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Muudatusettepanek 1
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et Musta mere piirkond on 
strateegiliselt tähtis ala, ning peab ELi 
Musta mere strateegiat oluliseks piirkonna 
säästliku ja kooskõlastatud arengu jaoks;

1. on arvamusel, et Musta mere piirkond on 
strateegiliselt tähtis ala, ning peab ELi 
Musta mere strateegiat oluliseks piirkonna 
säästliku ja kooskõlastatud arengu jaoks, 
samuti piirkonna ja kogu ELi stabiilsuse 
ja julgeoleku jaoks;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et Musta mere piirkond on 
strateegiliselt tähtis ala, ning peab ELi 
Musta mere strateegiat oluliseks piirkonna 
säästliku ja kooskõlastatud arengu jaoks;

1. on arvamusel, et Musta mere piirkond on 
strateegiliselt tähtis ala, ning on 
veendunud, et ELi Musta mere strateegia 
aitab täita Euroopa integratsiooni 
eesmärke, samuti on see väga oluline
piirkonna säästliku ja kooskõlastatud 
arengu jaoks;

Or. fr

Muudatusettepanek 3
Viktor Uspaskich

Arvamuse projekt
Lõige 1 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

1. on arvamusel, et Musta mere piirkond on 
strateegiliselt tähtis ala, ning peab ELi 

1. on arvamusel, et Musta mere piirkond on 
strateegiliselt tähtis ala, ning peab ELi 
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Musta mere strateegiat oluliseks piirkonna 
säästliku ja kooskõlastatud arengu jaoks;

Musta mere strateegiat oluliseks piirkonna 
säästliku ja kooskõlastatud arengu jaoks;
peab oluliseks tagada, et see algatus 
põhineks kõikide partnerite huvidel;

Or. lt

Muudatusettepanek 4
Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on veendunud, et Musta mere tõhusa 
strateegia käivitamiseks on hädavajalik 
kaasata täielikult kõik asjaomased riigid, 
tegemata vahet Euroopa Liitu kuuluvate 
ja mittekuuluvate riikide vahel; nõuab, et 
kõik asjaomased piikonnad teeksid 
koostööd, kaasates juba olemasolevaid 
organisatsioone nagu Musta mere riikide 
majanduskoostöö (BSEC), Musta mere 
riikide majanduskoostöö parlamentaarne 
assamblee (PABSEC) ja Musta mere 
komisjon, ent vajadusel rajaksid ka uusi 
organisatsioone, et määrata kindlaks ühised 
eesmärgid ja kasutatavad ressursid, samuti 
piirkonnad, kus kooskõlastatud tegevus 
tooks olulist lisaväärtust;

2. on veendunud, et Musta mere tõhusa 
strateegia käivitamiseks on hädavajalik 
kaasata täielikult ja konstruktiivselt kõik 
asjaomased riigid; nõuab, et kõik 
asjaomased piikonnad teeksid koostööd, 
kaasates juba olemasolevaid 
organisatsioone nagu Musta mere riikide 
majanduskoostöö (BSEC), Musta mere 
riikide majanduskoostöö parlamentaarne 
assamblee (PABSEC) ja Musta mere 
komisjon, ent vajadusel rajaksid ka uusi 
organisatsioone, et määrata kindlaks ühised 
eesmärgid ja kasutatavad ressursid, samuti 
piirkonnad, kus kooskõlastatud tegevus 
tooks olulist lisaväärtust; on siiski 
seisukohal, et tingimata on vaja kindlaks 
määrata nende vastutusvaldkonnad, et
vältida eri juhtimistasandite volituste 
kattumist ning tagada kiire rakendamine;

Or. en

Muudatusettepanek 5
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Lõige 2

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on veendunud, et Musta mere tõhusa 2. on veendunud, et Musta mere tõhusa 
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strateegia käivitamiseks on hädavajalik 
kaasata täielikult kõik asjaomased riigid, 
tegemata vahet Euroopa Liitu kuuluvate ja 
mittekuuluvate riikide vahel; nõuab, et 
kõik asjaomased piikonnad teeksid 
koostööd, kaasates juba olemasolevaid 
organisatsioone nagu Musta mere riikide 
majanduskoostöö (BSEC), Musta mere 
riikide majanduskoostöö parlamentaarne 
assamblee (PABSEC) ja Musta mere 
komisjon, ent vajadusel rajaksid ka uusi
organisatsioone, et määrata kindlaks 
ühised eesmärgid ja kasutatavad ressursid, 
samuti piirkonnad, kus kooskõlastatud 
tegevus tooks olulist lisaväärtust;

strateegia käivitamiseks on hädavajalik 
kaasata täielikult kõik asjaomased riigid, 
tegemata vahet Euroopa Liitu kuuluvate ja 
mittekuuluvate riikide vahel; nõuab, et 
kõik asjaomased piikonnad teeksid 
koostööd, kaasates juba olemasolevaid 
organisatsioone nagu Musta mere riikide 
majanduskoostöö (BSEC), Musta mere 
riikide majanduskoostöö parlamentaarne 
assamblee (PABSEC) ja Musta mere 
komisjon, et määrata kindlaks ühised 
eesmärgid ja kasutatavad ressursid, samuti 
piirkonnad, kus kooskõlastatud tegevus 
tooks olulist lisaväärtust;

