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Изменение 1
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. счита, че Черноморският регион е 
жизненоважен в стратегическо 
отношение район, и намира, че 
стратегия на ЕС за Черно море е от 
съществено значение за неговото 
устойчиво и координирано развитие;

1. счита, че Черноморският регион е 
жизненоважен в стратегическо 
отношение район, и намира, че 
стратегия на ЕС за Черно море е от 
съществено значение за неговото
устойчиво и координирано развитие, 
както и за стабилността и 
сигурността на региона и целия ЕС;

Or. en

Изменение 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. счита, че Черноморският регион е 
жизненоважен в стратегическо 
отношение район, и намира, че 
стратегия на ЕС за Черно море е от 
съществено значение за неговото
устойчиво и координирано развитие;

1. счита, че Черноморският регион е 
жизненоважен в стратегическо 
отношение район, и е убеден, че 
стратегия на ЕС за Черно море ще 
допринесе за реализиране на целите за 
европейска интеграция, както и че е 
от съществено значение за 
устойчивото и координирано развитие 
на региона;

Or. fr

Изменение 3
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 1 
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Проектостановище Изменение

1. счита, че Черноморският регион е 
жизненоважен в стратегическо 
отношение район, и намира, че 
стратегия на ЕС за Черно море е от 
съществено значение за неговото 
устойчиво и координирано развитие;

1. счита, че Черноморският регион е 
жизненоважен в стратегическо 
отношение район, и намира, че 
стратегия на ЕС за Черно море е от 
съществено значение за неговото 
устойчиво и координирано развитие;
счита за важно да се гарантира, че 
тази инициатива се основава на 
интересите на всички партньори;

Or. lt

Изменение 4
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. вярва, че за да се стартира ефективна 
стратегия за Черно море е 
жизненоважно да се включат изцяло 
всички заинтересовани страни, без 
разлика между страни от ЕС и 
страни извън ЕС; призовава за 
сътрудничество между всички 
съответни региони посредством 
включването на съществуващи 
организации като ЧИС, ПАЧИС и 
Черноморската комисия, но също и чрез 
създаване на нови, когато е необходимо, 
с цел установяване на общите 
предизвикателства и налични ресурси, 
както и на областите, в които 
координираното действие може да 
донесе значителна добавена стойност;

2. вярва, че за да се стартира ефективна 
стратегия за Черно море е 
жизненоважно да се включат изцяло и 
по конструктивен начин всички 
заинтересовани страни; призовава за 
сътрудничество между всички 
съответни региони посредством 
включването на съществуващи 
организации като ЧИС, ПАЧИС и 
Черноморската комисия, но също и чрез 
създаване на нови, когато е необходимо, 
с цел установяване на общите 
предизвикателства и налични ресурси, 
както и на областите, в които 
координираното действие може да 
донесе значителна добавена стойност;
счита все пак, че е от съществено 
значение да се определят техните 
съответни области на 
компетентност, за да се избегне 
припокриване на отговорности между 
различните равнища на управление и 
да се гарантира бърз процес на 
прилагане;
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Or. en

Изменение 5
Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. вярва, че за да се стартира ефективна 
стратегия за Черно море е 
жизненоважно да се включат изцяло 
всички заинтересовани страни, без 
разлика между страни от ЕС и страни 
извън ЕС; призовава за сътрудничество 
между всички съответни региони 
посредством включването на 
съществуващи организации като ЧИС, 
ПАЧИС и Черноморската комисия, но 
също и чрез създаване на нови, когато 
е необходимо, с цел установяване на
общите предизвикателства и налични 
ресурси, както и на областите, в които 
координираното действие може да 
донесе значителна добавена стойност;

2. вярва, че за да се стартира ефективна 
стратегия за Черно море е 
жизненоважно да се включат изцяло 
всички заинтересовани страни, без 
разлика между страни от ЕС и страни 
извън ЕС; призовава за сътрудничество 
между всички съответни региони 
посредством включването на 
съществуващи организации като ЧИС, 
ПАЧИС и Черноморската комисия, за 
да се установят общите 
предизвикателства и налични ресурси, 
както и на областите, в които 
координираното действие може да 
донесе значителна добавена стойност;

