
AM\838750CS.doc PE452.698v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

-
EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro regionální rozvoj

2010/2087(INI)

10. 11. 2010

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
1 - 44

Návrh stanoviska
Victor Boştinaru
(PE450.846v01-00)

ke strategii EU pro oblast Černého moře
(2010/2087(INI))



PE452.698v01-00 2/24 AM\838750CS.doc

CS

AM_Com_NonLegOpinion



AM\838750CS.doc 3/24 PE452.698v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. považuje oblast Černého moře za 
strategicky velice důležitou a domnívá se, 
že strategie EU pro oblast Černého moře je 
pro její udržitelný a koordinovaný rozvoj 
nezbytná;

1. považuje oblast Černého moře za 
strategicky velice důležitou a domnívá se, 
že strategie EU pro oblast Černého moře je 
nezbytná pro její udržitelný 
a koordinovaný rozvoj, stejně jako 
pro stabilitu a bezpečnost této oblasti 
i celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. považuje oblast Černého moře za 
strategicky velice důležitou a domnívá se, 
že strategie EU pro oblast Černého moře je 
pro její udržitelný a koordinovaný rozvoj 
nezbytná;

1. považuje oblast Černého moře za 
strategicky velice důležitou a domnívá se, 
že strategie EU pro oblast Černého moře 
přispívá k uskutečnění cílů evropské 
integrace a je pro udržitelný 
a koordinovaný rozvoj této oblasti
nezbytná;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 1 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. považuje oblast Černého moře za 
strategicky velice důležitou a domnívá se, 
že strategie EU pro oblast Černého moře je 
pro její udržitelný a koordinovaný rozvoj 
nezbytná;

1. považuje oblast Černého moře za 
strategicky velice důležitou a domnívá se, 
že strategie EU pro oblast Černého moře je 
pro její udržitelný a koordinovaný rozvoj 
nezbytná; považuje za důležité zajistit, aby 
byla tato iniciativa založena na zájmech 
všech partnerů;

Or. lt

Pozměňovací návrh 4
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že má-li být strategie pro 
oblast Černého moře zahájena úspěšně, je 
nezbytné plně zapojit všechny 
zainteresované země, ať už se jedná 
o země Evropské unie, nebo mimo ni; 
požaduje spolupráci všech dotčených 
regionů, a to prostřednictvím zapojení 
existujících organizací, jako jsou 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
v oblasti Černého moře (BSEC), 
Parlamentní shromáždění Organizace pro 
hospodářskou spolupráci v oblasti Černého 
moře (PABSEC) nebo Komise pro oblast 
Černého moře, ale také prostřednictvím 
vytvoření organizací nových, je-li jich 
třeba, s cílem stanovit společné úkoly 
a dostupné zdroje, stejně jako oblasti, kde 
tato koordinovaná činnost může být 
výrazným přínosem;

2. je přesvědčen, že má-li být strategie pro 
oblast Černého moře zahájena úspěšně, je 
nezbytné plně a konstruktivním způsobem 
zapojit všechny zainteresované země; 
požaduje spolupráci všech dotčených 
regionů, a to prostřednictvím zapojení 
existujících organizací, jako jsou 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
v oblasti Černého moře (BSEC), 
Parlamentní shromáždění Organizace pro 
hospodářskou spolupráci v oblasti Černého 
moře (PABSEC) nebo Komise pro oblast 
Černého moře, ale také prostřednictvím 
vytvoření organizací nových, je-li jich 
třeba, s cílem stanovit společné úkoly 
a dostupné zdroje, stejně jako oblasti, kde 
tato koordinovaná činnost může být 
výrazným přínosem; považuje však za 
zásadní, aby byly stanoveny jejich 
příslušné oblasti odpovědnosti s cílem 
zamezit překrývání působnosti různých 
správních úrovní a zajistit urychlený 
postup provádění;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že má-li být strategie pro 
oblast Černého moře zahájena úspěšně, je 
nezbytné plně zapojit všechny 
zainteresované země, ať už se jedná o země 
Evropské unie, nebo mimo ni; požaduje 
spolupráci všech dotčených regionů, a to 
prostřednictvím zapojení existujících 
organizací, jako jsou Organizace pro 
hospodářskou spolupráci v oblasti Černého 
moře (BSEC), Parlamentní shromáždění 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
v oblasti Černého moře (PABSEC) nebo 
Komise pro oblast Černého moře, ale také 
prostřednictvím vytvoření organizací 
nových, je-li jich třeba, s cílem stanovit 
společné úkoly a dostupné zdroje, stejně 
jako oblasti, kde tato koordinovaná činnost 
může být výrazným přínosem;

