultate raziskovalnih projektov v 
črnomorski regiji, kot je projekt 
črnomorskih medsebojnih povezav pri 
vzpostavljanju regionalne raziskovalne in 
izobraževalne mreže ter njene povezave s 
komunikacijsko mrežo visoke zmogljivosti 
in hitrosti za vse raziskovalce v Evropi 
(GEANT) ali projekti HP-SEE, SEE-
GRID, SCENE, CAREN in BSRN;

Or.en

Predlog spremembe 35
Hannes Swoboda

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. priznava pomen Organizacije za 
črnomorsko gospodarsko sodelovanje in 
vlogo črnomorske sinergije, vendar 
poudarja (glede na geopolitični pomen 
črnomorske regije in pomanjkanje doslej 
kakršnega koli vidnejšega uspeha 
črnomorske sinergije), da je nujno treba 
razviti enotno strategijo EU za 
črnomorsko regijo, saj se samo s tako 
strategijo lahko doseže cilj pospešenega in 
trajnostnega sodelovanja v črnomorski 
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regiji;

Or.de

Predlog spremembe 36
Silvia-Adriana Ţicău

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. ponovno opozarja, da je skupni 
operativni program 2007–2013 za Črno 
morje, ki se financira v okviru 
Evropskega instrumenta sosedstva in 
partnerstva (ENPI), prvi program za 
čezmejno sodelovanje v črnomorski regiji, 
ki ga financira EU, ter poziva države ob 
obalah Črnega morja, naj s Komisijo 
podpišejo finančni sporazum, v okviru 
katerega je ENPI financiranje lahko 
dostopno, da bo ta program postal 
osrednji instrument za izvajanje strategije 
EU za črnomorsko regijo;

Or.ro

Predlog spremembe 37
Hannes Swoboda

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. priznava pomen Komisije za 
črnomorsko regijo in Organizacije za 
črnomorsko gospodarsko sodelovanje, pa 
tudi vloge sinergije za črnomorsko regijo 
ter poziva Komisijo, naj oblikuje strategijo 
EU za črnomorsko regijo, ki ji bo priložen 
akcijski načrt z vodilnimi projekti na 
naslednjih področjih sodelovanja:
trajnostni gospodarski razvoj, izboljšave 
povezav in komunikacije, varstvo okolja, 

8. zato poziva Komisijo, naj postavi 
črnomorsko regijo med svoje prednostne 
naloge ter naj oblikuje strategijo EU za 
črnomorsko regijo, ki ji bo priložen 
akcijski načrt z vodilnimi projekti na 
naslednjih področjih sodelovanja:
trajnostni gospodarski razvoj, izboljšave 
povezav in komunikacije z največjim 
možnim sodelovanjem vseh pomembnih 
akterjev in partnerjev v regiji, varstvo 
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varnost, migracije in kulturna izmenjava, 
in sicer z uporabo vseh razpoložljivih 
finančnih instrumentov (kohezijski sklad, 
evropski sklad za regionalni razvoj, sklad 
za spodbujanje naložb v sosedstvo, 
evropski instrument sosedstva in 
partnerstva).

okolja, varnost, migracije, podpora civilni 
družbi in njen razvoj, kulturna izmenjava 
ter izobraževanje, in sicer z uporabo vseh 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
(kohezijski sklad, evropski sklad za 
regionalni razvoj, sklad za spodbujanje 
naložb v sosedstvo, evropski instrument 
sosedstva in partnerstva).

Or.de

Predlog spremembe 38
Ioannis A. Tsoukalas

Osnutek mnenja
Odstavek 8 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. priznava pomen Komisije za 
črnomorsko regijo in Organizacije za 
črnomorsko gospodarsko sodelovanje, pa 
tudi vloge sinergije za črnomorsko regijo 
ter poziva Komisijo, naj oblikuje strategijo 
EU za črnomorsko regijo, ki ji bo priložen 
akcijski načrt z vodilnimi projekti na 
naslednjih področjih sodelovanja:
trajnostni gospodarski razvoj, izboljšave 
povezav in komunikacije, varstvo okolja, 
varnost, migracije in kulturna izmenjava, in 
sicer z uporabo vseh razpoložljivih 
finančnih instrumentov (kohezijski sklad, 
evropski sklad za regionalni razvoj, sklad 
za spodbujanje naložb v sosedstvo, 
evropski instrument sosedstva in 
partnerstva).