Or. de

Изменение 6
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. вярва, че за да се стартира ефективна 
стратегия за Черно море е 
жизненоважно да се включат изцяло 
всички заинтересовани страни, без 
разлика между страни от ЕС и страни 
извън ЕС; призовава за сътрудничество 
между всички съответни региони 
посредством включването на 
съществуващи организации като ЧИС, 

2. вярва, че за да се стартира ефективна 
стратегия за Черно море е 
жизненоважно да се включат изцяло 
всички заинтересовани страни, в т.ч 
както страни от ЕС, така и страни 
извън ЕС; призовава за сътрудничество 
между всички съответни региони 
посредством включването на 
съществуващи организации като ЧИС, 
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ПАЧИС и Черноморската комисия, но 
също и чрез създаване на нови, когато е 
необходимо, с цел установяване на 
общите предизвикателства и налични 
ресурси, както и на областите, в които 
координираното действие може да 
донесе значителна добавена стойност;

ПАЧИС и Черноморската комисия, но 
също и чрез създаване на нови, когато е 
необходимо, с цел установяване на 
общите предизвикателства и налични 
ресурси, както и на областите, в които 
координираното действие може да 
донесе значителна добавена стойност;

Or. de

Изменение 7
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. вярва, че за да се стартира ефективна 
стратегия за Черно море е 
жизненоважно да се включат изцяло 
всички заинтересовани страни, без 
разлика между страни от ЕС и страни 
извън ЕС; призовава за сътрудничество 
между всички съответни региони 
посредством включването на 
съществуващи организации като ЧИС, 
ПАЧИС и Черноморската комисия, но 
също и чрез създаване на нови, когато 
е необходимо, с цел установяване на 
общите предизвикателства и налични 
ресурси, както и на областите, в които 
координираното действие може да 
донесе значителна добавена стойност;

2. вярва, че за да се стартира ефективна 
стратегия за Черно море е 
жизненоважно да се включат изцяло 
всички заинтересовани страни, без 
разлика между страни от ЕС и страни 
извън ЕС; призовава за сътрудничество 
между всички съответни региони 
посредством включването на 
съществуващи организации като ЧИС, 
ПАЧИС и Черноморската комисия, с 
цел установяване на общите 
предизвикателства и налични ресурси, 
както и на областите, в които 
координираното действие може да 
донесе значителна добавена стойност;

Or. lt

Изменение 8
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec, Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. вярва, че за да се стартира ефективна 2. вярва, че за да се стартира ефективна 
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стратегия за Черно море е 
жизненоважно да се включат изцяло 
всички заинтересовани страни, без 
разлика между страни от ЕС и страни 
извън ЕС; призовава за сътрудничество 
между всички съответни региони 
посредством включването на 
съществуващи организации като ЧИС, 
ПАЧИС и Черноморската комисия, но 
също и чрез създаване на нови, когато е 
необходимо, с цел установяване на 
общите предизвикателства и налични 
ресурси, както и на областите, в които 
координираното действие може да 
донесе значителна добавена стойност;

стратегия за Черно море е 
жизненоважно да се включат изцяло 
всички заинтересовани страни, без 
разлика между страни от ЕС и страни 
извън ЕС; призовава за сътрудничество 
между всички съответни региони и 
подчертава значението на участието 
чрез органи на всички равнища на 
управление, за да се гарантира 
успехът на един интегриран подход, 
посредством включването на 
съществуващи организации като ЧИС, 
ПАЧИС и Черноморската комисия, но 
също и чрез създаване на нови, когато е 
необходимо, с цел съвместно
установяване на общите 
предизвикателства и налични ресурси, 
както и на областите, в които 
координираното действие може да 
донесе значителна добавена стойност;