Or. de

Muudatusettepanek 6
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on veendunud, et Musta mere tõhusa 
strateegia käivitamiseks on hädavajalik 
kaasata täielikult kõik asjaomased riigid,
tegemata vahet Euroopa Liitu kuuluvate ja 
mittekuuluvate riikide vahel; nõuab, et 
kõik asjaomased piikonnad teeksid 
koostööd, kaasates juba olemasolevaid 
organisatsioone nagu Musta mere riikide 
majanduskoostöö (BSEC), Musta mere 
riikide majanduskoostöö parlamentaarne 
assamblee (PABSEC) ja Musta mere 
komisjon, ent vajadusel rajaksid ka uusi 
organisatsioone, et määrata kindlaks ühised 
eesmärgid ja kasutatavad ressursid, samuti 
piirkonnad, kus kooskõlastatud tegevus 
tooks olulist lisaväärtust;

2. on veendunud, et Musta mere tõhusa 
strateegia käivitamiseks on hädavajalik 
kaasata täielikult kõik asjaomased riigid,
nii Euroopa Liitu kuuluvad kui ka 
mittekuuluvad riigid; nõuab, et kõik 
asjaomased piikonnad teeksid koostööd, 
kaasates juba olemasolevaid 
organisatsioone nagu Musta mere riikide 
majanduskoostöö (BSEC), Musta mere 
riikide majanduskoostöö parlamentaarne 
assamblee (PABSEC) ja Musta mere 
komisjon, ent vajadusel rajaksid ka uusi 
organisatsioone, et määrata kindlaks ühised 
eesmärgid ja kasutatavad ressursid, samuti 
piirkonnad, kus kooskõlastatud tegevus 
tooks olulist lisaväärtust;

Or. de
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Muudatusettepanek 7
Viktor Uspaskich

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on veendunud, et Musta mere tõhusa 
strateegia käivitamiseks on hädavajalik 
kaasata täielikult kõik asjaomased riigid, 
tegemata vahet Euroopa Liitu kuuluvate ja 
mittekuuluvate riikide vahel; nõuab, et 
kõik asjaomased piikonnad teeksid 
koostööd, kaasates juba olemasolevaid 
organisatsioone nagu Musta mere riikide 
majanduskoostöö (BSEC), Musta mere 
riikide majanduskoostöö parlamentaarne 
assamblee (PABSEC) ja Musta mere 
komisjon, ent vajadusel rajaksid ka uusi 
organisatsioone, et määrata kindlaks 
ühised eesmärgid ja kasutatavad ressursid, 
samuti piirkonnad, kus kooskõlastatud 
tegevus tooks olulist lisaväärtust;

2. on veendunud, et Musta mere tõhusa 
strateegia käivitamiseks on hädavajalik 
kaasata täielikult kõik asjaomased riigid, 
tegemata vahet Euroopa Liitu kuuluvate ja 
mittekuuluvate riikide vahel; nõuab, et 
kõik asjaomased piikonnad teeksid 
koostööd, kaasates juba olemasolevaid 
organisatsioone nagu Musta mere riikide 
majanduskoostöö (BSEC), Musta mere 
riikide majanduskoostöö parlamentaarne 
assamblee (PABSEC) ja Musta mere 
komisjon, et määrata kindlaks ühised 
eesmärgid ja kasutatavad ressursid, samuti 
piirkonnad, kus kooskõlastatud tegevus 
tooks olulist lisaväärtust;

Or. lt

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

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on veendunud, et Musta mere tõhusa 
strateegia käivitamiseks on hädavajalik 
kaasata täielikult kõik asjaomased riigid, 
tegemata vahet Euroopa Liitu kuuluvate ja 
mittekuuluvate riikide vahel; nõuab, et 
kõik asjaomased piikonnad teeksid 
koostööd, kaasates juba olemasolevaid 
organisatsioone nagu Musta mere riikide 
majanduskoostöö (BSEC), Musta mere 
riikide majanduskoostöö parlamentaarne 
assamblee (PABSEC) ja Musta mere 
komisjon, ent vajadusel rajaksid ka uusi 