2. je přesvědčen, že má-li být strategie pro 
oblast Černého moře zahájena úspěšně, je 
nezbytné plně zapojit všechny 
zainteresované země, ať už se jedná o země 
Evropské unie, nebo mimo ni; požaduje 
spolupráci všech dotčených regionů, a to 
prostřednictvím zapojení existujících 
organizací, jako jsou Organizace pro 
hospodářskou spolupráci v oblasti Černého 
moře (BSEC), Parlamentní shromáždění 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
v oblasti Černého moře (PABSEC) nebo 
Komise pro oblast Černého moře, s cílem 
stanovit společné úkoly a dostupné zdroje, 
stejně jako oblasti, kde tato koordinovaná 
činnost může být výrazným přínosem;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že má-li být strategie pro 
oblast Černého moře zahájena úspěšně, je 
nezbytné plně zapojit všechny 
zainteresované země, ať už se jedná 
o země Evropské unie, nebo mimo ni; 
požaduje spolupráci všech dotčených 
regionů, a to prostřednictvím zapojení 
existujících organizací, jako jsou 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
v oblasti Černého moře (BSEC), 

2. je přesvědčen, že má-li být strategie pro 
oblast Černého moře zahájena úspěšně, je 
nezbytné plně zapojit všechny 
zainteresované země, a to jak členské státy
Evropské unie, tak země mimo ni;
požaduje spolupráci všech dotčených 
regionů, a to prostřednictvím zapojení 
existujících organizací, jako jsou 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
v oblasti Černého moře (BSEC), 
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Parlamentní shromáždění Organizace pro 
hospodářskou spolupráci v oblasti Černého 
moře (PABSEC) nebo Komise pro oblast 
Černého moře, ale také prostřednictvím 
vytvoření organizací nových, je-li jich 
třeba, s cílem stanovit společné úkoly 
a dostupné zdroje, stejně jako oblasti, kde 
tato koordinovaná činnost může být 
výrazným přínosem;

Parlamentní shromáždění Organizace pro 
hospodářskou spolupráci v oblasti Černého 
moře (PABSEC) nebo Komise pro oblast 
Černého moře, ale také prostřednictvím 
vytvoření organizací nových, je-li jich 
třeba, s cílem stanovit společné úkoly 
a dostupné zdroje, stejně jako oblasti, kde 
tato koordinovaná činnost může být 
výrazným přínosem;

Or. de

Pozměňovací návrh 7
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že má-li být strategie pro 
oblast Černého moře zahájena úspěšně, je 
nezbytné plně zapojit všechny 
zainteresované země, ať už se jedná o země 
Evropské unie, nebo mimo ni; požaduje 
spolupráci všech dotčených regionů, a to 
prostřednictvím zapojení existujících 
organizací, jako jsou Organizace pro 
hospodářskou spolupráci v oblasti Černého 
moře (BSEC), Parlamentní shromáždění 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
v oblasti Černého moře (PABSEC) nebo 
Komise pro oblast Černého moře, ale také 
prostřednictvím vytvoření organizací 
nových, je-li jich třeba, s cílem stanovit 
společné úkoly a dostupné zdroje, stejně 
jako oblasti, kde tato koordinovaná činnost 
může být výrazným přínosem;

2. je přesvědčen, že má-li být strategie pro 
oblast Černého moře zahájena úspěšně, je 
nezbytné plně zapojit všechny 
zainteresované země, ať už se jedná o země 
Evropské unie, nebo mimo ni; požaduje 
spolupráci všech dotčených regionů, a to 
prostřednictvím zapojení existujících 
organizací, jako jsou Organizace pro 
hospodářskou spolupráci v oblasti Černého 
moře (BSEC), Parlamentní shromáždění 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
v oblasti Černého moře (PABSEC) nebo 
Komise pro oblast Černého moře, s cílem 
stanovit společné úkoly a dostupné zdroje, 
stejně jako oblasti, kde tato koordinovaná 
činnost může být výrazným přínosem;