Or. fr

Изменение 9
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. вярва, че за да се стартира ефективна 
стратегия за Черно море е 
жизненоважно да се включат изцяло 
всички заинтересовани страни, без 
разлика между страни от ЕС и страни 
извън ЕС; призовава за сътрудничество 
между всички съответни региони 
посредством включването на 
съществуващи организации като ЧИС, 
ПАЧИС и Черноморската комисия, но 
също и чрез създаване на нови, когато е 
необходимо, с цел установяване на 
общите предизвикателства и налични 
ресурси, както и на областите, в които 
координираното действие може да 

2. вярва, че за да се стартира ефективна 
стратегия за Черно море е 
жизненоважно да се включат изцяло 
всички заинтересовани страни, без 
разлика между страни от ЕС и страни 
извън ЕС; призовава за сътрудничество 
между всички съответни региони 
посредством включването на 
съществуващи организации като ЧИС, 
ПАЧИС и Черноморската комисия, но 
също и чрез създаване на нови, когато е 
необходимо, с цел установяване на 
общите предизвикателства и налични 
ресурси, както и на областите, в които 
координираното действие може да 
донесе значителна добавена стойност;
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донесе значителна добавена стойност; вярва, че е от жизненоважно значение 
свързването с други стратегии, 
разработени на равнище ЕС, като 
например стратегията за река Дунав; 

Or. ro

Изменение 10
Erminia Mazzoni

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2a. споделя мнението, изразено 
неколкократно от Европейската 
комисия във връзка с развитието на 
макрорегионите: не на нови 
институции, не на нови правила, не 
на нови източници на финансиране;

Or. it

Изменение 11
Андрей Ковачев

Проектостановище
Параграф 2 - алинея 1 (нова) 

Проектостановище Изменение

в този контекст приветства 
предстоящото публикуване на 
стратегия на ЕС за региона на река 
Дунав и приканва заинтересованите 
държави-членки да разработват 
свързани с Черно море проекти, тъй 
като двата региона са териториално 
и икономически взаимосвързани;

Or. en
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Изменение 12
Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. в контекста на стратегията насърчава 
изграждането на интегриран подход и 
използването на точно установените 
принципи на политиката за 
сближаване на ЕС; по-конкретно 
изразява увереност, че
трансграничното сътрудничество между 
регионите следва да се насърчава, за да 
се справим с общи проблеми чрез 
координирано действие;

3. в контекста на стратегията насърчава 
изграждането на интегриран подход и 
използването на точно установените 
принципи на Европейската политика 
за съседство, както и стимулирането 
на трансграничното сътрудничество 
между регионите; 

Or. de

Изменение 13
Андрей Ковачев

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. в контекста на стратегията насърчава 
изграждането на интегриран подход и 
използването на точно установените 
принципи на политиката за сближаване 
на ЕС; по-конкретно изразява 
увереност, че трансграничното 
сътрудничество между регионите следва 
да се насърчава, за да се справим с 
общи проблеми чрез координирано 
действие;

3. в контекста на стратегията насърчава 
изграждането на интегриран подход и 
използването на точно установените 
принципи на политиката за сближаване 
на ЕС; по-конкретно изразява 
увереност, че трансграничното 
сътрудничество между регионите в 
рамките на целта за териториално 
сътрудничество следва да се засилва, 
за да се справим с общи проблеми чрез 
координирано действие; препоръчва да 
се предвиди достатъчен бюджет за 
Съвместната оперативна програма 
на Черноморския басейн за следващия 
програмен период, за да се обхванат и 
продължат всички цели, посочени в 
стратегическия документ за 
трансгранично сътрудничество по 
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ЕИСП за 2007-2013 г.; подчертава, че 
следва да се гарантират равни 
условия за кандидатстване, като се 
има предвид възможността всяко 
юридическо лице от всяка участваща 
държава в програмната област да 
подаде заявление като водещ 
кандидат; счита, че всички страни в 
Съвместната оперативна програма 
на Черноморския басейн следва да 
бъдат включени и насърчени да 
участват активно в следващия 
програмен период;