2. on veendunud, et Musta mere tõhusa 
strateegia käivitamiseks on hädavajalik 
kaasata täielikult kõik asjaomased riigid, 
tegemata vahet Euroopa Liitu kuuluvate ja 
mittekuuluvate riikide vahel; nõuab, et 
kõik asjaomased piikonnad teeksid 
koostööd, ning rõhutab kõikide 
juhtimistasandite organite osalemise 
tähtsust, et tagada integreeritud 
lähenemisviisi edukus, kaasates juba 
olemasolevaid organisatsioone nagu Musta 
mere riikide majanduskoostöö (BSEC), 
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organisatsioone, et määrata kindlaks ühised 
eesmärgid ja kasutatavad ressursid, samuti 
piirkonnad, kus kooskõlastatud tegevus 
tooks olulist lisaväärtust;

Musta mere riikide majanduskoostöö 
parlamentaarne assamblee (PABSEC) ja 
Musta mere komisjon, ent vajadusel 
rajaksid ka uusi organisatsioone, et määrata
ühiselt kindlaks ühised eesmärgid ja 
kasutatavad ressursid, samuti piirkonnad, 
kus kooskõlastatud tegevus tooks olulist 
lisaväärtust;

Or. fr

Muudatusettepanek 9
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 2 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2. on veendunud, et Musta mere tõhusa 
strateegia käivitamiseks on hädavajalik 
kaasata täielikult kõik asjaomased riigid, 
tegemata vahet Euroopa Liitu kuuluvate ja 
mittekuuluvate riikide vahel; nõuab, et 
kõik asjaomased piikonnad teeksid 
koostööd, kaasates juba olemasolevaid 
organisatsioone nagu Musta mere riikide 
majanduskoostöö (BSEC), Musta mere 
riikide majanduskoostöö parlamentaarne 
assamblee (PABSEC) ja Musta mere 
komisjon, ent vajadusel rajaksid ka uusi 
organisatsioone, et määrata kindlaks ühised 
eesmärgid ja kasutatavad ressursid, samuti 
piirkonnad, kus kooskõlastatud tegevus 
tooks olulist lisaväärtust;

2. on veendunud, et Musta mere tõhusa 
strateegia käivitamiseks on hädavajalik 
kaasata täielikult kõik asjaomased riigid, 
tegemata vahet Euroopa Liitu kuuluvate ja 
mittekuuluvate riikide vahel; nõuab, et 
kõik asjaomased piikonnad teeksid 
koostööd, kaasates juba olemasolevaid 
organisatsioone nagu Musta mere riikide 
majanduskoostöö (BSEC), Musta mere 
riikide majanduskoostöö parlamentaarne 
assamblee (PABSEC) ja Musta mere 
komisjon, ent vajadusel rajaksid ka uusi 
organisatsioone, et määrata kindlaks ühised 
eesmärgid ja kasutatavad ressursid, samuti 
piirkonnad, kus kooskõlastatud tegevus 
tooks olulist lisaväärtust; peab väga 
oluliseks seotust teiste ELi tasandi 
strateegiatega, nt ELi Doonau piirkonna 
strateegiaga; 

Or. ro

Muudatusettepanek 10
Erminia Mazzoni

Arvamuse projekt
Lõige 2 a (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

2 a. jagab makropiirkondade 
arendamisega seoses seisukohta, mida 
Euroopa Komisjon on korduvalt 
väljendanud: ei uutele institutsioonidele, 
ei uutele eeskirjadele, ei uutele 
rahastamisallikatele;

Or. it

Muudatusettepanek 11
Andrey Kovatchev

Arvamuse projekt
Lõige 2 – lõik 1 (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

väljendab sellega seoses heameelt ELi 
Doonau piirkonna strateegia tulevase 
avaldamise üle ning palub asjaomastel 
liikmesriikidel arendada Musta merega 
seotud projekte, sest need kaks piirkonda 
on territoriaalselt ja majanduslikult 
seotud;

Or. en

Muudatusettepanek 12
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. julgustab nimetatud strateegia raames 
välja töötama ühtset lähenemisviisi ja
kasutama ELi ühtekuuluvuspoliitika
kindlakskujunenud põhimõtteid; usub 
eelkõige, et piirkondade vahel tuleb 
edendada piiriülest koostööd, et 
kooskõlastatud tegevuse kaudu lahendada 
ühised probleemid;

3. julgustab nimetatud strateegia raames 
välja töötama ühtset lähenemisviisi,
kasutama ELi naabruspoliitika
kindlakskujunenud põhimõtteid ning 
edendama piirkondade vahel piiriülest 
koostööd;



AM\838750ET.doc 9/24 PE452.698v01-00

ET

Or. de

Muudatusettepanek 13
Andrey Kovatchev

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. julgustab nimetatud strateegia raames 
välja töötama ühtset lähenemisviisi ja 
kasutama ELi ühtekuuluvuspoliitika 
kindlakskujunenud põhimõtteid; usub 
eelkõige, et piirkondade vahel tuleb
edendada piiriülest koostööd, et 
kooskõlastatud tegevuse kaudu lahendada 
ühised probleemid;