Or. lt

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

Návrh stanoviska
Bod 2 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že má-li být strategie pro 
oblast Černého moře zahájena úspěšně, je 
nezbytné plně zapojit všechny 
zainteresované země, ať už se jedná o země 
Evropské unie, nebo mimo ni; požaduje 
spolupráci všech dotčených regionů, a to 
prostřednictvím zapojení existujících 
organizací, jako jsou Organizace pro 
hospodářskou spolupráci v oblasti Černého 
moře (BSEC), Parlamentní shromáždění 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
v oblasti Černého moře (PABSEC) nebo 
Komise pro oblast Černého moře, ale také 
prostřednictvím vytvoření organizací 
nových, je-li jich třeba, s cílem stanovit 
společné úkoly a dostupné zdroje, stejně 
jako oblasti, kde tato koordinovaná činnost 
může být výrazným přínosem;

2. je přesvědčen, že má-li být strategie pro 
oblast Černého moře zahájena úspěšně, je 
nezbytné plně zapojit všechny 
zainteresované země, ať už se jedná o země 
Evropské unie, nebo mimo ni; požaduje 
spolupráci všech dotčených regionů 
a zdůrazňuje, že se do ní musejí zapojit 
orgány na všech správních úrovních 
s cílem zajistit úspěšný integrovaný 
přístup, a to prostřednictvím zapojení 
existujících organizací, jako jsou 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
v oblasti Černého moře (BSEC), 
Parlamentní shromáždění Organizace pro 
hospodářskou spolupráci v oblasti Černého 
moře (PABSEC) nebo Komise pro oblast 
Černého moře, ale také prostřednictvím 
vytvoření organizací nových, je-li jich 
třeba, s cílem společně stanovit společné 
úkoly a dostupné zdroje, stejně jako 
oblasti, kde tato koordinovaná činnost 
může být výrazným přínosem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že má-li být strategie pro 
oblast Černého moře zahájena úspěšně, je 
nezbytné plně zapojit všechny 
zainteresované země, ať už se jedná o země 
Evropské unie, nebo mimo ni; požaduje 
spolupráci všech dotčených regionů, a to
prostřednictvím zapojení existujících 
organizací, jako jsou Organizace pro 
hospodářskou spolupráci v oblasti Černého 
moře (BSEC), Parlamentní shromáždění 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 

2. je přesvědčen, že má-li být strategie pro 
oblast Černého moře zahájena úspěšně, je 
nezbytné plně zapojit všechny 
zainteresované země, ať už se jedná o země 
Evropské unie, nebo mimo ni; požaduje 
spolupráci všech dotčených regionů, a to 
prostřednictvím zapojení existujících 
organizací, jako jsou Organizace pro 
hospodářskou spolupráci v oblasti Černého 
moře (BSEC), Parlamentní shromáždění 
Organizace pro hospodářskou spolupráci 
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v oblasti Černého moře (PABSEC) nebo 
Komise pro oblast Černého moře, ale také 
prostřednictvím vytvoření organizací 
nových, je-li jich třeba, s cílem stanovit 
společné úkoly a dostupné zdroje, stejně 
jako oblasti, kde tato koordinovaná činnost 
může být výrazným přínosem;

v oblasti Černého moře (PABSEC) nebo 
Komise pro oblast Černého moře, ale také 
prostřednictvím vytvoření organizací 
nových, je-li jich třeba, s cílem stanovit 
společné úkoly a dostupné zdroje, stejně 
jako oblasti, kde tato koordinovaná činnost 
může být výrazným přínosem; domnívá se, 
že je velmi důležité spojit tuto strategii 
s dalšími strategiemi na úrovni EU, jako 
je strategie EU pro Podunají; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 10
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. sdílí názor, který při různých 
příležitostech vyjádřila Evropská komise, 
pokud jde o rozvoj makroregionů: ne 
novým institucím, ne novým pravidlům, 
ne novým zdrojům financování;

Or. it

Pozměňovací návrh 11
Andrey Kovatchev

Návrh stanoviska
Bod 2 – bod 1 (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vítá v této souvislosti nadcházející 
zveřejnění strategie EU pro Podunají 
a vyzývá zainteresované členské státy, aby 
rozvíjely projekty vztahující se k Černému 
moři, neboť oba tyto regiony jsou územně 
i hospodářsky propojeny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí k tomu, aby byl v rámci strategie 
vyvinut integrovaný přístup a využívány 
zavedené zásady politiky soudržnosti EU;
zejména je přesvědčen, že by měla být 
podporována přeshraniční spolupráce mezi 
regiony, aby bylo možné řešit společné 
problémy koordinovaně;