Or. en

Изменение 14
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. в контекста на стратегията насърчава 
изграждането на интегриран подход и 
използването на точно установените 
принципи на политиката за сближаване 
на ЕС; по-конкретно изразява 
увереност, че трансграничното 
сътрудничество между регионите следва 
да се насърчава, за да се справим с общи 
проблеми чрез координирано действие;

3. в контекста на стратегията насърчава 
изграждането на интегриран подход и 
използването на точно установените 
принципи на политиката за сближаване 
на ЕС, което може да спомогне за 
постигане на ефективни резултати, 
като улесни процеса на изграждане на 
капацитет за регионите, които 
изостават; по-конкретно изразява 
увереност, че трансграничното 
сътрудничество между регионите следва 
да се насърчава, за да обменим най-
добри практики и да се справим с 
общи проблеми чрез координирано 
действие;

Or. en
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Изменение 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec, Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. в контекста на стратегията насърчава 
изграждането на интегриран подход и 
използването на точно установените 
принципи на политиката за сближаване 
на ЕС; по-конкретно изразява 
увереност, че трансграничното 
сътрудничество между регионите следва 
да се насърчава, за да се справим с общи 
проблеми чрез координирано действие;

3. в контекста на стратегията насърчава 
изграждането на интегриран подход и 
използването на точно установените 
принципи на политиката за сближаване 
на ЕС; по-конкретно изразява 
увереност, че трансграничното 
сътрудничество между регионите следва 
да се насърчава, за да се справим с общи 
проблеми чрез координирано действие;
изтъква, че Европейската група за 
териториално развитие (ЕГТС) 
предоставя подходяща рамка за 
сътрудничество за структурирано 
многостепенното управление;
приканва Комисията да проучи 
начини за по-добро координиране на 
различните европейски инструменти, 
които предоставят трансгранично 
сътрудничество на външните 
граници на Съюза;

Or. fr

Изменение 16
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. в контекста на стратегията насърчава 
изграждането на интегриран подход и 
използването на точно установените 
принципи на политиката за сближаване 
на ЕС; по-конкретно изразява 
увереност, че трансграничното 
сътрудничество между регионите следва 
да се насърчава, за да се справим с общи 

3. в контекста на стратегията насърчава 
изграждането на интегриран подход и 
използването на точно установените 
принципи на политиката за сближаване 
на ЕС; по-конкретно изразява 
увереност, че трансграничното 
сътрудничество между регионите следва 
да се насърчава, за да се справим с общи 
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проблеми чрез координирано действие; проблеми чрез координирано действие;
обявява се за продължаването на 
програмите, подкрепяни по 
Инструмента за партньорство в 
рамките на ЕПС, и за увеличаване на 
финансирането, отпускано за 
оперативната програма за Черно 
море;

Or. ro

Изменение 17
Alain Cadec, Sophie Auconie

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3a. насърчава развитието на 
взаимодействия между различните 
политики на Съюза, които се 
включват в стратегията, в частност 
структурните фондове, Рамковата 
програма за изследователска и 
развойна дейност и 
трансевропейските мрежи в 
областта на транспорта; 

Or. fr

Изменение 18
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 3 б (нов) 

Проектостановище Изменение

3б. на мнение е, че стратегията не 
трябва да се финансира чрез нов 
бюджетен ред на ЕС, а трябва да 
улеснява работата в мрежа между 
съществуващите политики на Съюза;

Or. fr
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Изменение 19
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3а. призовава Комисията и регионите 
да насърчават проекти „от хора за 
хора“ в трансграничното 
сътрудничество и да подсигурят и 
укрепят инструмента за 
финансиране на фонда за малки 
проекти;

Or. en

Изменение 20
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 

Проектостановище Изменение

3а. признава значението на 
регионалните и местни органи и 
заинтересовани страни за 
планирането и изпълнението на 
стратегията, като се има предвид 
тяхната тясна връзка с 
територията и хората; затова 
призовава за установяване на 
техните потребности и за пълното 
им ангажиране със стратегията;

Or. en

Изменение 21
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 3 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

3а. изтъква, че обменът на най-добри 
практики между регионите е от 
първостепенно значение във всички 
области на сътрудничество. Региони 
с дълъг опит в разработването и 
изпълнението на проекти биха могли 
да подпомагат други региони да 
подобрят своите резултати.

