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Tarkistus 1
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että Mustanmeren alue on 
strategisesti erittäin tärkeä, ja pitää 
Mustaamerta koskevaa EU:n strategiaa 
keskeisenä alueen kestävälle ja
koordinoidulle kehittämiselle;

1. katsoo, että Mustanmeren alue on 
strategisesti erittäin tärkeä, ja pitää 
Mustaamerta koskevaa EU:n strategiaa 
keskeisenä alueen kestävälle ja 
koordinoidulle kehittämiselle sekä alueen 
ja koko EU:n vakaudelle ja 
turvallisuudelle;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
1 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että Mustanmeren alue on 
strategisesti erittäin tärkeä, ja pitää 
Mustaamerta koskevaa EU:n strategiaa 
keskeisenä alueen kestävälle ja 
koordinoidulle kehittämiselle;

1. katsoo, että Mustanmeren alue on 
strategisesti erittäin tärkeä, ja uskoo, että 
Mustaamerta koskeva EU:n strategia 
edistää Euroopan yhdentymisen 
tavoitteiden saavuttamista ja että se on
keskeinen alueen kestävälle ja 
koordinoidulle kehittämiselle;

Or. fr

Tarkistus 3
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
1 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1. katsoo, että Mustanmeren alue on 
strategisesti erittäin tärkeä, ja pitää 
Mustaamerta koskevaa EU:n strategiaa 
keskeisenä alueen kestävälle ja 
koordinoidulle kehittämiselle;

1. katsoo, että Mustanmeren alue on 
strategisesti erittäin tärkeä, ja pitää 
Mustaamerta koskevaa EU:n strategiaa 
keskeisenä alueen kestävälle ja 
koordinoidulle kehittämiselle; katsoo, että 
on tärkeää taata, että tämä aloite perustuu 
kaikkien kumppaneiden etuihin;

Or. lt

Tarkistus 4
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että tehokkaan Mustaamerta 
koskevan strategian luomiseksi on 
ensiarvoisen tärkeää mahdollistaa kaikkien 
alueen maiden täysi osallistuminen 
riippumatta siitä, ovatko ne EU-maita vai 
kolmansia maita; kehottaa yhteistyöhön 
kaikkien asiaan liittyvien alueiden kesken 
toimimalla yhdessä nykyisten järjestöjen 
kanssa, kuten Mustanmeren taloudellisen 
yhteistyön järjestö (BSEC), Mustanmeren 
taloudellista yhteistyötä käsittelevä 
parlamentaarinen yleiskokous (PABSEC) 
ja Mustanmeren komissio, sekä 
perustamalla tarvittaessa uusia järjestöjä, 
jotta voidaan määritellä yhteiset haasteet ja 
käytettävissä olevat resurssit sekä alat, 
joilla voidaan luoda merkittävää lisäarvoa 
koordinoimalla toimintaa;

2. katsoo, että tehokkaan Mustaamerta 
koskevan strategian luomiseksi on 
ensiarvoisen tärkeää mahdollistaa kaikkien 
alueen maiden täysi osallistuminen 
rakentavalla tavalla; kehottaa 
yhteistyöhön kaikkien asiaan liittyvien 
alueiden kesken toimimalla yhdessä 
nykyisten järjestöjen kanssa, kuten 
Mustanmeren taloudellisen yhteistyön 
järjestö (BSEC), Mustanmeren 
taloudellista yhteistyötä käsittelevä 
parlamentaarinen yleiskokous (PABSEC) 
ja Mustanmeren komissio, sekä 
perustamalla tarvittaessa uusia järjestöjä, 
jotta voidaan määritellä yhteiset haasteet ja 
käytettävissä olevat resurssit sekä alat, 
joilla voidaan luoda merkittävää lisäarvoa 
koordinoimalla toimintaa; pitää kuitenkin 
yhtä tärkeänä, että kaikkien vastuualat 
määritetään, jotta vältetään eri 
hallintoalojen toimivaltuuksien 
päällekkäisyyksiä ja taataan nopea 
täytäntöönpano;

Or. en
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Tarkistus 5
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että tehokkaan Mustaamerta 
koskevan strategian luomiseksi on 
ensiarvoisen tärkeää mahdollistaa kaikkien 
alueen maiden täysi osallistuminen 
riippumatta siitä, ovatko ne EU-maita vai 
kolmansia maita; kehottaa yhteistyöhön 
kaikkien asiaan liittyvien alueiden kesken 
toimimalla yhdessä nykyisten järjestöjen 
kanssa, kuten Mustanmeren taloudellisen 
yhteistyön järjestö (BSEC), Mustanmeren 
taloudellista yhteistyötä käsittelevä 
parlamentaarinen yleiskokous (PABSEC) 
ja Mustanmeren komissio, sekä 
perustamalla tarvittaessa uusia järjestöjä,
jotta voidaan määritellä yhteiset haasteet ja 
käytettävissä olevat resurssit sekä alat, 
joilla voidaan luoda merkittävää lisäarvoa 
koordinoimalla toimintaa;