3. vybízí k tomu, aby byl v rámci strategie 
vyvinut integrovaný přístup a využívány 
zavedené zásady evropské politiky 
sousedství a také podpora přeshraniční 
spolupráce mezi regiony;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Andrey Kovatchev

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí k tomu, aby byl v rámci strategie 
vyvinut integrovaný přístup a využívány 
zavedené zásady politiky soudržnosti EU; 
zejména je přesvědčen, že by měla být 
podporována přeshraniční spolupráce mezi 
regiony, aby bylo možné řešit společné 
problémy koordinovaně;

3. vybízí k tomu, aby byl v rámci strategie 
vyvinut integrovaný přístup a využívány 
zavedené zásady politiky soudržnosti EU; 
zejména je přesvědčen, že by měla být 
v rámci cíle územní spolupráce 
prohlubována přeshraniční spolupráce 
mezi regiony, aby bylo možné řešit 
společné problémy koordinovaně;
doporučuje, aby byl na další programové 
období společného operačního programu 
pro povodí Černého moře naplánován 
dostatečný rozpočet na zajištění všech cílů 
stanovených ve strategickém dokumentu 
evropského nástroje sousedství 
a partnerství pro přeshraniční spolupráci 
na období 2007–2013 a na pokračování 
v nich; zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
stejné prováděcí podmínky vzhledem 
k tomu, že každý právní subjekt 
pocházející ze všech států účastnících se 
této programové oblasti má možnost podat 
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přihlášku jako hlavní žadatel; domnívá se, 
že do práce v dalším programovém období 
by měly být zapojeny všechny země 
účastnící se společného operačního 
programu pro povodí Černého moře, které 
by měly být vybídnuty k aktivní účasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí k tomu, aby byl v rámci strategie 
vyvinut integrovaný přístup a využívány 
zavedené zásady politiky soudržnosti EU; 
zejména je přesvědčen, že by měla být 
podporována přeshraniční spolupráce mezi 
regiony, aby bylo možné řešit společné 
problémy koordinovaně;

3. vybízí k tomu, aby byl v rámci strategie 
vyvinut integrovaný přístup a využívány 
zavedené zásady politiky soudržnosti EU, 
které mohou napomoci dosažení 
efektivních výsledků a zároveň usnadnit 
proces budování kapacit v méně 
rozvinutých oblastech; zejména je 
přesvědčen, že by měla být podporována 
přeshraniční spolupráce mezi regiony, aby 
bylo možné si vyměňovat osvědčené 
postupy a řešit společné problémy 
koordinovaně;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec, Sophie Auconie

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí k tomu, aby byl v rámci strategie 
vyvinut integrovaný přístup a využívány 
zavedené zásady politiky soudržnosti EU; 
zejména je přesvědčen, že by měla být 
podporována přeshraniční spolupráce mezi 
regiony, aby bylo možné řešit společné 

3. vybízí k tomu, aby byl v rámci strategie 
vyvinut integrovaný přístup a využívány 
zavedené zásady politiky soudržnosti EU; 
zejména je přesvědčen, že by měla být 
podporována přeshraniční spolupráce mezi 
regiony, aby bylo možné řešit společné 
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problémy koordinovaně; problémy koordinovaně; zdůrazňuje, že 
Evropské sdružení pro územní spolupráci 
představuje vhodnou síť spolupráce pro 
strukturovanou víceúrovňovou správu 
věcí veřejných; vyzývá Komisi, aby využila 
možnosti lepší koordinace různých 
evropských nástrojů zajišťujících 
přeshraniční spolupráci na vnějších 
hranicích Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vybízí k tomu, aby byl v rámci strategie 
vyvinut integrovaný přístup a využívány 
zavedené zásady politiky soudržnosti EU; 
zejména je přesvědčen, že by měla být 
podporována přeshraniční spolupráce mezi 
regiony, aby bylo možné řešit společné 
problémy koordinovaně;