Or. en

Изменение 22
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 3 б (нов) 

Проектостановище Изменение

3б. счита, че е от първостепенно 
значение да се подобри 
административният капацитет на 
всички местни и регионални 
заинтересовани страни в 
Черноморския регион, за да се 
гарантира ефикасно прилагане и 
добро финансово управление на 
проектите на ЕС, по-голяма 
прозрачност и отчетност и 
балансирано териториално развитие 
в целия район;

Or. en

Изменение 23
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 3 в (нов) 

Проектостановище Изменение

3в. изтъква потребността от повече 
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взаимодействие между съответните 
финансови инструменти на 
Общността, за да се гарантира 
устойчивостта на финансираните 
действия; по този начин 
възможностите, създадени от една 
инициатива за икономическо 
развитие, могат да се поемат от 
друга допълваща инициатива.

Or. en

Изменение 24
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. застъпва становището, че 
преговорите по всички 
инфраструктурни проекти, било то в 
сферата на транспорта или на 
енергетиката, следва да се водят между
всички заинтересовани черноморски 
страни и следва да се гарантира 
координиране, особено по отношение на 
проектите TEN-T и проектите, свързани 
с развитието на пристанищата;

4. застъпва становището, че всички 
инфраструктурни проекти, било то в 
сферата на транспорта или на 
енергетиката, следва да се договарят
между заинтересованите черноморски 
страни и следва да се гарантира 
координиране, особено по отношение на 
проектите TEN-T и проектите, свързани 
с развитието на пристанищата;

Or. de

Изменение 25
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. застъпва становището, че преговорите 
по всички инфраструктурни проекти, 
било то в сферата на транспорта или на 
енергетиката, следва да се водят между 
всички заинтересовани черноморски 

4. застъпва становището, че преговорите 
по всички инфраструктурни проекти, 
било то в сферата на транспорта или на 
енергетиката, следва да се водят между 
всички заинтересовани черноморски 
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страни и следва да се гарантира 
координиране, особено по отношение на 
проектите TEN-T и проектите, свързани 
с развитието на пристанищата;

страни и следва да се гарантира 
координиране, особено по отношение на 
проектите TEN-T и проектите, свързани 
с развитието на пристанищата, като се 
отчита също и необходимостта от 
свързването им с вътрешността на 
страната;

Or. en

Изменение 26
Georgios Stavrakakis

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. застъпва становището, че преговорите 
по всички инфраструктурни проекти, 
било то в сферата на транспорта или на 
енергетиката, следва да се водят между 
всички заинтересовани черноморски 
страни и следва да се гарантира 
координиране, особено по отношение на 
проектите TEN-T и проектите, свързани 
с развитието на пристанищата;

4. застъпва становището, че преговорите 
по всички инфраструктурни проекти, 
било то в сферата на транспорта или на 
енергетиката, следва да се водят между 
всички заинтересовани черноморски 
страни и следва да се гарантира 
координиране, особено по отношение на 
проектите TEN-T и проектите, свързани 
с развитието на пристанищата;
подчертава необходимостта от 
подобряване на интермодалните 
товарни превози чрез интегриране на 
морския транспорт на кратки 
разстояния в транспортната 
логистика, подобряване на 
пристанищните дейности и по-
ефективни връзки с вътрешността 
на страната;

Or. en

Изменение 27
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 4 
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Проектостановище Изменение

4. застъпва становището, че преговорите 
по всички инфраструктурни проекти, 
било то в сферата на транспорта или на 
енергетиката, следва да се водят между 
всички заинтересовани черноморски 
страни и следва да се гарантира 
координиране, особено по отношение на 
проектите TEN-T и проектите, свързани 
с развитието на пристанищата;

