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Τροπολογία 1
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι η περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας αποτελεί ζώνη καθοριστικής 
στρατηγικής σπουδαιότητας και ότι για τη 
βιώσιμη και συντονισμένη ανάπτυξή της 
είναι απαραίτητη μια στρατηγική της ΕΕ
για τη Μαύρη Θάλασσα·

1. πιστεύει ότι η περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας αποτελεί ζώνη καθοριστικής 
στρατηγικής σπουδαιότητας και ότι, τόσο 
για τη βιώσιμη και συντονισμένη ανάπτυξή 
της όσο και για την σταθερότητα και την 
ασφάλεια της περιοχής και της ΕΕ στο 
σύνολό της, είναι απαραίτητη μια 
στρατηγική της ΕΕ για τη Μαύρη 
Θάλασσα·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι η περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας αποτελεί ζώνη καθοριστικής 
στρατηγικής σπουδαιότητας και ότι για τη 
βιώσιμη και συντονισμένη ανάπτυξή της 
είναι απαραίτητη μια στρατηγική της ΕΕ
για τη Μαύρη Θάλασσα·

1. πιστεύει ότι η περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας αποτελεί ζώνη καθοριστικής 
στρατηγικής σπουδαιότητας, και ότι μια 
στρατηγική της ΕΕ για τη Μαύρη 
Θάλασσα θα συμβάλλει στην υλοποίηση 
των στόχων για την ευρωπαϊκή 
ολοκλήρωση και είναι απαραίτητη για τη 
βιώσιμη και συντονισμένη ανάπτυξή της 
περιοχή·

Or. fr
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Τροπολογία 3
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. πιστεύει ότι η περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας αποτελεί ζώνη καθοριστικής 
στρατηγικής σπουδαιότητας και πιστεύει 
ότι για τη βιώσιμη και συντονισμένη 
ανάπτυξή της είναι απαραίτητη μια 
στρατηγική της ΕΕ για τη Μαύρη 
Θάλασσα·

1. πιστεύει ότι η περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας αποτελεί ζώνη καθοριστικής 
στρατηγικής σπουδαιότητας και πιστεύει 
ότι για τη βιώσιμη και συντονισμένη 
ανάπτυξή της είναι απαραίτητη μια 
στρατηγική της ΕΕ για τη Μαύρη 
Θάλασσα· θεωρεί σημαντικό να 
εξασφαλιστεί ότι η πρωτοβουλία αυτή 
έχει ως γνώμονα τα συμφέροντα όλων 
των εταίρων·

Or. lt

Τροπολογία 4
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι με στόχο τη δρομολόγηση 
μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για τη 
Μαύρη Θάλασσα είναι σημαντικότατο να 
μετέχουν πλήρως όλες οι ενδιαφερόμενες 
χώρες χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ 
κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών·
ζητεί να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων 
των σημαντικών περιοχών, με τη 
συμμετοχή των υφισταμένων οργανισμών 
όπως είναι η Οικονομική Συνεργασία στον 
Εύξεινο Πόντο (ΟΣΕΠ), ή 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Οργανισμού Παρευξείνιας Συνεργασίας 
(PABSEC) και η Επιτροπή για τη Μαύρη 
Θάλασσα, καθώς επίσης με τη δημιουργία 
νέων οργανώσεων, όποτε κρίνεται 
απαραίτητο, με στόχο τον εντοπισμό 
κοινών προκλήσεων και των διαθέσιμων 

2. πιστεύει ότι με στόχο τη δρομολόγηση 
μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για τη 
Μαύρη Θάλασσα είναι σημαντικότατο να 
μετέχουν πλήρως και με εποικοδομητικό 
τρόπο όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες· ζητεί 
να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων των 
σημαντικών περιοχών, με τη συμμετοχή 
των υφισταμένων οργανισμών όπως είναι η 
Οικονομική Συνεργασία στον Εύξεινο 
Πόντο (ΟΣΕΠ), ή Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του Οργανισμού Παρευξείνιας 
Συνεργασίας (PABSEC) και η Επιτροπή 
για τη Μαύρη Θάλασσα, καθώς επίσης με 
τη δημιουργία νέων οργανώσεων, όποτε 
κρίνεται απαραίτητο, με στόχο τον 
εντοπισμό κοινών προκλήσεων και των 
διαθέσιμων πόρων καθώς και τομέων 
στους οποίους μπορεί να επιτευχθεί 
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πόρων καθώς και τομέων στους οποίους 
μπορεί να επιτευχθεί σημαντική 
προστιθέμενη αξία με συντονισμένη 
δράση·

σημαντική προστιθέμενη αξία με 
συντονισμένη δράση· θεωρεί ωστόσο 
σημαντικό να καθοριστούν οι αντίστοιχες 
σφαίρες ευθυνών τους προκειμένου να 
αποφεύγεται η επικάλυψη αρμοδιοτήτων 
μεταξύ διαφόρων κυβερνητικών 
επιπέδων και να εξασφαλίζεται ταχεία 
πρόοδος κατά την εφαρμογή·

Or. en

Τροπολογία 5
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι με στόχο τη δρομολόγηση 
μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για τη 
Μαύρη Θάλασσα είναι σημαντικότατο να 
μετέχουν πλήρως όλες οι ενδιαφερόμενες 
χώρες χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ 
κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών·
ζητεί να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων 
των σημαντικών περιοχών, με τη 
συμμετοχή των υφισταμένων οργανισμών 
όπως είναι η Οικονομική Συνεργασία στον 
Εύξεινο Πόντο (ΟΣΕΠ), ή 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Οργανισμού Παρευξείνιας Συνεργασίας 
(PABSEC) και η Επιτροπή για τη Μαύρη 
Θάλασσα, καθώς επίσης με τη 
δημιουργία νέων οργανώσεων, όποτε 
κρίνεται απαραίτητο, με στόχο τον 
εντοπισμό κοινών προκλήσεων και των 
διαθέσιμων πόρων καθώς και τομέων
στους οποίους μπορεί να επιτευχθεί 
σημαντική προστιθέμενη αξία με 
συντονισμένη δράση·