3. julgustab nimetatud strateegia raames 
välja töötama ühtset lähenemisviisi ja 
kasutama ELi ühtekuuluvuspoliitika 
kindlakskujunenud põhimõtteid; usub 
eelkõige, et piirkondade vahel tuleb
tõhustada piiriülest koostööd piirkondliku 
koostöö eesmärgi raames, et 
kooskõlastatud tegevuse kaudu lahendada 
ühised probleemid; soovitab eraldada 
Musta mere piirkonna ühisele 
rakenduskavale järgmisel 
programmiperioodil piisava eelarve, et 
põhjalikult tegeleda ja jätkata tegelemist 
Euroopa naabrus- ja 
partnerlusinstrumendi piiriülese koostöö 
2007.–2013. aasta strateegiadokumendi 
kõikide eesmärkidega; rõhutab, et tuleks 
tagada võrdsed taotlemistingimused, sest 
põhitaotleja võib olla ükskõik milline 
juriidiline isik ükskõik millisest 
programmipiirkonda kuuluvast riigist; on 
seisukohal, et kõik Musta mere piirkonna 
ühise rakenduskava riigid peaksid olema 
kaasatud järgmisse programmiperioodi ja 
neid tuleks ergutada aktiivselt osalema;

Or. en

Muudatusettepanek 14
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Lõige 3 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. julgustab nimetatud strateegia raames 
välja töötama ühtset lähenemisviisi ja 
kasutama ELi ühtekuuluvuspoliitika 
kindlakskujunenud põhimõtteid; usub 
eelkõige, et piirkondade vahel tuleb 
edendada piiriülest koostööd, et 
kooskõlastatud tegevuse kaudu lahendada 
ühised probleemid;

3. julgustab nimetatud strateegia raames 
välja töötama ühtset lähenemisviisi ja 
kasutama ELi ühtekuuluvuspoliitika 
kindlakskujunenud põhimõtteid, mis võib 
aidata saavutada tulemusi ning samal ajal 
suurendada mahajäänud piirkondade 
suutlikkust; usub eelkõige, et piirkondade 
vahel tuleb edendada piiriülest koostööd, et
vahetada parimaid tavasid ja
kooskõlastatud tegevuse kaudu lahendada 
ühised probleemid;

Or. en

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

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. julgustab nimetatud strateegia raames 
välja töötama ühtset lähenemisviisi ja 
kasutama ELi ühtekuuluvuspoliitika 
kindlakskujunenud põhimõtteid; usub 
eelkõige, et piirkondade vahel tuleb 
edendada piiriülest koostööd, et 
kooskõlastatud tegevuse kaudu lahendada 
ühised probleemid;

3. julgustab nimetatud strateegia raames 
välja töötama ühtset lähenemisviisi ja 
kasutama ELi ühtekuuluvuspoliitika 
kindlakskujunenud põhimõtteid; usub 
eelkõige, et piirkondade vahel tuleb 
edendada piiriülest koostööd, et 
kooskõlastatud tegevuse kaudu lahendada 
ühised probleemid; juhib tähelepanu 
asjaolule, et Euroopa territoriaalse 
koostöö rühmitus pakub sobivat 
koostööraamistikku struktureeritud 
mitmetasandiliseks juhtimiseks; palub 
komisjonil uurida võimalusi, kuidas 
paremini koordineerida erinevaid 
Euroopa vahendeid, mis võimaldavad 
piiriülest koostööd liidu välispiiridel;

Or. fr
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Muudatusettepanek 16
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 3 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3. julgustab nimetatud strateegia raames 
välja töötama ühtset lähenemisviisi ja 
kasutama ELi ühtekuuluvuspoliitika 
kindlakskujunenud põhimõtteid; usub 
eelkõige, et piirkondade vahel tuleb 
edendada piiriülest koostööd, et 
kooskõlastatud tegevuse kaudu lahendada 
ühised probleemid;

3. julgustab nimetatud strateegia raames 
välja töötama ühtset lähenemisviisi ja 
kasutama ELi ühtekuuluvuspoliitika 
kindlakskujunenud põhimõtteid; usub 
eelkõige, et piirkondade vahel tuleb 
edendada piiriülest koostööd, et 
kooskõlastatud tegevuse kaudu lahendada 
ühised probleemid; toetab Euroopa 
naabrus- ja partnerlusinstrumendist 
toetatavate programmide jätkamist ning 
Musta Mere rakenduskavale eraldatavate 
rahaliste vahendite suurendamist;

Or. ro

Muudatusettepanek 17
Alain Cadec, Sophie Auconie

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. ergutab sünergia loomist liidu eri 
poliitikavaldkondade vahel, mis on 
strateegiaga seotud – eriti puudutab see 
struktuurifonde, teadus- ja 
arendustegevuse raamprogrammi ja 
üleeuroopalisi transpordivõrke;