4. застъпва становището, че преговорите 
по всички инфраструктурни проекти, 
било то в сферата на транспорта или на 
енергетиката, следва да се водят между 
всички заинтересовани черноморски 
страни и следва да се гарантира 
координиране, особено по отношение на 
проектите TEN-T и проектите, свързани 
с развитието на пристанищата; счита, 
че ЕС трябва да продължава да си 
сътрудничи с регионалните 
партньори за подобряване 
безопасността на 
инфраструктурата, модернизиране 
на съществуващата инфраструктура 
и създаването на нова 
инфраструктура;

Or. lt

Изменение 28
Андрей Ковачев

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. застъпва становището, че преговорите 
по всички инфраструктурни проекти, 
било то в сферата на транспорта или на 
енергетиката, следва да се водят между 
всички заинтересовани черноморски 
страни и следва да се гарантира 
координиране, особено по отношение на 
проектите TEN-T и проектите, свързани 
с развитието на пристанищата;

4. застъпва становището, че преговорите 
по всички инфраструктурни проекти, 
било то в сферата на транспорта или на 
енергетиката, следва да се водят между 
всички заинтересовани черноморски 
страни и следва да се гарантира 
координиране, особено по отношение на 
проектите TEN-T и проектите, свързани 
с развитието на пристанищата;
призовава към ефективна 
координация на операциите по 
издирване и спасяване в Черноморския 
басейн и за създаване на стратегия за 
наблюдение в Черно море;

Or. en
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Изменение 29
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4а. призовава Комисията да определи 
изискванията за енергийна 
ефективност и опазване на околната 
среда и климата за приоритетни при 
финансирането на инфраструктурни 
проекти в Черноморския регион;

Or. en

Изменение 30
Erminia Mazzoni

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4a. подчертава значението на 
проектите в южния коридор, като 
има предвид основната цел на ЕС за 
диверсифициране на каналите за 
енергийни доставки;

Or. it

Изменение 31
Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. като има предвид важността на 
Черноморския регион за енергийните 
доставки в Европа, счита за съществено 

5. като има предвид важността на 
Черноморския регион за енергийните 
доставки в Европа, счита за съществено 
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провеждането на изчерпателна оценка 
на всички ползи и екологични 
последици от планираните понастоящем 
и бъдещите енергийни проекти;
изразява убеждението, че трябва да 
се вземат всички възможни мерки за 
улесняване на бърз и ефективен 
отговор на всички възможни 
екологични катастрофи или технически 
аварии; по отношение на това намира 
за жизненоважно всички 
заинтересовани страни и региони да се 
споразумеят достатъчно отрано за 
начините, по които да се действа в 
такива случаи от екологична, 
икономическа и техническа гледна 
точка;

провеждането на изчерпателна оценка 
на всички ползи и екологични 
последици от планираните понастоящем 
и бъдещите енергийни проекти; по 
отношение на това намира за 
жизненоважно, за да бъдат 
подготвени за всички възможни 
екологични катастрофи и технически 
аварии, всички заинтересовани страни и 
региони да се споразумеят достатъчно 
отрано за начините, по които да се 
действа в такива случаи от екологична, 
икономическа и техническа гледна 
точка;

Or. de

Изменение 32
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. като има предвид важността на 
Черноморския регион за енергийните 
доставки в Европа, счита за съществено 
провеждането на изчерпателна оценка 
на всички ползи и екологични 
последици от планираните понастоящем 
и бъдещите енергийни проекти;
изразява убеждението, че трябва да се 
вземат всички възможни мерки за 
улесняване на бърз и ефективен отговор 
на всички възможни екологични 
катастрофи или технически аварии; по 
отношение на това намира за 
жизненоважно всички заинтересовани 
страни и региони да се споразумеят 
достатъчно отрано за начините, по 
които да се действа в такива случаи от 
екологична, икономическа и техническа 