2. πιστεύει ότι με στόχο τη δρομολόγηση
μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για τη
Μαύρη Θάλασσα είναι σημαντικότατο να
μετέχουν πλήρως όλες οι ενδιαφερόμενες
χώρες χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ
κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών· 
ζητεί να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων 
των σημαντικών περιοχών, με τη 
συμμετοχή των υφισταμένων οργανισμών 
όπως είναι η Οικονομική Συνεργασία στον 
Εύξεινο Πόντο (ΟΣΕΠ), ή 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Οργανισμού Παρευξείνιας Συνεργασίας 
(PABSEC) και η Επιτροπή για τη Μαύρη 
Θάλασσα, προκειμένου να εντοπιστούν
κοινές προκλήσεις και οι διαθέσιμοι
πόροι καθώς και τομείς στους οποίους 
μπορεί να επιτευχθεί σημαντική 
προστιθέμενη αξία με συντονισμένη 
δράση·

Or. de
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Τροπολογία 6
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι με στόχο τη δρομολόγηση 
μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για τη 
Μαύρη Θάλασσα είναι σημαντικότατο να 
μετέχουν πλήρως όλες οι ενδιαφερόμενες 
χώρες χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ
κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών·
ζητεί να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων 
των σημαντικών περιοχών, με τη 
συμμετοχή των υφισταμένων οργανισμών 
όπως είναι η Οικονομική Συνεργασία στον 
Εύξεινο Πόντο (ΟΣΕΠ), ή 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Οργανισμού Παρευξείνιας Συνεργασίας 
(PABSEC) και η Επιτροπή για τη Μαύρη 
Θάλασσα, καθώς επίσης με τη δημιουργία 
νέων οργανώσεων, όποτε κρίνεται 
απαραίτητο, με στόχο τον εντοπισμό 
κοινών προκλήσεων και των διαθέσιμων 
πόρων καθώς και τομέων στους οποίους 
μπορεί να επιτευχθεί σημαντική 
προστιθέμενη αξία με συντονισμένη 
δράση·

2. πιστεύει ότι με στόχο τη δρομολόγηση 
μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για τη 
Μαύρη Θάλασσα είναι σημαντικότατο να 
μετέχουν πλήρως όλες οι ενδιαφερόμενες 
χώρες συμπεριλαμβανομένων τόσο των 
κρατών μελών της ΕΕ όσο και τρίτων 
χωρών· ζητεί να υπάρχει συνεργασία 
μεταξύ όλων των σημαντικών περιοχών, 
με τη συμμετοχή των υφισταμένων 
οργανισμών όπως είναι η Οικονομική 
Συνεργασία στον Εύξεινο Πόντο (ΟΣΕΠ), 
ή Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Οργανισμού Παρευξείνιας Συνεργασίας 
(PABSEC) και η Επιτροπή για τη Μαύρη 
Θάλασσα, καθώς επίσης με τη δημιουργία 
νέων οργανώσεων, όποτε κρίνεται 
απαραίτητο, με στόχο τον εντοπισμό 
κοινών προκλήσεων και των διαθέσιμων 
πόρων καθώς και τομέων στους οποίους 
μπορεί να επιτευχθεί σημαντική 
προστιθέμενη αξία με συντονισμένη 
δράση·

Or. de

Τροπολογία 7
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι με στόχο τη δρομολόγηση 
μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για τη 
Μαύρη Θάλασσα είναι σημαντικότατο να 
μετέχουν πλήρως όλες οι ενδιαφερόμενες 
χώρες χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ 
κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών·

2. πιστεύει ότι με στόχο τη δρομολόγηση 
μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για τη 
Μαύρη Θάλασσα είναι σημαντικότατο να 
μετέχουν πλήρως όλες οι ενδιαφερόμενες 
χώρες χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ 
κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών·
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ζητεί να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων 
των σημαντικών περιοχών, με τη 
συμμετοχή των υφισταμένων οργανισμών 
όπως είναι η Οικονομική Συνεργασία στον 
Εύξεινο Πόντο (ΟΣΕΠ), ή 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Οργανισμού Παρευξείνιας Συνεργασίας 
(PABSEC) και η Επιτροπή για τη Μαύρη 
Θάλασσα, καθώς επίσης με τη 
δημιουργία νέων οργανώσεων, όποτε 
κρίνεται απαραίτητο, με στόχο τον 
εντοπισμό κοινών προκλήσεων και των 
διαθέσιμων πόρων καθώς και τομέων 
στους οποίους μπορεί να επιτευχθεί 
σημαντική προστιθέμενη αξία με 
συντονισμένη δράση·

ζητεί να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων 
των σημαντικών περιοχών, με τη 
συμμετοχή των υφισταμένων οργανισμών 
όπως είναι η Οικονομική Συνεργασία στον 
Εύξεινο Πόντο (ΟΣΕΠ), ή 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Οργανισμού Παρευξείνιας Συνεργασίας 
(PABSEC) και η Επιτροπή για τη Μαύρη 
Θάλασσα, με στόχο τον εντοπισμό κοινών 
προκλήσεων και των διαθέσιμων πόρων 
καθώς και τομέων στους οποίους μπορεί 
να επιτευχθεί σημαντική προστιθέμενη 
αξία με συντονισμένη δράση·

Or. lt

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι με στόχο τη δρομολόγηση 
μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για τη 
Μαύρη Θάλασσα είναι σημαντικότατο να 
μετέχουν πλήρως όλες οι ενδιαφερόμενες 
χώρες χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ 
κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών·
ζητεί να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων 
των σημαντικών περιοχών, με τη 
συμμετοχή των υφισταμένων οργανισμών 
όπως είναι η Οικονομική Συνεργασία στον 
Εύξεινο Πόντο (ΟΣΕΠ), ή 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Οργανισμού Παρευξείνιας Συνεργασίας 
(PABSEC) και η Επιτροπή για τη Μαύρη 
Θάλασσα, καθώς επίσης με τη δημιουργία 
νέων οργανώσεων, όποτε κρίνεται 
απαραίτητο, με στόχο τον εντοπισμό 
κοινών προκλήσεων και των διαθέσιμων 
πόρων καθώς και τομέων στους οποίους 
μπορεί να επιτευχθεί σημαντική 