3. vybízí k tomu, aby byl v rámci strategie 
vyvinut integrovaný přístup a využívány 
zavedené zásady politiky soudržnosti EU; 
zejména je přesvědčen, že by měla být 
podporována přeshraniční spolupráce mezi 
regiony, aby bylo možné řešit společné 
problémy koordinovaně; vyslovuje se pro 
pokračování programů podporovaných 
v rámci evropského nástroje sousedství 
a partnerství a pro zvýšení finančních 
prostředků poskytovaných na operační 
program pro oblast Černého moře;

Or. ro

Pozměňovací návrh 17
Alain Cadec, Sophie Auconie

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. podporuje rozvoj součinnosti mezi 
různými politikami Unie, které do této 
strategie vstupují, zejména strukturálních 
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fondů, rámcového programu pro výzkum 
a vývoj a transevropských dopravních sítí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zastává názor, že strategie nesmí být 
financována na základě nové rozpočtové 
položky EU, ale že musí usnadňovat 
propojení mezi existujícími politikami 
Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi a regiony, aby 
prosazovaly projekty, které spojují 
obyvatele v rámci přeshraniční 
spolupráce, a aby zajišťovaly 
a podporovaly finanční nástroj fondu pro 
malé projekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. uznává význam regionálních 
a místních orgánů a zúčastněných stran 
pro plánování a provádění této strategie, 
přičemž bere v úvahu jejich úzký vztah 
k danému území a lidem; vyzývá proto 
k určení jejich potřeb a k jejich plnému 
zapojení do této strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že výměna osvědčených 
postupů mezi regiony má zásadní význam 
ve všech oblastech spolupráce. Regiony, 
které mají dlouhodobou zkušenost 
s přípravou a prováděním projektů, by 
mohly pomáhat dalším regionům při 
zvyšování jejich výkonnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. považuje za nesmírně důležité zlepšit 
správní kapacitu všech místních 
a regionálních zúčastněných stran 
v oblasti Černého moře s cílem zajistit 
účinné provádění a řádné finanční řízení 
projektů EU, větší transparentnost 
a odpovědnost a vyvážený územní rozvoj 
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v celé této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje potřebu větší součinnosti 
příslušných finančních nástrojů 
Společenství s cílem zajistit udržitelnost 
financovaných akcí; tímto způsobem 
může možnosti vytvořené jednou 
iniciativou zaměřenou na hospodářský 
rozvoj převzít jiná doplňující iniciativa;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že veškeré projekty 
v oblasti infrastruktury, ať už se týkají 
dopravy, nebo energetiky, by měly být 
předmětem jednání všech dotčených států
v oblasti Černého moře, a že by měla být 
zajištěna koordinace zejména u projektů 
TEN-T a u projektů týkajících se rozvoje 
přístavů;

4. zastává názor, že veškeré projekty 
v oblasti infrastruktury, ať už se týkají 
dopravy, nebo energetiky, by měly být 
dohodnuty mezi všemi dotčenými státy
v oblasti Černého moře, a že by měla být 
zajištěna koordinace zejména u projektů 
TEN-T a u projektů týkajících se rozvoje 
přístavů;

Or. de
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Pozměňovací návrh 25
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že veškeré projekty 
v oblasti infrastruktury, ať už se týkají 
dopravy, nebo energetiky, by měly být
předmětem jednání všech dotčených států 
v oblasti Černého moře, a že by měla být 
zajištěna koordinace zejména u projektů 
TEN-T a u projektů týkajících se rozvoje 
přístavů;

4. zastává názor, že veškeré projekty 
v oblasti infrastruktury, ať už se týkají 
dopravy, nebo energetiky, by měly být 
předmětem jednání všech dotčených států 
v oblasti Černého moře, a že by měla být 
zajištěna koordinace zejména u projektů 
TEN-T a u projektů týkajících se rozvoje 
přístavů, přičemž by se také brala v úvahu 
potřeba jejich spojení s vnitrozemím;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Georgios Stavrakakis

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že veškeré projekty 
v oblasti infrastruktury, ať už se týkají 
dopravy, nebo energetiky, by měly být 
předmětem jednání všech dotčených států 
v oblasti Černého moře, a že by měla být 
zajištěna koordinace zejména u projektů 
TEN-T a u projektů týkajících se rozvoje 
přístavů;