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. on seisukohal, et strateegiat ei tohi 
rahastada uue ELi eelarverea loomise 
abil, vaid see peab hõlbustama 
olemasolevate liidu poliitikavaldkondade 
sidumist;

Or. fr

Muudatusettepanek 19
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. palub komisjonil ja piirkondadel 
edendada piiriüleses koostöös 
inimestevahelisi projekte ning luua 
väikeprojektifondi rahastamisvahend ja 
seda arendada;

Or. en

Muudatusettepanek 20
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. tunnistab piirkondlike ja kohalike 
omavalitsuste ja huvirühmade tähtsust 
strateegia kavandamisel ja rakendamisel, 
arvestades nende seotust asjaomase 
piirkonna ja selle inimestega; seepärast 
on seisukohal, et nende vajadused tuleb 
kindlaks teha ja nad täielikult 
strateegiasse kaasata;

Or. en
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Muudatusettepanek 21
Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 3 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 a. juhib tähelepanu asjaolule, et 
parimate tavade vahetus piirkondade 
vahel on väga oluline kõikide 
koostöövaldkondade jaoks; piirkonnad, 
millel on pikaajaline kogemus projektide 
arendamisel ja rakendamisel, võiksid 
aidata teistel piirkondadel oma tulemusi 
parandada;

Or. en

Muudatusettepanek 22
Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 3 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 b. peab äärmiselt oluliseks suurendada 
Musta mere piirkonna kõikide kohalike ja 
piirkondlike huvirühmade 
haldussuutlikkust, et tagada ELi 
projektide tõhus rakendamine ja 
usaldusväärne finantsjuhtimine, suurem 
läbipaistvus ja vastutus ning 
tasakaalustatud territoriaalne areng kogu 
piirkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 23
Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 3 c (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

3 c. juhib tähelepanu vajadusele luua 
ühenduse asjaomaste 
rahastamisvahendite vahel rohkem 
sünergiat, et tagada rahastatavate 
meetmete jätkusuutlikkus; sel juhul võib 
ühe majandusarengu algatusega loodud 
võimalusi kasutada teises täiendavas 
algatuses;

Or. en

Muudatusettepanek 24
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on arvamusel, et kõik Musta mere 
asjaomased riigid peaksid omavahel
pidama läbirääkimisi kõikide 
infrastruktuuriprojektide üle, olgu siis 
tegemist transpordi või energia 
valdkonnaga, ning et kooskõlastamine 
tuleks tagada eelkõige TEN-T projektide 
ning sadamate ehitamist käsitlevate 
projektide osas;

4. on arvamusel, et kõik Musta mere 
asjaomased riigid peaksid omavahel kokku 
leppima kõikide infrastruktuuriprojektide
suhtes, olgu siis tegemist transpordi või 
energia valdkonnaga, ning et 
kooskõlastamine tuleks tagada eelkõige 
TEN-T projektide ning sadamate ehitamist 
käsitlevate projektide osas;

Or. de

Muudatusettepanek 25
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on arvamusel, et kõik Musta mere 
asjaomased riigid peaksid omavahel 
pidama läbirääkimisi kõikide 
infrastruktuuriprojektide üle, olgu siis 

4. on arvamusel, et kõik Musta mere 
asjaomased riigid peaksid omavahel 
pidama läbirääkimisi kõikide 
infrastruktuuriprojektide üle, olgu siis 
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tegemist transpordi või energia 
valdkonnaga, ning et kooskõlastamine 
tuleks tagada eelkõige TEN-T projektide 
ning sadamate ehitamist käsitlevate 
projektide osas;

tegemist transpordi või energia 
valdkonnaga, ning et kooskõlastamine 
tuleks tagada eelkõige TEN-T projektide 
ning sadamate ehitamist käsitlevate 
projektide osas, võttes samuti arvesse 
vajadust ühendada need sisemaaga;

Or. en

Muudatusettepanek 26
Georgios Stavrakakis

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on arvamusel, et kõik Musta mere 
asjaomased riigid peaksid omavahel 
pidama läbirääkimisi kõikide 
infrastruktuuriprojektide üle, olgu siis 
tegemist transpordi või energia 
valdkonnaga, ning et kooskõlastamine 
tuleks tagada eelkõige TEN-T projektide 
ning sadamate ehitamist käsitlevate 
projektide osas;

4. on arvamusel, et kõik Musta mere 
asjaomased riigid peaksid omavahel 
pidama läbirääkimisi kõikide 
infrastruktuuriprojektide üle, olgu siis 
tegemist transpordi või energia 
valdkonnaga, ning et kooskõlastamine 
tuleks tagada eelkõige TEN-T projektide 
ning sadamate ehitamist käsitlevate 
projektide osas; rõhutab ühendveoteenuste 
edendamise tähtsust, milleks on vaja 
integreerida lähimerevedu 
transpordilogistikasse, arendada 
sadamatoiminguid ning tõhustada 
ühendusi sisemaaga;