2. πιστεύει ότι με στόχο τη δρομολόγηση 
μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για τη 
Μαύρη Θάλασσα είναι σημαντικότατο να 
μετέχουν πλήρως όλες οι ενδιαφερόμενες 
χώρες χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ 
κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών·
ζητεί να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων 
των σημαντικών περιοχών και τονίζει τη 
σπουδαιότητα της συμμετοχής φορέων 
όλων των επιπέδων διακυβέρνησης 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία 
μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, με τη 
συμμετοχή των υφισταμένων οργανισμών 
όπως είναι η Οικονομική Συνεργασία στον 
Εύξεινο Πόντο (ΟΣΕΠ), ή 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Οργανισμού Παρευξείνιας Συνεργασίας 
(PABSEC) και η Επιτροπή για τη Μαύρη 
Θάλασσα, καθώς επίσης με τη δημιουργία 
νέων οργανώσεων, όποτε κρίνεται 
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προστιθέμενη αξία με συντονισμένη 
δράση·

απαραίτητο, με στόχο τον από κοινού 
εντοπισμό κοινών προκλήσεων και των 
διαθέσιμων πόρων καθώς και τομέων 
στους οποίους μπορεί να επιτευχθεί 
σημαντική προστιθέμενη αξία με 
συντονισμένη δράση·

Or. fr

Τροπολογία 9
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. πιστεύει ότι με στόχο τη δρομολόγηση 
μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για τη 
Μαύρη Θάλασσα είναι σημαντικότατο να 
μετέχουν πλήρως όλες οι ενδιαφερόμενες 
χώρες χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ 
κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών·
ζητεί να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων 
των σημαντικών περιοχών, με τη 
συμμετοχή των υφισταμένων οργανισμών 
όπως είναι η Οικονομική Συνεργασία στον 
Εύξεινο Πόντο (ΟΣΕΠ), ή 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Οργανισμού Παρευξείνιας Συνεργασίας 
(PABSEC) και η Επιτροπή για τη Μαύρη 
Θάλασσα, καθώς επίσης με τη δημιουργία 
νέων οργανώσεων, όποτε κρίνεται 
απαραίτητο, με στόχο τον εντοπισμό 
κοινών προκλήσεων και των διαθέσιμων 
πόρων καθώς και τομέων στους οποίους 
μπορεί να επιτευχθεί σημαντική 
προστιθέμενη αξία με συντονισμένη 
δράση·

2. πιστεύει ότι με στόχο τη δρομολόγηση 
μιας αποτελεσματικής στρατηγικής για τη 
Μαύρη Θάλασσα είναι σημαντικότατο να 
μετέχουν πλήρως όλες οι ενδιαφερόμενες 
χώρες χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ 
κρατών μελών της ΕΕ και τρίτων χωρών·
ζητεί να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων 
των σημαντικών περιοχών, με τη 
συμμετοχή των υφισταμένων οργανισμών 
όπως είναι η Οικονομική Συνεργασία στον 
Εύξεινο Πόντο (ΟΣΕΠ), ή 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση του 
Οργανισμού Παρευξείνιας Συνεργασίας 
(PABSEC) και η Επιτροπή για τη Μαύρη 
Θάλασσα, καθώς επίσης με τη δημιουργία 
νέων οργανώσεων, όποτε κρίνεται 
απαραίτητο, με στόχο τον εντοπισμό 
κοινών προκλήσεων και των διαθέσιμων 
πόρων καθώς και τομέων στους οποίους 
μπορεί να επιτευχθεί σημαντική 
προστιθέμενη αξία με συντονισμένη 
δράση· θεωρεί ζωτικής σπουδαιότητας τη 
διασύνδεση με άλλες στρατηγικές που 
αναπτύσσονται σε επίπεδο ΕΕ, όπως 
είναι η στρατηγική της ΕΕ για τον 
Δούναβη·

Or. ro
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Τροπολογία 10
Erminia Mazzoni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. συμμερίζεται την άποψη που 
εξέφρασε σε πολλές περιπτώσεις η 
Επιτροπή όσον αφορά την ανάπτυξη 
μακροπεριοχών: όχι στα νέα θεσμικά 
ιδρύματα, όχι σε νέους κανόνες, όχι σε 
νέες πηγές χρηματοδότησης·

Or. it

Τροπολογία 11
Andrey Kovatchev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 – υποπαράγραφος 1 (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

επιδοκιμάζει στο πλαίσιο αυτό την 
προσεχή δημοσίευση της στρατηγικής 
της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη, και 
καλεί τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη να 
καταρτίσουν συναφή σχέδια για τη 
Μαύρη Θάλασσα δεδομένου ότι οι δύο 
περιοχές διασυνδέονται από εδαφική και 
οικονομική άποψη·

Or. en

Τροπολογία 12
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει την ανάπτυξη, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής, μιας ολοκληρωμένης 

3. ενθαρρύνει την ανάπτυξη, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής, μιας ολοκληρωμένης 
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προσέγγισης και τη χρήση των 
θεσμοθετημένων αρχών της πολιτικής της 
ΕΕ για τη συνοχή· πιστεύει ειδικότερα ότι
θα πρέπει να προωθηθεί η διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ περιοχών προκειμένου 
να αντιμετωπίζονται τα κοινά 
προβλήματα με συντονισμένη δράση·

προσέγγισης και τη χρήση των 
θεσμοθετημένων αρχών της Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής Γειτονίας καθώς και την 
προώθηση της διασυνοριακής
συνεργασίας των περιοχών·

Or. de

Τροπολογία 13
Andrey Kovatchev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει την ανάπτυξη, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής, μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης και τη χρήση των 
θεσμοθετημένων αρχών της πολιτικής της 
ΕΕ για τη συνοχή· πιστεύει ειδικότερα ότι 
θα πρέπει να προωθηθεί η διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ περιοχών προκειμένου 
να αντιμετωπίζονται τα κοινά προβλήματα 
με συντονισμένη δράση·