2. katsoo, että tehokkaan Mustaamerta 
koskevan strategian luomiseksi on 
ensiarvoisen tärkeää mahdollistaa kaikkien 
alueen maiden täysi osallistuminen 
riippumatta siitä, ovatko ne EU-maita vai 
kolmansia maita; kehottaa yhteistyöhön 
kaikkien asiaan liittyvien alueiden kesken 
toimimalla yhdessä nykyisten järjestöjen 
kanssa, kuten Mustanmeren taloudellisen 
yhteistyön järjestö (BSEC), Mustanmeren 
taloudellista yhteistyötä käsittelevä 
parlamentaarinen yleiskokous (PABSEC) 
ja Mustanmeren komissio, jotta voidaan 
määritellä yhteiset haasteet ja käytettävissä 
olevat resurssit sekä alat, joilla voidaan 
luoda merkittävää lisäarvoa koordinoimalla 
toimintaa;

Or. de

Tarkistus 6
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että tehokkaan Mustaamerta 
koskevan strategian luomiseksi on 
ensiarvoisen tärkeää mahdollistaa kaikkien 
alueen maiden täysi osallistuminen 
riippumatta siitä, ovatko ne EU-maita vai 
kolmansia maita; kehottaa yhteistyöhön 
kaikkien asiaan liittyvien alueiden kesken 
toimimalla yhdessä nykyisten järjestöjen 
kanssa, kuten Mustanmeren taloudellisen 
yhteistyön järjestö (BSEC), Mustanmeren 

2. katsoo, että tehokkaan Mustaamerta 
koskevan strategian luomiseksi on 
ensiarvoisen tärkeää mahdollistaa kaikkien 
alueen maiden, sekä EU-maiden että 
kolmansien maiden, täysi osallistuminen; 
kehottaa yhteistyöhön kaikkien asiaan 
liittyvien alueiden kesken toimimalla 
yhdessä nykyisten järjestöjen kanssa, kuten 
Mustanmeren taloudellisen yhteistyön 
järjestö (BSEC), Mustanmeren 
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taloudellista yhteistyötä käsittelevä 
parlamentaarinen yleiskokous (PABSEC) 
ja Mustanmeren komissio, sekä 
perustamalla tarvittaessa uusia järjestöjä, 
jotta voidaan määritellä yhteiset haasteet ja 
käytettävissä olevat resurssit sekä alat, 
joilla voidaan luoda merkittävää lisäarvoa 
koordinoimalla toimintaa;

taloudellista yhteistyötä käsittelevä 
parlamentaarinen yleiskokous (PABSEC) 
ja Mustanmeren komissio, sekä 
perustamalla tarvittaessa uusia järjestöjä, 
jotta voidaan määritellä yhteiset haasteet ja 
käytettävissä olevat resurssit sekä alat, 
joilla voidaan luoda merkittävää lisäarvoa 
koordinoimalla toimintaa;

Or. de

Tarkistus 7
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että tehokkaan Mustaamerta 
koskevan strategian luomiseksi on 
ensiarvoisen tärkeää mahdollistaa kaikkien 
alueen maiden täysi osallistuminen 
riippumatta siitä, ovatko ne EU-maita vai 
kolmansia maita; kehottaa yhteistyöhön 
kaikkien asiaan liittyvien alueiden kesken 
toimimalla yhdessä nykyisten järjestöjen 
kanssa, kuten Mustanmeren taloudellisen 
yhteistyön järjestö (BSEC), Mustanmeren 
taloudellista yhteistyötä käsittelevä 
parlamentaarinen yleiskokous (PABSEC) 
ja Mustanmeren komissio, sekä 
perustamalla tarvittaessa uusia järjestöjä,
jotta voidaan määritellä yhteiset haasteet ja 
käytettävissä olevat resurssit sekä alat, 
joilla voidaan luoda merkittävää lisäarvoa 
koordinoimalla toimintaa;

2. katsoo, että tehokkaan Mustaamerta 
koskevan strategian luomiseksi on 
ensiarvoisen tärkeää mahdollistaa kaikkien 
alueen maiden täysi osallistuminen 
riippumatta siitä, ovatko ne EU-maita vai 
kolmansia maita; kehottaa yhteistyöhön 
kaikkien asiaan liittyvien alueiden kesken 
toimimalla yhdessä nykyisten järjestöjen 
kanssa, kuten Mustanmeren taloudellisen 
yhteistyön järjestö (BSEC), Mustanmeren 
taloudellista yhteistyötä käsittelevä 
parlamentaarinen yleiskokous (PABSEC) 
ja Mustanmeren komissio, jotta voidaan 
määritellä yhteiset haasteet ja käytettävissä 
olevat resurssit sekä alat, joilla voidaan 
luoda merkittävää lisäarvoa koordinoimalla 
toimintaa;