4. zastává názor, že veškeré projekty 
v oblasti infrastruktury, ať už se týkají 
dopravy, nebo energetiky, by měly být 
předmětem jednání všech dotčených států 
v oblasti Černého moře, a že by měla být 
zajištěna koordinace zejména u projektů 
TEN-T a u projektů týkajících se rozvoje 
přístavů; zdůrazňuje význam lepší 
intermodální nákladní dopravy 
prostřednictvím začlenění plavby po moři 
na krátké vzdálenosti do dopravní 
logistiky, lepšího provozu přístavů 
a účinnějšího spojení s vnitrozemím;

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že veškeré projekty 
v oblasti infrastruktury, ať už se týkají 
dopravy, nebo energetiky, by měly být 
předmětem jednání všech dotčených států 
v oblasti Černého moře, a že by měla být 
zajištěna koordinace zejména u projektů 
TEN-T a u projektů týkajících se rozvoje 
přístavů;

4. zastává názor, že veškeré projekty 
v oblasti infrastruktury, ať už se týkají 
dopravy, nebo energetiky, by měly být 
předmětem jednání všech dotčených států 
v oblasti Černého moře, a že by měla být 
zajištěna koordinace zejména u projektů 
TEN-T a u projektů týkajících se rozvoje 
přístavů; domnívá se, že EU musí 
pokračovat ve spolupráci s regionálními 
partnery při zlepšování bezpečnosti 
infrastruktury, modernizaci stávající 
infrastruktury a vytváření infrastruktury 
nové;

Or. lt

Pozměňovací návrh 28
Andrey Kovatchev

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zastává názor, že veškeré projekty 
v oblasti infrastruktury, ať už se týkají 
dopravy, nebo energetiky, by měly být 
předmětem jednání všech dotčených států 
v oblasti Černého moře, a že by měla být 
zajištěna koordinace zejména u projektů 
TEN-T a u projektů týkajících se rozvoje 
přístavů;

4. zastává názor, že veškeré projekty 
v oblasti infrastruktury, ať už se týkají 
dopravy, nebo energetiky, by měly být 
předmětem jednání všech dotčených států 
v oblasti Černého moře, a že by měla být 
zajištěna koordinace zejména u projektů 
TEN-T a u projektů týkajících se rozvoje 
přístavů; vyzývá k účinné koordinaci 
pátracích a záchranných akcí v povodí 
Černého moře a k zavedení strategie 
dozoru v Černém moři;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby při financování 
projektů v oblasti infrastruktury v regionu 
Černého moře upřednostňovala 
požadavky energetické účinnosti 
a ochrany životního prostředí a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Erminia Mazzoni

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje význam projektů v jižním 
koridoru, přičemž má na zřeteli základní 
cíl EU týkající se diverzifikace zdrojů 
dodávek energie,

Or. it

Pozměňovací návrh 31
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s ohledem na význam oblasti Černého 
moře z hlediska dodávek energie pro 
Evropu považuje za nezbytné důkladně 
zhodnotit veškeré výhody 
a environmentální dopady v současnosti 
plánovaných i budoucích projektů v oblasti 
energetiky; věří, že by se měla učinit 

5. s ohledem na význam oblasti Černého 
moře z hlediska dodávek energie pro 
Evropu považuje za nezbytné důkladně 
zhodnotit veškeré výhody 
a environmentální dopady v současnosti 
plánovaných i budoucích projektů v oblasti 
energetiky; v tomto ohledu považuje za 
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veškerá možná opatření, která by 
usnadnila okamžitý a účinný zásah, 
pokud by došlo k jakékoliv případné 
ekologické katastrofě nebo technické 
havárii; v tomto ohledu považuje za 
zásadní, aby se všechny dotčené státy 
a regiony předem dohodly na způsobu, jak 
v případě takových událostí postupovat 
z hlediska ekologického, finančního 
i technického;

zásadní, že s cílem připravit se na 
jakoukoliv případnou ekologickou 
katastrofu a technickou havárii je třeba, 
aby se všechny dotčené státy a regiony 
předem dohodly na způsobu, jak v případě 
takových událostí postupovat z hlediska 
ekologického, finančního i technického;