Or. en

Muudatusettepanek 27
Viktor Uspaskich

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on arvamusel, et kõik Musta mere 
asjaomased riigid peaksid omavahel 
pidama läbirääkimisi kõikide 
infrastruktuuriprojektide üle, olgu siis 

4. on arvamusel, et kõik Musta mere 
asjaomased riigid peaksid omavahel 
pidama läbirääkimisi kõikide 
infrastruktuuriprojektide üle, olgu siis 
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tegemist transpordi või energia 
valdkonnaga, ning et kooskõlastamine 
tuleks tagada eelkõige TEN-T projektide 
ning sadamate ehitamist käsitlevate 
projektide osas;

tegemist transpordi või energia 
valdkonnaga, ning et kooskõlastamine 
tuleks tagada eelkõige TEN-T projektide 
ning sadamate ehitamist käsitlevate 
projektide osas; on seisukohal, et EL peab 
jätkama koostööd piirkondlike 
partneritega infrastruktuuri ohutuse 
suurendamiseks, olemasoleva 
infrastruktuuri ajakohastamiseks ja uue 
infrastruktuuri loomiseks;

Or. lt

Muudatusettepanek 28
Andrey Kovatchev

Arvamuse projekt
Lõige 4 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4. on arvamusel, et kõik Musta mere 
asjaomased riigid peaksid omavahel 
pidama läbirääkimisi kõikide 
infrastruktuuriprojektide üle, olgu siis 
tegemist transpordi või energia 
valdkonnaga, ning et kooskõlastamine 
tuleks tagada eelkõige TEN-T projektide 
ning sadamate ehitamist käsitlevate 
projektide osas;

4. on arvamusel, et kõik Musta mere 
asjaomased riigid peaksid omavahel 
pidama läbirääkimisi kõikide 
infrastruktuuriprojektide üle, olgu siis 
tegemist transpordi või energia 
valdkonnaga, ning et kooskõlastamine 
tuleks tagada eelkõige TEN-T projektide 
ning sadamate ehitamist käsitlevate 
projektide osas; nõuab Musta mere 
piirkonna otsingu- ja 
päästeoperatsioonide tõhusat 
koordineerimist ning Musta mere 
järelevalvestrateegia loomist;

Or. en

Muudatusettepanek 29
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. palub, et komisjon seaks Musta mere 
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piirkonnas infrastruktuuriprojekte 
rahastades prioriteediks energiatõhususe-, 
keskkonnakaitse- ja kliimanõuded;

Or. en

Muudatusettepanek 30
Erminia Mazzoni

Arvamuse projekt
Lõige 4 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

4 a. rõhutab lõunakoridori projektide 
tähtsust, pidades silmas ELi eesmärki 
mitmekesistada energiatarnekanaleid;

Or. it

Muudatusettepanek 31
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võttes arvesse Musta mere piirkonna 
tähtsust Euroopa energiavarustusele, leiab, 
et on oluline põhjalikult hinnata kõikide 
hetkel kavandatavate ja tulevaste 
energiaprojektide eeliseid ja 
keskkonnamõjusid; usub, et tuleb võtta 
kõik võimalikud meetmed, et saaks 
rakendada kiireid ja tulemuslikke 
vastumeetmeid kõikidele potentsiaalsetele 
keskkonnakatastroofidele ja tehnilistele 
õnnetustele; peab sellega seoses oluliseks, 
et kõik asjaomased riigid ja piirkonnad 
lepiksid eelnevalt kokku, kuidas nende 
juhtumitega ökoloogilisest, majanduslikust 
ja tehnilisest seisukohast toime tulla;

5. võttes arvesse Musta mere piirkonna 
tähtsust Euroopa energiavarustusele, leiab, 
et on oluline põhjalikult hinnata kõikide 
hetkel kavandatavate ja tulevaste 
energiaprojektide eeliseid ja 
keskkonnamõjusid; kõikide potentsiaalsete 
keskkonnakatastroofide ja tehniliste 
õnnetuste suhtes valmisoleku tagamiseks
peab hädavajalikuks, et kõik asjaomased 
riigid ja piirkonnad lepiksid eelnevalt 
kokku, kuidas nende juhtumitega 
ökoloogilisest, majanduslikust ja tehnilisest 
seisukohast toime tulla;

Or. de
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Muudatusettepanek 32
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võttes arvesse Musta mere piirkonna 
tähtsust Euroopa energiavarustusele, leiab, 
et on oluline põhjalikult hinnata kõikide 
hetkel kavandatavate ja tulevaste 
energiaprojektide eeliseid ja 
keskkonnamõjusid; usub, et tuleb võtta 
kõik võimalikud meetmed, et saaks 
rakendada kiireid ja tulemuslikke 
vastumeetmeid kõikidele potentsiaalsetele 
keskkonnakatastroofidele ja tehnilistele 
õnnetustele; peab sellega seoses oluliseks, 
et kõik asjaomased riigid ja piirkonnad 
lepiksid eelnevalt kokku, kuidas nende 
juhtumitega ökoloogilisest, majanduslikust 
ja tehnilisest seisukohast toime tulla;