Or. lt

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

Lausuntoluonnos
2 kohta 
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että tehokkaan Mustaamerta 
koskevan strategian luomiseksi on 
ensiarvoisen tärkeää mahdollistaa kaikkien
alueen maiden täysi osallistuminen 
riippumatta siitä, ovatko ne EU-maita vai 
kolmansia maita; kehottaa yhteistyöhön 
kaikkien asiaan liittyvien alueiden kesken 
toimimalla yhdessä nykyisten järjestöjen 
kanssa, kuten Mustanmeren taloudellisen 
yhteistyön järjestö (BSEC), Mustanmeren 
taloudellista yhteistyötä käsittelevä 
parlamentaarinen yleiskokous (PABSEC) 
ja Mustanmeren komissio, sekä 
perustamalla tarvittaessa uusia järjestöjä, 
jotta voidaan määritellä yhteiset haasteet ja 
käytettävissä olevat resurssit sekä alat, 
joilla voidaan luoda merkittävää lisäarvoa 
koordinoimalla toimintaa;

2. katsoo, että tehokkaan Mustaamerta 
koskevan strategian luomiseksi on 
ensiarvoisen tärkeää mahdollistaa kaikkien 
alueen maiden täysi osallistuminen 
riippumatta siitä, ovatko ne EU-maita vai 
kolmansia maita; kehottaa yhteistyöhön 
kaikkien asiaan liittyvien alueiden kesken 
ja painottaa, että toimijoiden 
osallistuminen hallinnon kaikilla tasoilla 
on tärkeää, jotta varmistetaan yhdennetyn 
lähestymistavan onnistuminen toimimalla 
yhdessä nykyisten järjestöjen kanssa, kuten 
Mustanmeren taloudellisen yhteistyön 
järjestö (BSEC), Mustanmeren 
taloudellista yhteistyötä käsittelevä 
parlamentaarinen yleiskokous (PABSEC) 
ja Mustanmeren komissio, sekä 
perustamalla tarvittaessa uusia järjestöjä, 
jotta voidaan yhdessä määritellä yhteiset 
haasteet ja käytettävissä olevat resurssit 
sekä alat, joilla voidaan luoda merkittävää 
lisäarvoa koordinoimalla toimintaa;

Or. fr

Tarkistus 9
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
2 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. katsoo, että tehokkaan Mustaamerta 
koskevan strategian luomiseksi on 
ensiarvoisen tärkeää mahdollistaa kaikkien 
alueen maiden täysi osallistuminen 
riippumatta siitä, ovatko ne EU-maita vai 
kolmansia maita; kehottaa yhteistyöhön 
kaikkien asiaan liittyvien alueiden kesken 
toimimalla yhdessä nykyisten järjestöjen 
kanssa, kuten Mustanmeren taloudellisen 
yhteistyön järjestö (BSEC), Mustanmeren 
taloudellista yhteistyötä käsittelevä 

2. katsoo, että tehokkaan Mustaamerta 
koskevan strategian luomiseksi on 
ensiarvoisen tärkeää mahdollistaa kaikkien 
alueen maiden täysi osallistuminen 
riippumatta siitä, ovatko ne EU-maita vai 
kolmansia maita; kehottaa yhteistyöhön 
kaikkien asiaan liittyvien alueiden kesken 
toimimalla yhdessä nykyisten järjestöjen 
kanssa, kuten Mustanmeren taloudellisen 
yhteistyön järjestö (BSEC), Mustanmeren 
taloudellista yhteistyötä käsittelevä 
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parlamentaarinen yleiskokous (PABSEC) 
ja Mustanmeren komissio, sekä 
perustamalla tarvittaessa uusia järjestöjä, 
jotta voidaan määritellä yhteiset haasteet ja 
käytettävissä olevat resurssit sekä alat, 
joilla voidaan luoda merkittävää lisäarvoa 
koordinoimalla toimintaa;

parlamentaarinen yleiskokous (PABSEC) 
ja Mustanmeren komissio, sekä 
perustamalla tarvittaessa uusia järjestöjä, 
jotta voidaan määritellä yhteiset haasteet ja 
käytettävissä olevat resurssit sekä alat, 
joilla voidaan luoda merkittävää lisäarvoa 
koordinoimalla toimintaa; katsoo, että 
kytkös muihin EU:n tasolla kehitettyihin 
strategioihin, kuten Tonavan aluetta 
koskevaan EU:n strategiaan, on tärkeä; 

Or. ro

Tarkistus 10
Erminia Mazzoni

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. yhtyy Euroopan komission useasti 
ilmaisemaan kantaan makroalueiden 
kehittämisestä: ei uusia elimiä, ei uusia 
sääntöjä, ei uusia rahoituslähteitä; 

Or. it

Tarkistus 11
Andrey Kovatchev

Lausuntoluonnos
2 kohta – 1 alakohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

pitää myönteisenä Tonavan aluetta 
koskevan EU:n strategian tulevaa 
julkaisemista ja kehottaa asianomaisia 
jäsenvaltioita kehittämään Mustaamerta 
koskevia hankkeita, koska nämä kaksi 
aluetta liittyvät maantieteellisesti ja 
taloudellisesti yhteen;