Or. de

Pozměňovací návrh 32
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s ohledem na význam oblasti Černého 
moře z hlediska dodávek energie pro 
Evropu považuje za nezbytné důkladně 
zhodnotit veškeré výhody 
a environmentální dopady v současnosti 
plánovaných i budoucích projektů v oblasti 
energetiky; věří, že by se měla učinit 
veškerá možná opatření, která by usnadnila 
okamžitý a účinný zásah, pokud by došlo 
k jakékoliv případné ekologické katastrofě 
nebo technické havárii; v tomto ohledu 
považuje za zásadní, aby se všechny 
dotčené státy a regiony předem dohodly na 
způsobu, jak v případě takových událostí 
postupovat z hlediska ekologického, 
finančního i technického;

5. s ohledem na význam oblasti Černého 
moře z hlediska dodávek energie pro 
Evropu považuje za nezbytné důkladně 
zhodnotit veškeré výhody 
a environmentální dopady v současnosti 
plánovaných i budoucích projektů v oblasti 
energetiky; věří, že by se měla učinit 
veškerá možná opatření, která by usnadnila 
okamžitý a účinný zásah, pokud by došlo 
k jakékoliv případné ekologické katastrofě 
nebo technické havárii; v tomto ohledu 
považuje za zásadní, aby se všechny 
dotčené státy a regiony již nyní dohodly na 
způsobu, jak v případě takových událostí 
postupovat z hlediska ekologického, 
finančního i technického;

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Sophie Auconie, Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 5 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. s ohledem na význam oblasti Černého 
moře z hlediska dodávek energie pro 
Evropu považuje za nezbytné důkladně 
zhodnotit veškeré výhody 
a environmentální dopady v současnosti 
plánovaných i budoucích projektů v oblasti 
energetiky; věří, že by se měla učinit 
veškerá možná opatření, která by usnadnila 
okamžitý a účinný zásah, pokud by došlo 
k jakékoliv případné ekologické katastrofě 
nebo technické havárii; v tomto ohledu 
považuje za zásadní, aby se všechny 
dotčené státy a regiony předem dohodly na 
způsobu, jak v případě takových událostí 
postupovat z hlediska ekologického, 
finančního i technického;

5. s ohledem na význam oblasti Černého 
moře z hlediska dodávek energie pro 
Evropu považuje za nezbytné důkladně 
zhodnotit výhody a environmentální 
dopady v současnosti plánovaných 
i budoucích projektů v oblasti energetiky; 
věří, že by se měla učinit veškerá možná 
opatření, která by usnadnila okamžitý 
a účinný zásah, pokud by došlo k jakékoliv 
případné ekologické katastrofě nebo 
technické havárii; v tomto ohledu považuje 
za zásadní, aby se všechny dotčené státy 
a regiony předem dohodly na způsobu, jak 
v případě takových událostí postupovat
z hlediska ekologického, finančního 
i technického;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Elie Hoarau

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. vitá vytvoření euroregionu Černé 
moře; je přesvědčen, že tento euroregion 
může přispívat ke stimulaci 
demokratického procesu, prosazovat 
řádnou správu věcí veřejných a posilovat 
bezpečnost a stabilitu v regionu a že také 
může podporovat udržitelný rozvoj 
prohloubením spolupráce a sociální 
a ekonomické soudržnosti;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 35
Elie Hoarau

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vzhledem k tomu, že je Černé moře
vysoce znečištěné a že toto znečištění 
nezná hranic, žádá, aby bylo nalezeno 
společné řešení tohoto problému 
s použitím veškerých existujících nástrojů 
a na základě standardů EU.

6. vzhledem k tomu, že Černé moře, které 
bylo v minulosti velmi produktivním 
lovištěm ryb, má v současnosti blízko 
k ekologické katastrofě v důsledku 
nadměrného využívání jeho zdrojů, 
eutrofizace a vypouštění toxických látek 
do jeho vody, přičemž hlavními zdroji 
znečištění jsou řeky, které se do něj vlévají 
(včetně Dunaje) a z nichž většina je 
znečištěna, a aktivita měst, přístavů 
a průmyslových podniků na jeho březích 
i odpad a odpadní voda, která je z nich 
vypouštěna, a vzhledem k tomu, že takové 
znečištění nezná hranic, žádá o využití
veškerých existujících nástrojů, které 
budou použity k provádění plánu na 
zachování životního prostředí Černého 
moře, podporovaného pomocí standardů 
EU.

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Michail Tremopoulos

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vzhledem k tomu, že je Černé moře 
vysoce znečištěné a že toto znečištění 
nezná hranic, žádá, aby bylo nalezeno 
společné řešení tohoto problému s použitím 
veškerých existujících nástrojů a na 
základě standardů EU.

