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

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Regionális Fejlesztési Bizottság

2010/2087(INI)

10.11.2010

MÓDOSÍTÁS:
1–44

Véleménytervezet
Victor Boştinaru
(PE450.846v01-00)

az Európai Unió fekete-tengeri stratégiájáról
(2010/2087(INI))



PE452.698v01-00 2/25 AM\838750HU.doc

HU

AM_Com_NonLegOpinion



AM\838750HU.doc 3/25 PE452.698v01-00

HU

Módosítás 1
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a fekete-tengeri régió 
stratégiailag alapvető fontosságú terület, és 
úgy ítéli meg, hogy az EU fekete-tengeri 
stratégiája a régió fenntartható és 
összehangolt fejlődése szempontjából 
kulcsfontosságú;

1. úgy véli, hogy a fekete-tengeri régió 
stratégiailag alapvető fontosságú terület, és 
úgy ítéli meg, hogy az EU fekete-tengeri 
stratégiája a régió fenntartható és 
összehangolt fejlődése, továbbá a régió és 
az EU egészének stabilitása és biztonsága
szempontjából kulcsfontosságú;

Or. en

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

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a fekete-tengeri régió 
stratégiailag alapvető fontosságú terület, és
úgy ítéli meg, hogy az EU fekete-tengeri 
stratégiája a régió fenntartható és 
összehangolt fejlődése szempontjából 
kulcsfontosságú;

1. úgy véli, hogy a fekete-tengeri régió 
stratégiailag alapvető fontosságú terület, és
hisz abban, hogy az EU fekete-tengeri 
stratégiája hozzájárul majd az európai 
integráció céljainak eléréséhez, és a régió 
fenntartható és összehangolt fejlődése 
szempontjából kulcsfontosságú;

Or. fr

Módosítás 3
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
1 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

1. úgy véli, hogy a fekete-tengeri régió 1. úgy véli, hogy a fekete-tengeri régió 
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stratégiailag alapvető fontosságú terület, és 
úgy ítéli meg, hogy az EU fekete-tengeri 
stratégiája a régió fenntartható és 
összehangolt fejlődése szempontjából 
kulcsfontosságú;

stratégiailag alapvető fontosságú terület, és 
úgy ítéli meg, hogy az EU fekete-tengeri 
stratégiája a régió fenntartható és 
összehangolt fejlődése szempontjából 
kulcsfontosságú; fontosnak tartja annak 
biztosítását, hogy e kezdeményezés 
valamennyi partner érdekein alapuljon;

Or. lt

Módosítás 4
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy egy hatékony fekete-
tengeri stratégia elindításához alapvetően 
fontos valamennyi érintett ország teljes 
mértékű bevonása, az uniós és nem uniós 
országok közötti mindennemű 
különbségtétel nélkül; kéri valamennyi 
érintett régió együttműködését a meglévő 
szervezetek – például a BSEC, a PABSEC 
és a Fekete-tengeri Bizottság –
bevonásával, de egyszersmind újak 
létrehozása révén is, azzal a céllal, hogy 
azonosítsák a közös kihívásokat és a 
rendelkezésre álló erőforrásokat, valamint 
azokat a területeket, amelyeken az 
összehangolt fellépés jelentős hozzáadott 
értéket teremthet;

2. úgy véli, hogy egy hatékony fekete-
tengeri stratégia elindításához alapvetően 
fontos valamennyi érintett ország teljes 
mértékű és építő jellegű bevonása; kéri 
valamennyi érintett régió együttműködését 
a meglévő szervezetek – például a BSEC, a 
PABSEC és a Fekete-tengeri Bizottság –
bevonásával, de egyszersmind újak 
létrehozása révén is, azzal a céllal, hogy 
azonosítsák a közös kihívásokat és a 
rendelkezésre álló erőforrásokat, valamint 
azokat a területeket, amelyeken az 
összehangolt fellépés jelentős hozzáadott 
értéket teremthet; mindazonáltal 
alapvetően fontosnak tartja felelősségi 
körük meghatározását a különböző 
kormányzási szintek közötti 
hatáskörátfedések elkerülése és a 
végrehajtás gyorsaságának biztosítása 
érdekében;

Or. en
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Módosítás 5
Joachim Zeller