Or. en
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Tarkistus 12
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa soveltamaan strategian 
yhteydessä yhtenäistä lähestymistapaa ja 
EU:n koheesiopolitiikan vakiintuneita 
periaatteita; katsoo erityisesti, että olisi 
edistettävä alueiden välistä yhteistyötä yli 
rajojen, jotta voidaan puuttua yhteisiin 
ongelmiin koordinoidun toiminnan 
avulla;

3. kannustaa soveltamaan strategian 
yhteydessä yhtenäistä lähestymistapaa ja
EU:n naapuruuspolitiikan vakiintuneita 
periaatteita sekä edistämään alueiden 
välistä yhteistyötä yli rajojen;

Or. de

Tarkistus 13
Andrey Kovatchev

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa soveltamaan strategian 
yhteydessä yhtenäistä lähestymistapaa ja 
EU:n koheesiopolitiikan vakiintuneita 
periaatteita; katsoo erityisesti, että olisi 
edistettävä alueiden välistä yhteistyötä yli 
rajojen, jotta voidaan puuttua yhteisiin 
ongelmiin koordinoidun toiminnan avulla;

3. kannustaa soveltamaan strategian 
yhteydessä yhtenäistä lähestymistapaa ja 
EU:n koheesiopolitiikan vakiintuneita 
periaatteita; katsoo erityisesti, että olisi 
lisättävä alueellisen yhteistyön tavoitteen 
mukaista alueiden välistä yhteistyötä yli 
rajojen, jotta voidaan puuttua yhteisiin 
ongelmiin koordinoidun toiminnan avulla;
suosittelee, että Mustanmeren yhteiselle 
toimintaohjelmalle varattaisiin riittävät 
määrärahat seuraavaksi 
ohjelmakaudeksi, jotta voidaan käsitellä 
täysimääräisesti ja jatkaa kaikkia 
tavoitteita, jotka on mainittu Euroopan 
naapuruuden ja kumppanuuden 
välineeseen liittyvän rajatylittävän 
yhteistyöohjelman (ENPI CBC) strategia-
asiakirjassa 2007–2013; painottaa, että 
olisi taattava yhdenvertaiset 
soveltamisolosuhteet, koska pääasiallinen 
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hakija voi olla mikä tahansa 
oikeushenkilö mistä tahansa ohjelma-
alueeseen osallistuvasta maasta; katsoo, 
että kaikkien Mustanmeren yhteisen 
toimintaohjelman maiden olisi oltava 
mukana ja niitä olisi kannustettava 
osallistumaan aktiivisesti seuraavaan 
ohjelmakauteen;

Or. en

Tarkistus 14
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa soveltamaan strategian 
yhteydessä yhtenäistä lähestymistapaa ja 
EU:n koheesiopolitiikan vakiintuneita 
periaatteita; katsoo erityisesti, että olisi 
edistettävä alueiden välistä yhteistyötä yli 
rajojen, jotta voidaan puuttua yhteisiin 
ongelmiin koordinoidun toiminnan avulla;

3. kannustaa soveltamaan strategian 
yhteydessä yhtenäistä lähestymistapaa ja 
EU:n koheesiopolitiikan vakiintuneita 
periaatteita, mikä voi auttaa tehokkaiden 
tulosten saavuttamisessa ja samalla 
helpottaa jälkeenjääneiden alueiden 
valmiuksien parantamista; katsoo 
erityisesti, että olisi edistettävä alueiden 
välistä yhteistyötä yli rajojen, jotta voidaan 
vaihtaa parhaita käytäntöjä ja puuttua 
yhteisiin ongelmiin koordinoidun 
toiminnan avulla;

Or. en

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

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa soveltamaan strategian 
yhteydessä yhtenäistä lähestymistapaa ja 
EU:n koheesiopolitiikan vakiintuneita 
periaatteita; katsoo erityisesti, että olisi 

3. kannustaa soveltamaan strategian 
yhteydessä yhtenäistä lähestymistapaa ja 
EU:n koheesiopolitiikan vakiintuneita 
periaatteita; katsoo erityisesti, että olisi 
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edistettävä alueiden välistä yhteistyötä yli 
rajojen, jotta voidaan puuttua yhteisiin 
ongelmiin koordinoidun toiminnan avulla;

edistettävä alueiden välistä yhteistyötä yli 
rajojen, jotta voidaan puuttua yhteisiin 
ongelmiin koordinoidun toiminnan avulla;
palauttaa mieliin, että eurooppalainen 
alueyhteistyöyhtymä (EAY) tarjoaa 
sopivan yhteistyökehyksen jäsennetylle 
monitasoiselle hallinnolle; kehottaa 
komissiota pohtimaan tapoja koordinoida 
paremmin erilaisia eurooppalaisia 
välineitä, jotka mahdollistavat 
rajatylittävän yhteistyön Euroopan 
unionin ulkorajoilla;

Or. fr

Tarkistus 16
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
3 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kannustaa soveltamaan strategian 
yhteydessä yhtenäistä lähestymistapaa ja 
EU:n koheesiopolitiikan vakiintuneita 
periaatteita; katsoo erityisesti, että olisi 
edistettävä alueiden välistä yhteistyötä yli 
rajojen, jotta voidaan puuttua yhteisiin 
ongelmiin koordinoidun toiminnan avulla;