5. võttes arvesse Musta mere piirkonna 
tähtsust Euroopa energiavarustusele, leiab, 
et on oluline põhjalikult hinnata kõikide 
hetkel kavandatavate ja tulevaste 
energiaprojektide eeliseid ja 
keskkonnamõjusid; usub, et tuleb võtta 
kõik võimalikud meetmed, et saaks 
rakendada kiireid ja tulemuslikke
vastumeetmeid kõikidele potentsiaalsetele 
keskkonnakatastroofidele ja tehnilistele 
õnnetustele; peab sellega seoses oluliseks, 
et kõik asjaomased riigid ja piirkonnad 
lepiksid juba praegu kokku, kuidas nende 
juhtumitega ökoloogilisest, majanduslikust 
ja tehnilisest seisukohast toime tulla;

Or. de

Muudatusettepanek 33
Sophie Auconie, Alain Cadec

Arvamuse projekt
Lõige 5 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5. võttes arvesse Musta mere piirkonna 
tähtsust Euroopa energiavarustusele, leiab, 
et on oluline põhjalikult hinnata kõikide
hetkel kavandatavate ja tulevaste 
energiaprojektide eeliseid ja 
keskkonnamõjusid; usub, et tuleb võtta 
kõik võimalikud meetmed, et saaks 
rakendada kiireid ja tulemuslikke 
vastumeetmeid kõikidele potentsiaalsetele 
keskkonnakatastroofidele ja tehnilistele 
õnnetustele; peab sellega seoses oluliseks, 
et kõik asjaomased riigid ja piirkonnad 
lepiksid eelnevalt kokku, kuidas nende 

5. võttes arvesse Musta mere piirkonna 
tähtsust Euroopa energiavarustusele, leiab, 
et on oluline põhjalikult hinnata hetkel 
kavandatavate ja tulevaste 
energiaprojektide eeliseid ja 
keskkonnamõjusid; usub, et tuleb võtta 
kõik võimalikud meetmed, et saaks 
rakendada kiireid ja tulemuslikke 
vastumeetmeid kõikidele potentsiaalsetele 
keskkonnakatastroofidele ja tehnilistele 
õnnetustele; peab sellega seoses oluliseks, 
et kõik asjaomased riigid ja piirkonnad 
lepiksid eelnevalt kokku, kuidas nende 
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juhtumitega ökoloogilisest, majanduslikust 
ja tehnilisest seisukohast toime tulla;

juhtumitega ökoloogilisest, majanduslikust 
ja tehnilisest seisukohast toime tulla;

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Elie Hoarau

Arvamuse projekt
Lõige 5 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

5 b. väljendab heameelt Musta mere 
europiirkonna loomise üle; on 
veendunud, et europiirkond aitab 
edendada demokraatlikku protsessi ja 
head valitsemistava ning suurendada 
piirkonna julgeolekut ja stabiilsust, 
samuti võib see edendada säästvat 
arengut, tugevdades koostööd ning 
sotsiaalset ja majanduslikku 
ühtekuuluvust;

Or. fr

Muudatusettepanek 35
Elie Hoarau

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. võttes arvesse Musta mere kõrget 
saastatust ning tõsiasja, et saastatusel ei 
ole piire, nõuab, et probleemile leitaks 
ühine lahendus kõigi olemasolevate 
vahendite rakendamise teel ja tuginedes 
EL-i standarditele.

6. arvestades, et Must meri – mis varem 
oli väga tootlik kalastuspiirkond – on 
praegu lähedal keskkonnakatastroofile, 
mis on tingitud mere ressursside 
üleekspluateerimisest, eutrofeerumisest ja 
mürgiste ainete vette laskmisest 
(peamisteks saasteallikateks on Musta 
merre suubuvad jõed, sh Doonau, millest 
enamik on saastatud, ning mere kaldal 
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asuvatel linnade, sadamate ja 
tööstusettevõtete tegevus, samuti nendest 
vette lastavad jäätmed ja reovesi), ning 
arvestades, et saastatusel ei ole piire, 
nõuab, kõigi olemasolevate vahendite
kasutamist ELi standarditel põhineva 
kava rakendamiseks, et päästa Must meri 
keskkonnakatastroofist.

Or. fr

Muudatusettepanek 36
Michail Tremopoulos

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. võttes arvesse Musta mere kõrget 
saastatust ning tõsiasja, et saastatusel ei ole 
piire, nõuab, et probleemile leitaks ühine 
lahendus kõigi olemasolevate vahendite 
rakendamise teel ja tuginedes EL-i 
standarditele.