3. ενθαρρύνει την ανάπτυξη, στο πλαίσιο
της στρατηγικής, μιας ολοκληρωμένης
προσέγγισης και τη χρήση των
θεσμοθετημένων αρχών της πολιτικής της
ΕΕ για τη συνοχή· πιστεύει ειδικότερα ότι 
θα πρέπει να ενισχυθεί η διασυνοριακή 
συνεργασία στο πλαίσιο του στόχου της 
εδαφικής συνεργασίας μεταξύ περιοχών 
προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα κοινά 
προβλήματα με συντονισμένη δράση·
συνιστά να προβλεφθεί επαρκής 
προϋπολογισμός για το κοινό 
επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη Λεκάνη 
της Μαύρης Θάλασσας κατά την 
προσεχή περίοδο προγραμματισμού 
προκειμένου να επιτευχθούν πλήρως και 
να εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι 
στόχοι που αναφέρονται στο έγγραφο 
στρατηγικής για τη διασυνοριακή 
συνεργασία του ευρωπαϊκού μέσου 
γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ENPI)
για την περίοδο 2007-2013· τονίζει ότι θα 
πρέπει να εξασφαλιστούν ίσοι όροι 
εφαρμογής λόγω της δυνατότητας κάθε 
νομικού φορέα από όλα τα μετέχοντα 
κράτη στο πρόγραμμα να υποβάλλουν 
αιτήσεις ως επικεφαλείς αιτούντες·
πιστεύει ότι όλες οι χώρες του κοινού 
επιχειρησιακού προγράμματος για τη 
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Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας πρέπει να 
μετέχουν και να ενθαρρύνονται να 
μετάσχουν ενεργά στην προσεχή περίοδο 
προγραμματισμού·

Or. en

Τροπολογία 14
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει την ανάπτυξη, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής, μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης και τη χρήση των 
θεσμοθετημένων αρχών της πολιτικής της 
ΕΕ για τη συνοχή· πιστεύει ειδικότερα ότι 
θα πρέπει να προωθηθεί η διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ περιοχών προκειμένου 
να αντιμετωπίζονται τα κοινά προβλήματα 
με συντονισμένη δράση·

3. ενθαρρύνει την ανάπτυξη, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής, μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης και τη χρήση των 
θεσμοθετημένων αρχών της πολιτικής της 
ΕΕ για τη συνοχή, που μπορεί να συμβάλει 
στην επίτευξη αποδοτικών 
αποτελεσμάτων διευκολύνοντας 
ταυτόχρονα τη διαδικασία για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων στις περιοχές που 
παρουσιάζουν καθυστέρηση· πιστεύει 
ειδικότερα ότι θα πρέπει να προωθηθεί η 
διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ 
περιοχών προκειμένου να ανταλλάσσονται 
οι βέλτιστες πρακτικές και να 
αντιμετωπίζονται τα κοινά προβλήματα με 
συντονισμένη δράση·

Or. en

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

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει την ανάπτυξη, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής, μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης και τη χρήση των 
θεσμοθετημένων αρχών της πολιτικής της 

3. ενθαρρύνει την ανάπτυξη, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής, μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης και τη χρήση των 
θεσμοθετημένων αρχών της πολιτικής της 
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ΕΕ για τη συνοχή· πιστεύει ειδικότερα ότι 
θα πρέπει να προωθηθεί η διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ περιοχών προκειμένου 
να αντιμετωπίζονται τα κοινά προβλήματα 
με συντονισμένη δράση·

ΕΕ για τη συνοχή· πιστεύει ειδικότερα ότι 
θα πρέπει να προωθηθεί η διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ περιοχών προκειμένου 
να αντιμετωπίζονται τα κοινά προβλήματα 
με συντονισμένη δράση· επισημαίνει ότι ο 
Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής 
Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) παρέχει κατάλληλο 
πλαίσιο συνεργασίας για την εξασφάλιση 
διαρθρωμένης πολυεπίπεδης 
διακυβέρνησης· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει δυνατότητες καλύτερου 
συντονισμού των διαφόρων ευρωπαϊκών 
μέσων εξασφαλίζοντας διασυνοριακή 
συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 16
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. ενθαρρύνει την ανάπτυξη, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής, μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης και τη χρήση των 
θεσμοθετημένων αρχών της πολιτικής της 
ΕΕ για τη συνοχή· πιστεύει ειδικότερα ότι 
θα πρέπει να προωθηθεί η διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ περιοχών προκειμένου 
να αντιμετωπίζονται τα κοινά προβλήματα 
με συντονισμένη δράση·

3. ενθαρρύνει την ανάπτυξη, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής, μιας ολοκληρωμένης 
προσέγγισης και τη χρήση των 
θεσμοθετημένων αρχών της πολιτικής της 
ΕΕ για τη συνοχή· πιστεύει ειδικότερα ότι 
θα πρέπει να προωθηθεί η διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ περιοχών προκειμένου 
να αντιμετωπίζονται τα κοινά προβλήματα 
με συντονισμένη δράση· υποστηρίζει τη 
συνέχιση των προγραμμάτων που 
στηρίζονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης 
και την αύξηση της χρηματοδότησης που 
διατίθεται στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα για τη Μαύρη Θάλασσα·

Or. ro
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Τροπολογία 17
Alain Cadec, Sophie Auconie

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. ενθαρρύνει την ανάπτυξη συνεργιών 
μεταξύ των διαφόρων πολιτικών της 
Ένωσης που παρεμβάλλονται στον τομέα 
της στρατηγικής, ιδίως των 
διαρθρωτικών ταμείων, του 
προγράμματος πλαισίου έρευνας και 
ανάπτυξης και των διευρωπαϊκών 
δικτύων μεταφορών·