3. kannustaa soveltamaan strategian 
yhteydessä yhtenäistä lähestymistapaa ja 
EU:n koheesiopolitiikan vakiintuneita 
periaatteita; katsoo erityisesti, että olisi 
edistettävä alueiden välistä yhteistyötä yli 
rajojen, jotta voidaan puuttua yhteisiin 
ongelmiin koordinoidun toiminnan avulla;
katsoo, että eurooppalaisen naapuruuden 
ja kumppanuuden välineestä tuettuja 
ohjelmia olisi jatkettava ja Mustanmeren 
toimintaohjelmalle olisi myönnettävä 
enemmän rahoitusta;

Or. ro

Tarkistus 17
Alain Cadec, Sophie Auconie

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 



PE452.698v01-00 12/24 AM\838750FI.doc

FI

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kannustaa kehittämään synergioita 
strategiaan liittyvien Euroopan unionin 
eri ohjelmien, erityisesti rakennerahaston, 
tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelman 
ja Euroopan laajuisten liikenneverkkojen 
välille;

Or. fr

Tarkistus 18
Alain Cadec

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. katsoo, että strategiaa ei pidä 
rahoittaa uudesta EU:n budjettikohdasta 
vaan sen on helpotettava suhteiden 
solmimista nykyisten EU:n politiikkojen 
puitteissa;

Or. fr

Tarkistus 19
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa komissiota ja alueita 
edistämään ihmisten välisiä hankkeita 
rajatylittävässä yhteistyössä ja 
toteuttamaan pienhankerahaston 
rahoitusvälineen sekä edistämään sitä;

Or. en
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Tarkistus 20
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että alueelliset ja paikalliset 
viranomaiset sekä sidosryhmät ovat 
tärkeitä strategian suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa, kun otetaan 
huomioon niiden läheinen yhteys 
alueeseen ja ihmisiin; kehottaa siksi 
kartoittamaan niiden tarpeet ja ottamaan 
ne täysipainoisesti mukaan strategiaan;

Or. en

Tarkistus 21
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. toteaa, että alueiden välinen 
parhaiden käytäntöjen vaihto on erittäin 
tärkeää kaikilla yhteistyöaloilla; katsoo, 
että alueet, joilla on pitkä kokemus 
hankkeiden kehittämisessä ja 
täytäntöönpanossa, voisivat auttaa muita 
alueita parantamaan tuloksiaan;

Or. en

Tarkistus 22
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. katsoo, että kaikkien Mustanmeren 
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alueen paikallisten ja alueellisten 
sidosryhmien hallinnollisten valmiuksien 
parantaminen on erittäin tärkeää, jotta 
taataan EU:n hankkeiden tehokas 
täytäntöönpano ja kunnollinen 
varainhoito, laajempi avoimuus ja vastuu 
sekä vakaa alueellinen kehitys koko 
alueella;

Or. en

Tarkistus 23
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. huomauttaa, että yhteisön 
rahoitusvälineiden välille tarvitaan 
enemmän synergioita, jotta taataan 
rahoitettujen toimien kestävyys; katsoo, 
että tällä tavalla yhden taloudellista 
kehitystä koskevan aloitteen luomat 
mahdollisuudet voidaan hyödyntää 
toisessa täydentävässä aloitteessa;

Or. en

Tarkistus 24
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on sitä mieltä, että sekä liikenteen että 
energia-alan kaikista 
infrastruktuurihankkeista olisi 
neuvoteltava kaikkien Mustanmeren 
alueen maiden kesken ja että erityisesti 
TEN-T-hankkeissa sekä satamien 
kehityshankkeissa olisi huolehdittava 
koordinoinnista;

4. on sitä mieltä, että sekä liikenteen että 
energia-alan kaikista 
infrastruktuurihankkeista olisi sovittava 
kaikkien Mustanmeren alueen maiden 
kesken ja että erityisesti TEN-T-hankkeissa 
sekä satamien kehityshankkeissa olisi 
huolehdittava koordinoinnista;
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Or. de

Tarkistus 25
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on sitä mieltä, että sekä liikenteen että 
energia-alan kaikista 
infrastruktuurihankkeista olisi neuvoteltava 
kaikkien Mustanmeren alueen maiden 
kesken ja että erityisesti TEN-T-hankkeissa 
sekä satamien kehityshankkeissa olisi 
huolehdittava koordinoinnista;

4. on sitä mieltä, että sekä liikenteen että 
energia-alan kaikista 
infrastruktuurihankkeista olisi neuvoteltava 
kaikkien Mustanmeren alueen maiden 
kesken ja että erityisesti TEN-T-hankkeissa 
sekä satamien kehityshankkeissa olisi 
huolehdittava koordinoinnista siten, että 
otetaan myös huomioon niiden tarve olla 
yhteydessä sisämaahan;

Or. en

Tarkistus 26
Georgios Stavrakakis

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on sitä mieltä, että sekä liikenteen että 
energia-alan kaikista 
infrastruktuurihankkeista olisi neuvoteltava 
kaikkien Mustanmeren alueen maiden 
kesken ja että erityisesti TEN-T-hankkeissa 
sekä satamien kehityshankkeissa olisi 
huolehdittava koordinoinnista;