6. võttes arvesse Musta mere kõrget 
saastatust ning tõsiasja, et saastatusel ei ole 
piire, nõuab, et probleemile leitaks ühine 
lahendus kõigi olemasolevate vahendite 
rakendamise teel ja tuginedes EL-i 
standarditele kõikide Musta mere riikide 
jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Victor Boştinaru

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. võttes arvesse Musta mere kõrget 
saastatust ning tõsiasja, et saastatusel ei ole 
piire, nõuab, et probleemile leitaks ühine 
lahendus kõigi olemasolevate vahendite 
rakendamise teel ja tuginedes EL-i 
standarditele.

6. võttes arvesse Musta mere kõrget 
saastatust ning tõsiasja, et saastatusel ei ole 
piire, nõuab, et probleemile leitaks ühine 
lahendus kõigi olemasolevate vahendite 
rakendamise teel ja tuginedes EL-i 
standarditele, et vähendada saastatust 
ning kaitsta keskkonda ennetamise teel.

Or. en
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Muudatusettepanek 38
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Arvamuse projekt
Lõige 6 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6. võttes arvesse Musta mere kõrget 
saastatust ning tõsiasja, et saastatusel ei ole 
piire, nõuab, et probleemile leitaks ühine 
lahendus kõigi olemasolevate vahendite 
rakendamise teel ja tuginedes EL-i 
standarditele.

6. võttes arvesse Musta mere kõrget 
saastatust ning tõsiasja, et saastatusel ei ole 
piire, nõuab, et probleemile leitaks ühine 
lahendus kõigi olemasolevate vahendite 
rakendamise teel ja tuginedes EL-i 
standarditele, kõrvaldades olemasoleva 
saaste ja vältides edasist saastamist.

Or. de

Muudatusettepanek 39
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. on seisukohal, et Musta mere riikide 
poolt vastu võetud projektid võivad aidata 
kaasa sotsiaalsele ja majandlikule 
arengule rõhuga majandustegevuse 
mitmekesistamisel, koostöö tihendamisele 
hariduse, teaduse ja loodusvarade kaitse 
valdkonnas ning samuti koostöö 
edendamisele julgeoleku tugevdamisel 
piiriülese kuritegevuse vastase võitluse 
valdkonnas;

Or. ro

Muudatusettepanek 40
Vasilica Viorica Dăncilă

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus) 
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Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. toetab strateegia kohaseid samme, et 
edendada loodusvarasid (kalavarud, 
bioloogiline mitmekesisus jne), 
kultuuripärandit (kogunenud ametialased 
kogemused ja oskused, uued erialad), 
kalastuspiirkondade säästvat arengut ja 
nende piirkondade elukvaliteeti, samuti 
kohalike ja piirkondlike partnerluste 
loomist, ning on seisukohal, et Musta 
mere strateegia peaks andma panuse 
olemasolevate sadamate ja 
sadamateenuste ajakohastamisse, 
pöörates asjakohaselt tähelepanu 
keskkonnaohutuse ja -kaitse 
standarditele;

Or. ro

Muudatusettepanek 41
Joachim Zeller

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. arvestades Musta mere ülepüüki, 
nõuab koheseid ja kokkulepitud meetmeid 
liikide mitmekesisuse kaitsmiseks Musta 
meres;

Or. de

Muudatusettepanek 42
Petru Constantin Luhan

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. toetab selliste uuenduslike 
rahastamisvahendite väljaarendamist, mis 
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võimaldavad erasektori ühisettevõtetel 
piirkonnas tegutseda;

Or. ro

Muudatusettepanek 43
Andrey Kovatchev

Arvamuse projekt
Lõige 6 a (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 a. tuletab meelde, et kliimamuutuse 
mõju toob Musta mere piirkonnale, selle 
inimestele ja majandusele kaasa 
märkimisväärseid probleeme uute 
arenguvõimaluste osas ning seetõttu 
tuleks tihendatud koostööd Musta mere 
äärsete riikide vahel veel rohkem toetada 
ja ergutada, eriti kohandamis- ja 
leevendamismeetmete väljaarendamise 
osas hädaolukordadeks valmistumisel;

Or. en

Muudatusettepanek 44
Andrey Kovatchev

Arvamuse projekt
Lõige 6 b (uus) 

Arvamuse projekt Muudatusettepanek

6 b. on seisukohal, et Musta mere 
piirkonna rikkalik kultuuripärand ja 
elukeskkond on valdkond, kus ehk kõige 
selgemini avaldub mitmekesisuse 
tugevuse idee; on veendunud, et selle vara 
hoolikas integreeritud kasutamine ja 
säilitamine võib aidata saavutada uue 
strateegia eesmärki ja tagada, et ühisel 
piirkondlikul turustamisel ja 
kaubamärgistamisel kasutatakse ära kõik 
eelised, mida piirkond pakub.
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Or. en