5. като има предвид важността на 
Черноморския регион за енергийните 
доставки в Европа, счита за съществено 
провеждането на изчерпателна оценка 
на всички ползи и екологични 
последици от планираните понастоящем 
и бъдещите енергийни проекти;
изразява убеждението, че трябва да се 
вземат всички възможни мерки за 
улесняване на бърз и ефективен отговор 
на всички възможни екологични 
катастрофи или технически аварии; по 
отношение на това намира за 
жизненоважно всички заинтересовани 
страни и региони да се споразумеят 
отсега за начините, по които да се 
действа в такива случаи от екологична, 
икономическа и техническа гледна 
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гледна точка; точка;

Or. de

Изменение 33
Sophie Auconie, Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. като има предвид важността на 
Черноморския регион за енергийните 
доставки в Европа, счита за съществено 
провеждането на изчерпателна оценка 
на всички ползи и екологични 
последици от планираните понастоящем 
и бъдещите енергийни проекти;
изразява убеждението, че трябва да се 
вземат всички възможни мерки за 
улесняване на бърз и ефективен отговор 
на всички възможни екологични 
катастрофи или технически аварии; по 
отношение на това намира за 
жизненоважно всички заинтересовани 
страни и региони да се споразумеят 
достатъчно отрано за начините, по 
които да се действа в такива случаи от 
екологична, икономическа и техническа 
гледна точка;

5. като има предвид важността на 
Черноморския регион за енергийните 
доставки в Европа, счита за съществено 
провеждането на изчерпателна оценка 
на ползите и екологичните последици 
от планираните понастоящем и 
бъдещите енергийни проекти; изразява 
убеждението, че трябва да се вземат 
всички възможни мерки за улесняване 
на бърз и ефективен отговор на всички 
възможни екологични катастрофи или 
технически аварии; по отношение на 
това намира за жизненоважно всички 
заинтересовани страни и региони да се 
споразумеят достатъчно отрано за 
начините, по които да се действа в 
такива случаи от екологична, 
икономическа и техническа гледна 
точка;

Or. fr

Изменение 34
Elie Hoarau

Проектостановище
Параграф 5 б (нов) 

Проектостановище Изменение

5б. приветства създаването на 
Черноморски еврорегион; убеден е, че 
еврорегионът може да допринесе за 
стимулиране на демократичния 
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процес, насърчаване на добро 
управление и  укрепване на 
сигурността и стабилността в 
региона и да даде тласък на 
устойчивото развитие чрез засилване 
на сътрудничеството и социалното и 
икономическо сближаване;

Or. fr

Изменение 35
Elie Hoarau

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. като има предвид, че Черно море е 
силно замърсено и за замърсяването 
няма граници, призовава за намиране 
на общо решение на проблема чрез 
използване на всички налични 
инструменти и въз основа на
стандартите на ЕС.

6. като има предвид, че Черно море – в 
миналото много продуктивно за 
риболов – в момента е близо до 
екологична катастрофа вследствие 
на прекомерната експлоатация на 
ресурсите му, еутрофикацията и 
изхвърлянето на токсични вещества 
в него, като главните източници на 
замърсяване са реките, които се 
вливат в него (в т.ч. Дунав) и 
повечето от които са замърсени, 
както и дейността на градовете, 
пристанищата и промишлеността 
по бреговете му, включително 
отпадъците и отпадъчните води, 
изхвърляни от тях, и като има 
предвид, че за замърсяването няма 
граници, призовава всички налични 
инструменти да бъдат използвани за 
изпълнението на план, основан на
стандартите на ЕС, за екологичното 
спасяване на Черно море.

Or. fr
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Изменение 36
Michail Tremopoulos

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. като има предвид, че Черно море е 
силно замърсено и за замърсяването 
няма граници, призовава за намиране на 
общо решение на проблема чрез 
използване на всички налични 
инструменти и въз основа на 
стандартите на ЕС.

6. като има предвид, че Черно море е 
силно замърсено и за замърсяването 
няма граници, призовава за намиране на 
общо решение на проблема чрез 
използване на всички налични 
инструменти и въз основа на 
стандартите на ЕС за всички 
черноморски страни.