4. on sitä mieltä, että sekä liikenteen että 
energia-alan kaikista 
infrastruktuurihankkeista olisi neuvoteltava 
kaikkien Mustanmeren alueen maiden 
kesken ja että erityisesti TEN-T-hankkeissa 
sekä satamien kehityshankkeissa olisi 
huolehdittava koordinoinnista; painottaa, 
että on tärkeää parantaa intermodaalisia 
rahtikuljetuksia integroimalla lyhyen 
matkan meriliikenne 
kuljetuslogistiikkaan, parantamalla 
satamien toimintaa ja tehostamalla 
yhteyksiä sisämaahan;

Or. en
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Tarkistus 27
Viktor Uspaskich

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on sitä mieltä, että sekä liikenteen että 
energia-alan kaikista 
infrastruktuurihankkeista olisi neuvoteltava 
kaikkien Mustanmeren alueen maiden 
kesken ja että erityisesti TEN-T-hankkeissa 
sekä satamien kehityshankkeissa olisi 
huolehdittava koordinoinnista;

4. on sitä mieltä, että sekä liikenteen että 
energia-alan kaikista 
infrastruktuurihankkeista olisi neuvoteltava 
kaikkien Mustanmeren alueen maiden 
kesken ja että erityisesti TEN-T-hankkeissa 
sekä satamien kehityshankkeissa olisi 
huolehdittava koordinoinnista; katsoo, että 
EU:n on jatkettava alueellisten 
kumppaneiden kanssa yhteistyötä 
infrastruktuurin turvallisuuden 
parantamiseksi, nykyisen infrastruktuurin 
uudistamiseksi ja uuden infrastruktuurin 
luomiseksi;

Or. lt

Tarkistus 28
Andrey Kovatchev

Lausuntoluonnos
4 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on sitä mieltä, että sekä liikenteen että 
energia-alan kaikista 
infrastruktuurihankkeista olisi neuvoteltava 
kaikkien Mustanmeren alueen maiden 
kesken ja että erityisesti TEN-T-hankkeissa 
sekä satamien kehityshankkeissa olisi 
huolehdittava koordinoinnista;

4. on sitä mieltä, että sekä liikenteen että 
energia-alan kaikista 
infrastruktuurihankkeista olisi neuvoteltava 
kaikkien Mustanmeren alueen maiden 
kesken ja että erityisesti TEN-T-hankkeissa 
sekä satamien kehityshankkeissa olisi 
huolehdittava koordinoinnista; kehottaa 
koordinoimaan tehokkaasti Mustanmeren 
etsintä- ja pelastustoimia ja perustamaan 
Mustanmeren valvontastrategian;

Or. en
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Tarkistus 29
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. kehottaa komissiota asettamaan 
etusijalle energiatehokkuutta koskevat 
vaatimukset sekä luonnonsuojelun ja 
ilmastoasiat, kun se rahoittaa 
infrastruktuurihankkeita Mustanmeren 
alueella;

Or. en

Tarkistus 30
Erminia Mazzoni

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. painottaa eteläisen kaasulinjan 
hankkeiden tärkeyttä, kun otetaan 
huomioon EU:n perustavoite 
monipuolistaa energian toimituskanavia;

Or. it

Tarkistus 31
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. ottaa huomioon Mustanmeren alueen 
merkityksen Euroopan energiahuollolle ja 
pitää tärkeänä perusteellista arviointia 
suunnitteilla olevien ja tulevien 
energiahankkeiden hyödyistä ja 
ympäristövaikutuksista; katsoo, että kaikin 

5. ottaa huomioon Mustanmeren alueen 
merkityksen Euroopan energiahuollolle ja 
pitää tärkeänä perusteellista arviointia 
suunnitteilla olevien ja tulevien 
energiahankkeiden hyödyistä ja 
ympäristövaikutuksista; pitää tässä 
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tavoin olisi pyrittävä edistämään sitä, että 
kaikkiin potentiaalisiin 
ympäristökatastrofeihin ja teknisiin 
onnettomuuksiin voidaan reagoida 
pikaisesti ja tehokkaasti; pitää tässä 
suhteessa tärkeänä, että kaikki asiaan 
liittyvät maat ja alueet sopivat hyvissä 
ajoin etukäteen, kuinka tällaisten 
tapahtumien suhteen menetellään 
ympäristön, talouden ja tekniikan 
näkökulmista;

suhteessa tärkeänä, että jotta 
varauduttaisiin kaikkiin potentiaalisiin 
ympäristökatastrofeihin ja teknisiin 
onnettomuuksiin, kaikki asiaan liittyvät 
maat ja alueet sopivat hyvissä ajoin 
etukäteen, kuinka tällaisten tapahtumien 
suhteen menetellään ympäristön, talouden 
ja tekniikan näkökulmista;