Or. fr

Τροπολογία 18
Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. είναι της γνώμης ότι η στρατηγική 
δεν πρέπει να χρηματοδοτείται μέσω νέας 
θέσης του προϋπολογισμού της ΕΕ αλλά 
ότι πρέπει να διευκολύνει τη διαδικτύωση 
μεταξύ των υφιστάμενων πολιτικών της 
Ένωσης·

Or. fr

Τροπολογία 19
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. καλεί την Επιτροπή και τις 
περιφέρειες να προωθούν σχέδια με 



PE452.698v01-00 14/27 AM\838750EL.doc

EL

επίκεντρο τους λαούς στο πλαίσιο της 
διασυνοριακής συνεργασίας και να 
εξασφαλίζουν καθώς και να ενισχύουν το 
μέσο χρηματοδότησης του Ταμείου 
Μικρών Έργων·

Or. en

Τροπολογία 20
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των 
περιφερειακών και τοπικών αρχών και 
των ενδιαφερομένων για το σχεδιασμό 
και την εφαρμογή της στρατηγικής, 
λαμβάνοντας υπόψη το στενό σύνδεσμό 
τους με την περιοχή και τους ανθρώπους· 
ζητεί συνεπώς να εντοπίζονται οι ανάγκες 
τους και να μετέχουν πλήρως στη 
στρατηγική·

Or. en

Τροπολογία 21
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. τονίζει ότι η ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών μεταξύ περιφερειών είναι 
κεντρικής σπουδαιότητας για όλους τους 
τομείς συνεργασίας· οι περιφέρειες με
μακρόχρονη πείρα στην ανάπτυξη και την 
εφαρμογή σχεδίων θα μπορούσαν να 
βοηθούν άλλες περιφέρειες να βελτιώσουν 
την απόδοσή τους·

Or. en
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Τροπολογία 22
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. θεωρεί τη βελτίωση της διοικητικής 
ικανότητας όλων των τοπικών και 
περιφερειακών ενδιαφερομένων στην 
περιοχή της Μαύρης Θάλασσας καίριας 
σπουδαιότητας για να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματική εφαρμογή και η υγιής 
δημοσιονομική διαχείριση όλων των 
σχεδίων της ΕΕ, η μεγαλύτερη διαφάνεια 
και απόδοση ευθυνών, και η ισόρροπη 
εδαφική ανάπτυξη σε όλη την περιοχή·

Or. en

Τροπολογία 23
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. τονίζει την ανάγκη για περισσότερες 
συνέργιες μεταξύ των αρμοδίων 
κοινοτικών χρηματοδοτικών μέσων 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
βιωσιμότητα των χρηματοδοτούμενων 
δράσεων· με τον τρόπο αυτό θα μπορούν 
να αξιοποιούνται από άλλη
συμπληρωματική πρωτοβουλία οι 
δυνατότητες που δημιουργεί μια 
πρωτοβουλία για την οικονομική 
ανάπτυξη·

Or. en
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Τροπολογία 24
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την άποψη ότι όλα τα 
σχέδια υποδομής, είτε στον τομέα των 
μεταφορών είτε της ενέργειας, θα πρέπει 
να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων χωρών της Μαύρης 
Θάλασσας, και ότι θα πρέπει να 
εξασφαλισθεί συντονισμός ιδίως όσον 
αφορά τα σχέδια του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών και εκείνα που 
αφορούν την ανάπτυξη των λιμένων·

4. υποστηρίζει την άποψη ότι τα σχέδια 
υποδομής, είτε στον τομέα των μεταφορών
είτε της ενέργειας, θα πρέπει να 
καθοριστούν κατόπιν συμφωνίας μεταξύ
των ενδιαφερομένων χωρών της Μαύρης 
Θάλασσας, και ότι θα πρέπει να 
εξασφαλισθεί συντονισμός ιδίως όσον 
αφορά τα σχέδια του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών και εκείνα που 
αφορούν την ανάπτυξη των λιμένων·

Or. de

Τροπολογία 25
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την άποψη ότι όλα τα 
σχέδια υποδομής, είτε στον τομέα των 
μεταφορών είτε της ενέργειας, θα πρέπει 
να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων χωρών της Μαύρης 
Θάλασσας, και ότι θα πρέπει να 
εξασφαλισθεί συντονισμός ιδίως όσον 
αφορά τα σχέδια του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών και εκείνα που 
αφορούν την ανάπτυξη των λιμένων·

4. υποστηρίζει την άποψη ότι όλα τα 
σχέδια υποδομής, είτε στον τομέα των 
μεταφορών είτε της ενέργειας, θα πρέπει 
να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων χωρών της Μαύρης 
Θάλασσας, και ότι θα πρέπει να 
εξασφαλισθεί συντονισμός ιδίως όσον 
αφορά τα σχέδια του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών και εκείνα που 
αφορούν την ανάπτυξη των λιμένων
λαμβάνοντας επίσης υπόψη την ανάγκη 
να συνδέονται με την ενδοχώρα τους·

Or. en
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Τροπολογία 26
Γεώργιος Σταυρακάκης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την άποψη ότι όλα τα 
σχέδια υποδομής, είτε στον τομέα των 
μεταφορών είτε της ενέργειας, θα πρέπει 
να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων χωρών της Μαύρης 
Θάλασσας, και ότι θα πρέπει να 
εξασφαλισθεί συντονισμός ιδίως όσον 
αφορά τα σχέδια του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών και εκείνα που 
αφορούν την ανάπτυξη των λιμένων·

4. υποστηρίζει την άποψη ότι όλα τα 
σχέδια υποδομής, είτε στον τομέα των 
μεταφορών είτε της ενέργειας, θα πρέπει 
να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων χωρών της Μαύρης 
Θάλασσας, και ότι θα πρέπει να 
εξασφαλισθεί συντονισμός ιδίως όσον 
αφορά τα σχέδια του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών και εκείνα που 
αφορούν την ανάπτυξη των λιμένων·
τονίζει τη σπουδαιότητα των καλύτερων 
διατροπικών εμπορευματικών 
μεταφορών με την ενσωμάτωση των 
θαλασσίων μεταφορών μικρών 
αποστάσεων στην εφοδιαστική των
μεταφορών, με βελτιωμένες λιμενικές 
υποδομές και αποτελεσματικότερες 
συνδέσεις με την ενδοχώρα·