Or. en

Изменение 37
Victor Boştinaru

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. като има предвид, че Черно море е 
силно замърсено и за замърсяването 
няма граници, призовава за намиране на 
общо решение на проблема чрез 
използване на всички налични 
инструменти и въз основа на 
стандартите на ЕС.

6. като има предвид, че Черно море е 
силно замърсено и за замърсяването 
няма граници, призовава за намиране на 
общо решение на проблема чрез 
използване на всички налични 
инструменти и въз основа на 
стандартите на ЕС с цел преодоляване и 
намаляване на замърсяването, както 
и по-нататъшно опазване на 
околната среда с превантивни 
действия.

Or. en

Изменение 38
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 6 
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Проектостановище Изменение

6. като има предвид, че Черно море е 
силно замърсено и за замърсяването 
няма граници, призовава за намиране на 
общо решение на проблема чрез 
използване на всички налични 
инструменти и въз основа на 
стандартите на ЕС.

6. като има предвид, че Черно море е 
силно замърсено и за замърсяването 
няма граници, призовава за намиране на 
общо решение на проблема чрез 
използване на всички налични 
инструменти и въз основа на 
стандартите на ЕС, като се премахне 
съществуващото замърсяване и се 
предотвратява по-нататъшно 
замърсяване.

Or. de

Изменение 39
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. счита, че проектите, приети от 
черноморски страни, могат да 
допринесат за социалното и 
икономическо развитие, като се 
наблегне на диверсификацията на 
стопанските дейности, засилването 
на сътрудничеството в областите на 
образованието и изследванията, и на 
защитата на природните ресурси, и 
също като се подобри 
сътрудничеството за засилване на 
сигурността в областта на борбата с 
трансграничната престъпност;

Or. ro

Изменение 40
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 6 б (нов) 
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Проектостановище Изменение

6б. подкрепя действията по 
стратегията за насърчаване на 
природните ресурси (рибни запаси, 
биологично разнообразие и др.), 
културното наследство (натрупан 
професионален опит и умения, нови 
специализации), устойчивото 
развитие на риболовните зони и 
подобряване на качеството на живот 
в тези райони, и насърчаване на 
създаването на местни и регионални 
партньорства, и счита, че 
черноморската стратегия следва да 
допринася за модернизиране на 
съществуващите морски пристанища 
и осъвременяване на пристанищните 
услуги при надлежно отчитане на 
безопасността на околната среда и 
стандартите за нейното опазване;

Or. ro

Изменение 41
Joachim Zeller

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6a. предвид прекомерния риболов в 
Черно море призовава за незабавни и 
договорени мерки за защита на 
разнообразието от видове в него.

Or. de

Изменение 42
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 
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Проектостановище Изменение

6a. обявява се за разработване на 
новаторски финансови инструменти, 
които позволяват съвместни частни 
дружества да развиват дейност в 
региона;

Or. ro

Изменение 43
Андрей Ковачев

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6а. припомня, че последиците от 
изменението на климата за 
Черноморския регион, неговите 
народи и икономики водят до 
сериозни предизвикателства за 
новите възможности за развитие и 
затова следва още повече да се 
подкрепя и насърчава засиленото 
сътрудничество между страните, 
граничещи с Черно море, особено в 
областта на разработването на 
мерки за адаптиране и смекчаване за 
превенция на извънредни ситуации;

Or. en

Изменение 44
Андрей Ковачев

Проектостановище
Параграф 6 б (нов) 

Проектостановище Изменение

6б. счита богатото наследство на 
културните пейзажи и 
местообитания, останало в целия 
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Черноморски регион, за област, в 
която може би най-ясно се 
демонстрира идеята за силата в 
разнообразието; изразява 
убеждението, че деликатното и 
интегрирано използване и опазване на 
тези активи може да допринесе за 
целта за нова стратегия, 
гарантираща, че общият регионален 
маркетинг и запазването на 
търговска марка ще се възползват от 
пълния спектър от качества, които 
регионът може да предложи. 

Or. en