Or. de

Tarkistus 32
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. ottaa huomioon Mustanmeren alueen 
merkityksen Euroopan energiahuollolle ja 
pitää tärkeänä perusteellista arviointia 
suunnitteilla olevien ja tulevien 
energiahankkeiden hyödyistä ja 
ympäristövaikutuksista; katsoo, että kaikin 
tavoin olisi pyrittävä edistämään sitä, että 
kaikkiin potentiaalisiin 
ympäristökatastrofeihin ja teknisiin 
onnettomuuksiin voidaan reagoida 
pikaisesti ja tehokkaasti; pitää tässä 
suhteessa tärkeänä, että kaikki asiaan 
liittyvät maat ja alueet sopivat hyvissä 
ajoin etukäteen, kuinka tällaisten 
tapahtumien suhteen menetellään 
ympäristön, talouden ja tekniikan 
näkökulmista;

5. ottaa huomioon Mustanmeren alueen 
merkityksen Euroopan energiahuollolle ja 
pitää tärkeänä perusteellista arviointia 
suunnitteilla olevien ja tulevien 
energiahankkeiden hyödyistä ja 
ympäristövaikutuksista; katsoo, että kaikin 
tavoin olisi pyrittävä edistämään sitä, että 
kaikkiin potentiaalisiin 
ympäristökatastrofeihin ja teknisiin 
onnettomuuksiin voidaan reagoida 
pikaisesti ja tehokkaasti; pitää tässä 
suhteessa tärkeänä, että kaikki asiaan 
liittyvät maat ja alueet sopivat jo nyt, 
kuinka tällaisten tapahtumien suhteen 
menetellään ympäristön, talouden ja 
tekniikan näkökulmista;

Or. de
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Tarkistus 33
Sophie Auconie, Alain Cadec

Lausuntoluonnos
5 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. ottaa huomioon Mustanmeren alueen 
merkityksen Euroopan energiahuollolle ja 
pitää tärkeänä perusteellista arviointia 
suunnitteilla olevien ja tulevien 
energiahankkeiden hyödyistä ja 
ympäristövaikutuksista; katsoo, että kaikin 
tavoin olisi pyrittävä edistämään sitä, että 
kaikkiin potentiaalisiin 
ympäristökatastrofeihin ja teknisiin 
onnettomuuksiin voidaan reagoida 
pikaisesti ja tehokkaasti; pitää tässä 
suhteessa tärkeänä, että kaikki asiaan 
liittyvät maat ja alueet sopivat hyvissä 
ajoin etukäteen, kuinka tällaisten 
tapahtumien suhteen menetellään 
ympäristön, talouden ja tekniikan 
näkökulmista;

5. (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. fr

Tarkistus 34
Elie Hoarau

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kannattaa Mustanmeren Euroregio-
alueen kehittämistä; katsoo, että 
Euroregio-alue voi edistää demokraattista 
prosessia ja hyvää hallintotapaa sekä 
vahvistaa alueen turvallisuutta ja 
vakautta ja lisäksi se voi edistää kestävää 
kehitystä vahvistamalla yhteistyötä sekä 
sosiaalista ja taloudellista 
yhteenkuuluvuutta;

Or. fr
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Tarkistus 35
Elie Hoarau

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. ottaa huomioon, että Mustameri on 
hyvin saastunut ja että saasteet eivät tunne 
rajoja, ja kehottaa sen vuoksi etsimään 
yhteisesti ratkaisua ongelmaan kaikkia 
nykyisiä välineitä käyttäen ja EU:n 
vaatimukset huomioon ottaen.

6. ottaa huomioon, että Mustameri – joka 
oli ennen erittäin tuottava kalastusalue –
on nyt ympäristökatastrofin partaalla sen 
resurssien liikakäytön ja rehevöitymisen 
vuoksi ja koska veteen on päästetty 
myrkyllisiä aineita, ja että pääasiallisesti 
saastuminen johtuu siihen laskevista 
joista (esim. Tonava), joista useimmat 
ovat saastuneita, sekä sen rannoilla 
olevien kaupunkien, satamien ja 
teollisuuskeskittymien toiminnasta ja 
niistä peräisin olevista jätteistä ja 
jätevedestä, ja kun otetaan huomioon, että 
saasteet eivät tunne rajoja, kehottaa sen 
vuoksi käyttämään kaikkia nykyisiä 
välineitä EU:n vaatimusten mukaisen 
suunnitelman toimeenpanemiseksi 
Mustanmeren ympäristön pelastamiseksi.

Or. fr

Tarkistus 36
Michail Tremopoulos

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. ottaa huomioon, että Mustameri on 
hyvin saastunut ja että saasteet eivät tunne
rajoja, ja kehottaa sen vuoksi etsimään 
yhteisesti ratkaisua ongelmaan kaikkia 
nykyisiä välineitä käyttäen ja EU:n 
vaatimukset huomioon ottaen.