Or. en

Τροπολογία 27
Viktor Uspaskich

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την άποψη ότι όλα τα 
σχέδια υποδομής, είτε στον τομέα των 
μεταφορών είτε της ενέργειας, θα πρέπει 
να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων χωρών της Μαύρης 
Θάλασσας, και ότι θα πρέπει να 
εξασφαλισθεί συντονισμός ιδίως όσον 
αφορά τα σχέδια του διευρωπαϊκού 

4. υποστηρίζει την άποψη ότι όλα τα 
σχέδια υποδομής, είτε στον τομέα των 
μεταφορών είτε της ενέργειας, θα πρέπει 
να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων χωρών της Μαύρης 
Θάλασσας, και ότι θα πρέπει να 
εξασφαλισθεί συντονισμός ιδίως όσον 
αφορά τα σχέδια του διευρωπαϊκού 
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δικτύου μεταφορών και εκείνα που 
αφορούν την ανάπτυξη των λιμένων·

δικτύου μεταφορών και εκείνα που 
αφορούν την ανάπτυξη των λιμένων·
πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να εξακολουθεί 
να συνεργάζεται με τους περιφερειακούς 
εταίρους για τη βελτίωση της ασφάλειας 
των υποδομών, εκσυγχρονίζοντας τις 
υφιστάμενες υποδομές και 
δημιουργώντας νέες·

Or. lt

Τροπολογία 28
Andrey Kovatchev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. υποστηρίζει την άποψη ότι όλα τα 
σχέδια υποδομής, είτε στον τομέα των 
μεταφορών είτε της ενέργειας, θα πρέπει 
να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων χωρών της Μαύρης 
Θάλασσας, και ότι θα πρέπει να 
εξασφαλισθεί συντονισμός ιδίως όσον 
αφορά τα σχέδια του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών και εκείνα που 
αφορούν την ανάπτυξη των λιμένων·

4. υποστηρίζει την άποψη ότι όλα τα 
σχέδια υποδομής, είτε στον τομέα των 
μεταφορών είτε της ενέργειας, θα πρέπει 
να αποτελέσουν αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μεταξύ όλων των 
ενδιαφερομένων χωρών της Μαύρης 
Θάλασσας, και ότι θα πρέπει να 
εξασφαλισθεί συντονισμός ιδίως όσον 
αφορά τα σχέδια του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών και εκείνα που 
αφορούν την ανάπτυξη των λιμένων· ζητεί 
να γίνεται αποτελεσματικός συντονισμός 
των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης 
στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας και 
να θεσπισθεί μια στρατηγική εποπτείας 
για τη Μαύρη Θάλασσα·

Or. en

Τροπολογία 29
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. ζητεί από την Επιτροπή να θέσει ως 
προτεραιότητα τις απαιτήσεις της 
ενεργειακής απόδοσης και της 
προστασίας του περιβάλλοντος και του 
κλίματος κατά τη χρηματοδότηση 
σχεδίων υποδομών στην περιοχή της 
Μαύρης Θάλασσας·

Or. en

Τροπολογία 30
Erminia Mazzoni

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4a. τονίζει τη σπουδαιότητα των σχεδίων 
στο νότιο διάδρομο, λαμβάνοντας υπόψη 
το θεμελιώδη στόχο της ΕΕ για την 
διαφοροποίηση των διόδων ενεργειακού 
εφοδιασμού·

Or. it

Τροπολογία 31
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα 
της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας για 
τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, 
θεωρεί απαραίτητη την εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση όλων των πλεονεκτημάτων και 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο 
των επί του παρόντος σχεδιαζόμενων όσο 
και των μελλοντικών ενεργειακών 
σχεδίων· πιστεύει ότι θα πρέπει να ληφθεί 

5. λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα 
της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας για 
τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, 
θεωρεί απαραίτητη την εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση όλων των πλεονεκτημάτων και 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο 
των επί του παρόντος σχεδιαζόμενων όσο 
και των μελλοντικών ενεργειακών 
σχεδίων· στο πλαίσιο αυτό, θεωρεί 
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κάθε δυνατό μέτρο για να διευκολυνθεί η 
έγκαιρη και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση όλων των πιθανών 
περιβαλλοντικών καταστροφών ή
τεχνικών ατυχημάτων· θεωρεί, στο 
πλαίσιο αυτό, καθοριστικής 
σπουδαιότητας να συμφωνούν όλες οι 
ενδιαφερόμενες χώρες και περιοχές κατά 
το δυνατόν εγκαίρως ως προς τον τρόπο 
αντιμετώπισης των συμβάντων αυτών από 
περιβαλλοντική, οικονομική και τεχνική 
άποψη·

καθοριστικής σπουδαιότητας, 
προκειμένου να είναι προετοιμασμένες 
για όλες τις πιθανές περιβαλλοντικές
καταστροφές και όλα τα τεχνικά
ατυχήματα, να συμφωνούν όλες οι 
ενδιαφερόμενες χώρες και περιοχές κατά 
το δυνατόν εγκαίρως ως προς τον τρόπο 
αντιμετώπισης των συμβάντων αυτών από 
περιβαλλοντική, οικονομική και τεχνική 
άποψη·

Or. de

Τροπολογία 32
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα 
της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας για 
τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, 
θεωρεί απαραίτητη την εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση όλων των πλεονεκτημάτων και 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο 
των επί του παρόντος σχεδιαζόμενων όσο 
και των μελλοντικών ενεργειακών 
σχεδίων· πιστεύει ότι θα πρέπει να ληφθεί 
κάθε δυνατό μέτρο για να διευκολυνθεί η 
έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
όλων των πιθανών περιβαλλοντικών 
καταστροφών ή τεχνικών ατυχημάτων·
θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, καθοριστικής 
σπουδαιότητας να συμφωνούν όλες οι 
ενδιαφερόμενες χώρες και περιοχές κατά 
το δυνατόν εγκαίρως ως προς τον τρόπο 
αντιμετώπισης των συμβάντων αυτών από 
περιβαλλοντική, οικονομική και τεχνική 
άποψη·

5. λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα 
της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας για 
τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, 
θεωρεί απαραίτητη την εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση όλων των πλεονεκτημάτων και 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο 
των επί του παρόντος σχεδιαζόμενων όσο 
και των μελλοντικών ενεργειακών 
σχεδίων· πιστεύει ότι θα πρέπει να ληφθεί 
κάθε δυνατό μέτρο για να διευκολυνθεί η 
έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
όλων των πιθανών περιβαλλοντικών 
καταστροφών ή τεχνικών ατυχημάτων·
θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, καθοριστικής 
σπουδαιότητας να συμφωνήσουν αυτή την 
στιγμή όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες και 
περιοχές ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης 
των συμβάντων αυτών από 
περιβαλλοντική, οικονομική και τεχνική 
άποψη·

Or. de
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Τροπολογία 33
Sophie Auconie, Alain Cadec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα 
της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας για 
τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, 
θεωρεί απαραίτητη την εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση όλων των πλεονεκτημάτων και 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο 
των επί του παρόντος σχεδιαζόμενων όσο 
και των μελλοντικών ενεργειακών 
σχεδίων· πιστεύει ότι θα πρέπει να ληφθεί 
κάθε δυνατό μέτρο για να διευκολυνθεί η 
έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
όλων των πιθανών περιβαλλοντικών 
καταστροφών ή τεχνικών ατυχημάτων·
θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, καθοριστικής 
σπουδαιότητας να συμφωνούν όλες οι 
ενδιαφερόμενες χώρες και περιοχές κατά 
το δυνατόν εγκαίρως ως προς τον τρόπο 
αντιμετώπισης των συμβάντων αυτών από 
περιβαλλοντική, οικονομική και τεχνική 
άποψη·

5. λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα 
της περιοχής της Μαύρης Θάλασσας για 
τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης, 
θεωρεί απαραίτητη την εμπεριστατωμένη 
αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο των επί 
του παρόντος σχεδιαζόμενων όσο και των 
μελλοντικών ενεργειακών σχεδίων·
πιστεύει ότι θα πρέπει να ληφθεί κάθε 
δυνατό μέτρο για να διευκολυνθεί η 
έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
όλων των πιθανών περιβαλλοντικών 
καταστροφών ή τεχνικών ατυχημάτων·
θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, καθοριστικής 
σπουδαιότητας να συμφωνούν όλες οι 
ενδιαφερόμενες χώρες και περιοχές κατά 
το δυνατόν εγκαίρως ως προς τον τρόπο 
αντιμετώπισης των συμβάντων αυτών από 
περιβαλλοντική, οικονομική και τεχνική 
άποψη·

Or. fr

Τροπολογία 34
Elie Hoarau

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5β. επιδοκιμάζει τη δημιουργία της 
Ευρωπεριοχής της Μαύρης Θάλασσας· 
πιστεύει ότι η Ευρωπεριοχή μπορεί να 
συμβάλει στην ενθάρρυνση της 
δημοκρατικής διαδικασίας, στην 
προώθηση της καλής διακυβέρνησης και 
στην ενίσχυση της ασφάλειας και της 
σταθερότητας στην περιοχή, και μπορεί 
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επίσης να ευνοήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη 
ενισχύοντας τη συνεργασία και την 
κοινωνική και οικονομική συνοχή·

Or. fr

Τροπολογία 35
Elie Hoarau

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαύρη 
Θάλασσα έχει υποστεί σημαντική 
ρύπανση και ότι η ρύπανση εξαπλώνεται 
ταχύτατα, ζητεί να εξευρεθεί κοινή λύση 
για το πρόβλημα αυτό χρησιμοποιώντας
όλα τα υπάρχοντα μέσα και με βάση τα 
πρότυπα της ΕΕ.

6. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαύρη
Θάλασσα, που αποτελούσε προηγουμένως 
πολύ παραγωγικό τόπο αλίευσης, 
απειλείται σήμερα με οικολογική 
καταστροφή μετά την υπερεκμετάλλευση 
των πόρων της, τον ευτροφισμό και την 
έκχυση τοξικών ουσιών στα ύδατά της, 
ενώ οι κύριες πηγές της ρύπανσης είναι οι 
ποταμοί που χύνονται σε αυτήν 
(συμπεριλαμβανομένου του Δούναβη), 
που οι περισσότεροι έχουν μολυνθεί, και 
οι δραστηριότητες των πόλεων, των 
λιμένων και των βιομηχανιών κατά μήκος 
των ακτών της καθώς και τα απόβλητα 
και τα λύματα που διοχετεύουν, και 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύπανση
εξαπλώνεται ταχύτατα, ζητεί να
χρησιμοποιηθούν όλα τα υπάρχοντα μέσα
για την κατάρτιση σχεδίου, με βάση τα
πρότυπα της ΕΕ, για τη διάσωση του 
περιβάλλοντος της Μαύρης Θάλασσας.

Or. fr

Τροπολογία 36
Μιχάλης Τρεμόπουλος

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαύρη 
Θάλασσα έχει υποστεί σημαντική ρύπανση 
και ότι η ρύπανση εξαπλώνεται ταχύτατα, 
ζητεί να εξευρεθεί κοινή λύση για το 
πρόβλημα αυτό χρησιμοποιώντας όλα τα 
υπάρχοντα μέσα και με βάση τα πρότυπα 
της ΕΕ.

6. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαύρη 
Θάλασσα έχει υποστεί σημαντική ρύπανση 
και ότι η ρύπανση εξαπλώνεται ταχύτατα, 
ζητεί να εξευρεθεί κοινή λύση για το 
πρόβλημα αυτό χρησιμοποιώντας όλα τα 
υπάρχοντα μέσα και με βάση τα πρότυπα 
της ΕΕ για όλες τις χώρες της Μαύρης 
Θάλασσας.