8. priznava pomen Komisije za 
črnomorsko regijo in Organizacije za 
črnomorsko gospodarsko sodelovanje, pa 
tudi vloge sinergije za črnomorsko regijo 
ter poziva Komisijo, naj oblikuje strategijo 
EU za črnomorsko regijo, ki ji bo priložen 
akcijski načrt z vodilnimi projekti zlasti na 
naslednjih področjih sodelovanja:
trajnostni gospodarski razvoj, raziskave in 
tehnološke inovacije, izboljšave povezav 
in komunikacije, varstvo okolja, varnost, 
migracije in kulturna izmenjava, in sicer z 
uporabo vseh razpoložljivih finančnih 
instrumentov (kohezijski sklad, evropski 
sklad za regionalni razvoj, sklad za 
spodbujanje naložb v sosedstvo, evropski 
instrument sosedstva in partnerstva)5.

Or.en

Predlog spremembe 39
András Gyürk

Osnutek mnenja
Odstavek 8 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. priznava pomen Komisije za 
črnomorsko regijo in Organizacije za 
črnomorsko gospodarsko sodelovanje, pa 
tudi vloge sinergije za črnomorsko regijo 
ter poziva Komisijo, naj oblikuje strategijo 
EU za črnomorsko regijo, ki ji bo priložen 
akcijski načrt z vodilnimi projekti na 
naslednjih področjih sodelovanja:
trajnostni gospodarski razvoj, izboljšave 
povezav in komunikacije, varstvo okolja, 
varnost, migracije in kulturna izmenjava, in 
sicer z uporabo vseh razpoložljivih 
finančnih instrumentov (kohezijski sklad, 
evropski sklad za regionalni razvoj, sklad 
za spodbujanje naložb v sosedstvo, 
evropski instrument sosedstva in 
partnerstva).

8. priznava pomen Komisije za 
črnomorsko regijo in Organizacije za 
črnomorsko gospodarsko sodelovanje, pa 
tudi vloge sinergije za črnomorsko regijo 
ter poziva Komisijo, naj oblikuje strategijo 
EU za črnomorsko regijo, ki ji bo priložen 
akcijski načrt z vodilnimi projekti na 
naslednjih področjih sodelovanja:
trajnostni gospodarski razvoj, izboljšave 
povezav in komunikacije, varstvo okolja, 
ohranjanje narave, varnost, migracije in 
kulturna izmenjava, in sicer z uporabo vseh 
razpoložljivih finančnih instrumentov 
(kohezijski sklad, evropski sklad za 
regionalni razvoj, sklad za spodbujanje 
naložb v sosedstvo, evropski instrument 
sosedstva in partnerstva).

Or.hu

Predlog spremembe 40
András Gyürk

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo) 

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. meni, da morajo biti regionalni ukrepi 
za ohranjanje narave usklajeni, da se
zavaruje različnost črnomorske krajine in 
habitatov; meni, da morajo biti predpisi za 
ohranjanje narave usklajeni z razvojem 
storitev socialnega ekosistema (turizem, 
trajnostni ribolov itd.).

Or.hu

Predlog spremembe 41
Lambert van Nistelrooij

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo) 
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja potrebo po povezavi med 
makroregionalno strategijo za Podonavje 
in črnomorsko strategijo, saj sta Donava 
in Črno morje največji neoceanski vodni 
formaciji v Evropi, tako dobro usklajena 
strategija EU pa lahko prinese mnogo 
prednosti za celotno regijo;

Or.en