6. vzhledem k tomu, že je Černé moře 
vysoce znečištěné a že toto znečištění 
nezná hranic, žádá, aby bylo nalezeno 
společné řešení tohoto problému pro 
všechny černomořské země s použitím 
veškerých existujících nástrojů a na 
základě standardů EU.

Or. en



AM\838750CS.doc 21/24 PE452.698v01-00

CS

Pozměňovací návrh 37
Victor Boştinaru

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vzhledem k tomu, že je Černé moře 
vysoce znečištěné a že toto znečištění 
nezná hranic, žádá, aby bylo nalezeno 
společné řešení tohoto problému s použitím 
veškerých existujících nástrojů a na 
základě standardů EU.

6. vzhledem k tomu, že je Černé moře 
vysoce znečištěné a že toto znečištění 
nezná hranic, žádá, aby bylo nalezeno 
společné řešení tohoto problému s použitím 
veškerých existujících nástrojů a na 
základě standardů EU, s cílem bojovat 
proti znečištění a snižovat je i s cílem dále 
chránit životní prostředí pomocí prevence.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vzhledem k tomu, že je Černé moře 
vysoce znečištěné a že toto znečištění 
nezná hranic, žádá, aby bylo nalezeno 
společné řešení tohoto problému s použitím 
veškerých existujících nástrojů a na 
základě standardů EU.

6. vzhledem k tomu, že je Černé moře 
vysoce znečištěné a že toto znečištění 
nezná hranic, žádá, aby bylo nalezeno 
společné řešení tohoto problému s použitím 
veškerých existujících nástrojů a na 
základě standardů EU, s cílem odstranit 
stávající znečištění i předcházet dalšímu 
znečištění.

Or. de

Pozměňovací návrh 39
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že projekty přijaté 
černomořskými zeměmi mohou přispět 
k sociálnímu a hospodářskému rozvoji 
s důrazem na rozmanitost hospodářské 
činnosti, k intenzivnější spolupráci 
v oblasti vzdělávání a výzkumu, k ochraně 
přírodních zdrojů a také k prohlubování 
spolupráce zaměřené na zvýšení 
bezpečnosti v oblasti a na boj proti 
přeshraniční trestné činnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 40
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. podporuje kroky v rámci strategie na 
zhodnocení přírodních zdrojů (zásoby ryb, 
biologická rozmanitost atd.), kulturního 
dědictví (získané profesní zkušenosti 
a schopnosti, nové odbornosti), 
udržitelného rozvoje rybolovných oblastí 
a zlepšení kvality života v těchto oblastech, 
a prosazování vytváření místních 
a regionálních partnerství, a domnívá se, 
že strategie pro oblast Černého moře by 
měla přispět k modernizaci existujících 
námořních přístavů a k modernizaci 
přístavních služeb s řádným ohledem na 
bezpečnost pro životní prostředí a na 
standardy ochrany;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 41
Joachim Zeller

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vzhledem k nadměrnému rybolovu 
v Černém moři vyzývá k okamžitým 
a dohodnutým opatřením za účelem 
ochrany rozmanitosti zdejších druhů.

Or. de

Pozměňovací návrh 42
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyslovuje se pro rozvoj inovačních 
finančních nástrojů, které společným 
soukromým podnikům umožní působit 
v tomto regionu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 43
Andrey Kovatchev

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že vliv změny klimatu na 
oblast Černého moře, její obyvatele 
a hospodářské výsledky představuje 
závažný problém z hlediska nových 
rozvojových možností, a proto by se měla 
dále podporovat a podněcovat užší 
spolupráce mezi zeměmi sousedícími 
s Černým mořem, zvláště v oblasti rozvoje 
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adaptačních a zmírňujících opatření při
předvídání mimořádných událostí;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Andrey Kovatchev

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. považuje bohatý odkaz kulturních 
krajin a původních biotopů, které se 
nacházejí v regionu Černého moře, za 
oblast, kde se možná nejjasněji projevuje 
myšlenka síly v rozmanitosti; domnívá se, 
že citlivé integrované využívání 
a uchovávání těchto pozitiv může přispět 
k dosažení cíle nové strategie, což zajistí, 
aby společné regionální obchodování 
a označování využívalo celou řadu kladů, 
které tento region může nabídnout.

Or. en