Or. en

Τροπολογία 37
Victor Boştinaru

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαύρη 
Θάλασσα έχει υποστεί σημαντική ρύπανση 
και ότι η ρύπανση εξαπλώνεται ταχύτατα, 
ζητεί να εξευρεθεί κοινή λύση για το 
πρόβλημα αυτό χρησιμοποιώντας όλα τα 
υπάρχοντα μέσα και με βάση τα πρότυπα 
της ΕΕ.

6. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαύρη 
Θάλασσα έχει υποστεί σημαντική ρύπανση 
και ότι η ρύπανση εξαπλώνεται ταχύτατα, 
ζητεί να εξευρεθεί κοινή λύση για το 
πρόβλημα αυτό χρησιμοποιώντας όλα τα 
υπάρχοντα μέσα και με βάση τα πρότυπα 
της ΕΕ, με στόχο την αντιμετώπιση και 
τη μείωση της ρύπανσης, καθώς και την 
περαιτέρω προστασία του περιβάλλοντος 
με μέτρα πρόληψης.

Or. en

Τροπολογία 38
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαύρη 
Θάλασσα έχει υποστεί σημαντική ρύπανση 
και ότι η ρύπανση εξαπλώνεται ταχύτατα,

6. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαύρη 
Θάλασσα έχει υποστεί σημαντική ρύπανση 
και ότι η ρύπανση εξαπλώνεται ταχύτατα, 
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ζητεί να εξευρεθεί κοινή λύση για το 
πρόβλημα αυτό χρησιμοποιώντας όλα τα 
υπάρχοντα μέσα και με βάση τα πρότυπα 
της ΕΕ.

ζητεί να εξευρεθεί κοινή λύση για το 
πρόβλημα αυτό χρησιμοποιώντας όλα τα 
υπάρχοντα μέσα και με βάση τα πρότυπα 
της ΕΕ, τόσο με την εξάλειψη της 
υφιστάμενης όσο και με την πρόληψη της 
περαιτέρω ρύπανσης.

Or. de

Τροπολογία 39
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. πιστεύει ότι τα σχέδια που έχουν 
εγκρίνει οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας 
μπορούν να συμβάλλουν στην κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη, δίδοντας 
έμφαση στη διαφοροποίηση των 
οικονομικών δραστηριοτήτων, στην 
εντατικοποίηση της συνεργασίας στους 
τομείς της εκπαίδευσης και έρευνας και 
στην προστασία των φυσικών πόρων, 
καθώς επίσης στη βελτίωση της 
συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της 
ασφάλειας στον τομέα της 
καταπολέμησης του διασυνοριακού 
εγκλήματος·

Or. ro

Τροπολογία 40
Vasilica Viorica Dăncilă

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. υποστηρίζει ενέργειες στο πλαίσιο της 
στρατηγικής για την προώθηση των 
φυσικών πόρων (αλιευτικά αποθέματα, 
βιοποικιλότητα, κ.α.), της πολιτιστικής 
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κληρονομιάς (συσσωρευμένη 
επαγγελματική πείρα και δεξιότητες, νέες 
εξειδικεύσεις), της βιώσιμης ανάπτυξης 
τόπων αλίευσης και της βελτίωσης της 
ποιότητας ζωής στους τομείς αυτούς, 
καθώς και την προώθηση της 
δημιουργίας τοπικών και περιφερειακών 
εταιρικών σχέσεων, και πιστεύει ότι η 
στρατηγική για τη Μαύρη Θάλασσα 
πρέπει να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό 
των υφισταμένων θαλάσσιων λιμένων και 
στην επικαιροποίηση των λιμενικών 
υπηρεσιών λαμβάνοντας δεόντως υπόψη 
πρότυπα για την ασφάλεια και προστασία 
του περιβάλλοντος·

Or. ro

Τροπολογία 41
Joachim Zeller

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. λαμβάνοντας υπόψη την υπεραλίευση 
στη Μαύρη Θάλασσα, ζητεί να ληφθούν 
πάραυτα συντονισμένα μέτρα για την 
προστασία της ποικιλότητας των ειδών 
της θάλασσας αυτής·

Or. de

Τροπολογία 42
Petru Constantin Luhan

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υποστηρίζει την ανάπτυξη 
καινοτόμων χρηματοοικονομικών μέσων 
που θα επιτρέπουν τη λειτουργία κοινών 
ιδιωτικών εταιριών στην περιοχή·



PE452.698v01-00 26/27 AM\838750EL.doc

EL

Or. ro

Τροπολογία 43
Andrey Kovatchev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. υπενθυμίζει ότι οι επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής στην περιοχή της 
Μαύρης Θάλασσας, στον πληθυσμό και 
την οικονομία έχουν ως αποτέλεσμα τη 
δημιουργία σημαντικών προκλήσεων για 
νέο αναπτυξιακό δυναμικό και ότι 
συνεπώς πρέπει να υποστηριχθεί 
περαιτέρω και να ενθαρρυνθεί η 
αυξημένη συνεργασία μεταξύ των χωρών 
που γειτνιάζουν με τη Μαύρη Θάλασσα,
ιδίως στον τομέα ανάπτυξης μέτρων 
προσαρμογής και μετριασμού των 
επιπτώσεων για την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης·

Or. en

Τροπολογία 44
Andrey Kovatchev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 β (νέα) 

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6β. θεωρεί την πλούσια κληρονομιά 
πολιτιστικών τοπίων και οικοτόπων στην 
περιοχή της Μαύρης Θάλασσας ως τομέα 
στον οποίο παρουσιάζεται ενδεχομένως 
σαφέστατα η ιδέα της δύναμης που 
αντλείται από την πολυμορφία· πιστεύει 
ότι η ευφυής ενοποιημένη χρήση και 
διατήρηση των στοιχείων αυτών μπορούν 
να συμβάλλουν στο στόχο της νέας 
στρατηγικής εξασφαλίζοντας ότι στο 
κοινό πλαίσιο περιφερειακού μάρκετινγκ 
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και εμπορικής σήμανσης θα 
χρησιμοποιείται το πλήρες φάσμα των 
ιδιοτήτων που προσφέρει η περιοχή·

Or. en