6. ottaa huomioon, että Mustameri on 
hyvin saastunut ja että saasteet eivät tunne 
rajoja, ja kehottaa sen vuoksi etsimään 
yhteisesti ratkaisua ongelmaan kaikissa 
Mustanmeren maissa kaikkia nykyisiä 
välineitä käyttäen ja EU:n vaatimukset 
huomioon ottaen.
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Or. en

Tarkistus 37
Victor Boştinaru

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. ottaa huomioon, että Mustameri on 
hyvin saastunut ja että saasteet eivät tunne 
rajoja, ja kehottaa sen vuoksi etsimään 
yhteisesti ratkaisua ongelmaan kaikkia 
nykyisiä välineitä käyttäen ja EU:n 
vaatimukset huomioon ottaen.

6. ottaa huomioon, että Mustameri on 
hyvin saastunut ja että saasteet eivät tunne 
rajoja, ja kehottaa sen vuoksi etsimään 
yhteisesti ratkaisua ongelmaan kaikkia 
nykyisiä välineitä käyttäen ja EU:n 
vaatimukset huomioon ottaen siten, että 
tavoitteeksi asetetaan saastumisen 
torjunta ja vähentäminen sekä ympäristön 
turvaaminen ennaltaehkäisemällä.

Or. en

Tarkistus 38
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Lausuntoluonnos
6 kohta 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. ottaa huomioon, että Mustameri on 
hyvin saastunut ja että saasteet eivät tunne 
rajoja, ja kehottaa sen vuoksi etsimään 
yhteisesti ratkaisua ongelmaan kaikkia 
nykyisiä välineitä käyttäen ja EU:n 
vaatimukset huomioon ottaen.

6. ottaa huomioon, että Mustameri on 
hyvin saastunut ja että saasteet eivät tunne 
rajoja, ja kehottaa sen vuoksi etsimään 
yhteisesti ratkaisua ongelmaan kaikkia 
nykyisiä välineitä käyttäen ja EU:n 
vaatimukset huomioon ottaen poistamalla 
nykyiset saasteet ja torjumalla 
lisäsaastumista.

Or. de
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Tarkistus 39
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. katsoo, että Mustanmeren maiden 
hankkeet voivat edistää sosiaalista ja 
taloudellista kehitystä siten, että ne 
painottavat taloudellisten toimintojen 
monipuolistamista, yhteistyön lisäämistä 
koulutuksen ja tutkimuksen aloilla sekä 
luonnonvarojen suojelussa, ja lisäksi ne 
voivat johtaa parempaan yhteistyöhön 
turvallisuuden vahvistamiseksi 
rajatylittävän rikollisuuden torjunnassa;

Or. ro

Tarkistus 40
Vasilica Viorica Dăncilă

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. kannattaa strategian mukaisia 
pyrkimyksiä edistää luonnonvaroja 
(kalavaroja, biologista monimuotoisuutta 
jne.), kulttuuriperintöä (kerääntynyttä 
ammatillista kokemusta ja taitoa, uusia 
erikoistumisia), kalastusalueiden kestävää 
kehitystä ja elämänlaadun parantumista 
näillä alueilla sekä paikallisten ja 
alueellisten kumppanuuksien 
muodostamista, ja katsoo, että 
Mustanmeren strategian olisi edistettävä 
olemassa olevien satamien uudistamista 
sekä satamapalvelujen saattamista ajan 
tasalle siten, että otetaan asianmukaisesti 
huomioon ympäristön turvallisuus ja 
suojelumääräykset;

Or. ro
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Tarkistus 41
Joachim Zeller

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. ottaa huomioon liikakalastuksen 
Mustallamerellä ja vaatii välittömiä ja 
yhdenmukaistettuja toimenpiteitä alueen 
lajien monimuotoisuuden suojelemiseksi.

Or. de

Tarkistus 42
Petru Constantin Luhan

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. kannattaa sellaisten innovatiivisten 
rahoitusvälineiden kehittämistä, jotka 
mahdollistavat yhteisten yksityisyritysten 
toimimisen alueella;

Or. ro

Tarkistus 43
Andrey Kovatchev

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa, että ilmastonmuutoksen 
vaikutukset Mustanmeren alueeseen, sen 
ihmisiin ja talouteen luovat valtavia 
haasteita uusille kehitysmahdollisuuksille, 
ja siksi olisi tuettava ja kannustettava 
enemmän yhteistyön lisäämistä 
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Mustanmeren alueen maiden välillä 
erityisesti hätätilanteiden ennakoimiseen 
liittyvien sopeutumis- ja 
hillitsemistoimenpiteiden kehittämisen 
alalla;

Or. en

Tarkistus 44
Andrey Kovatchev

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi) 

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. katsoo, että Mustanmeren alueelta 
löytyvien kulttuurimaisemien ja 
elinympäristöjen rikas perintö on ala, 
jolla monimuotoisuuden vahvuuden 
ajatus näkyy kenties selvimmin; katsoo, 
että näiden voimavarojen huolellinen 
yhdennetty käyttö ja säilyttäminen voi 
edistää uuden strategian tavoitetta ja 
taata, että yhteisessä alueellisessa 
markkinoinnissa ja tuotemerkin 
rakentamisessa hyödynnetään kaikkia 
ominaisuuksia, joita alue voi tarjota.

Or. en