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy egy hatékony fekete-
tengeri stratégia elindításához alapvetően 
fontos valamennyi érintett ország teljes 
mértékű bevonása, az uniós és nem uniós 
országok közötti mindennemű 
különbségtétel nélkül; kéri valamennyi 
érintett régió együttműködését a meglévő 
szervezetek – például a BSEC, a PABSEC 
és a Fekete-tengeri Bizottság –
bevonásával, de egyszersmind újak 
létrehozása révén is, azzal a céllal, hogy 
azonosítsák a közös kihívásokat és a 
rendelkezésre álló erőforrásokat, valamint 
azokat a területeket, amelyeken az 
összehangolt fellépés jelentős hozzáadott 
értéket teremthet;

2. úgy véli, hogy egy hatékony fekete-
tengeri stratégia elindításához alapvetően 
fontos valamennyi érintett ország teljes 
mértékű bevonása, az uniós és nem uniós 
országok közötti mindennemű 
különbségtétel nélkül; kéri valamennyi 
érintett régió együttműködését a meglévő 
szervezetek – például a BSEC, a PABSEC 
és a Fekete-tengeri Bizottság –
bevonásával, azzal a céllal, hogy 
azonosítsák a közös kihívásokat és a 
rendelkezésre álló erőforrásokat, valamint 
azokat a területeket, amelyeken az 
összehangolt fellépés jelentős hozzáadott 
értéket teremthet;

Or. de

Módosítás 6
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy egy hatékony fekete-
tengeri stratégia elindításához alapvetően 
fontos valamennyi érintett ország teljes 
mértékű bevonása, az uniós és nem uniós
országok közötti mindennemű 
különbségtétel nélkül; kéri valamennyi 
érintett régió együttműködését a meglévő 
szervezetek – például a BSEC, a PABSEC 
és a Fekete-tengeri Bizottság –
bevonásával, de egyszersmind újak 
létrehozása révén is, azzal a céllal, hogy 
azonosítsák a közös kihívásokat és a 

2. úgy véli, hogy egy hatékony fekete-
tengeri stratégia elindításához alapvetően 
fontos valamennyi érintett ország teljes 
mértékű bevonása, az uniós és nem uniós
országokat egyaránt beleértve; kéri 
valamennyi érintett régió együttműködését 
a meglévő szervezetek – például a BSEC, a 
PABSEC és a Fekete-tengeri Bizottság –
bevonásával, de egyszersmind újak 
létrehozása révén is, azzal a céllal, hogy 
azonosítsák a közös kihívásokat és a 
rendelkezésre álló erőforrásokat, valamint 
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rendelkezésre álló erőforrásokat, valamint 
azokat a területeket, amelyeken az 
összehangolt fellépés jelentős hozzáadott 
értéket teremthet;

azokat a területeket, amelyeken az 
összehangolt fellépés jelentős hozzáadott 
értéket teremthet;

Or. de

Módosítás 7
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy egy hatékony fekete-
tengeri stratégia elindításához alapvetően 
fontos valamennyi érintett ország teljes 
mértékű bevonása, az uniós és nem uniós 
országok közötti mindennemű 
különbségtétel nélkül; kéri valamennyi 
érintett régió együttműködését a meglévő 
szervezetek – például a BSEC, a PABSEC 
és a Fekete-tengeri Bizottság –
bevonásával, de egyszersmind újak 
létrehozása révén is, azzal a céllal, hogy 
azonosítsák a közös kihívásokat és a 
rendelkezésre álló erőforrásokat, valamint 
azokat a területeket, amelyeken az 
összehangolt fellépés jelentős hozzáadott 
értéket teremthet;

2. úgy véli, hogy egy hatékony fekete-
tengeri stratégia elindításához alapvetően 
fontos valamennyi érintett ország teljes 
mértékű bevonása, az uniós és nem uniós 
országok közötti mindennemű 
különbségtétel nélkül; kéri valamennyi 
érintett régió együttműködését a meglévő 
szervezetek – például a BSEC, a PABSEC 
és a Fekete-tengeri Bizottság –
bevonásával, azzal a céllal, hogy 
azonosítsák a közös kihívásokat és a 
rendelkezésre álló erőforrásokat, valamint 
azokat a területeket, amelyeken az 
összehangolt fellépés jelentős hozzáadott 
értéket teremthet;

Or. lt

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

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy egy hatékony fekete-
tengeri stratégia elindításához alapvetően 
fontos valamennyi érintett ország teljes 
mértékű bevonása, az uniós és nem uniós 

2. úgy véli, hogy egy hatékony fekete-
tengeri stratégia elindításához alapvetően 
fontos valamennyi érintett ország teljes 
mértékű bevonása, az uniós és nem uniós 
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országok közötti mindennemű 
különbségtétel nélkül; kéri valamennyi 
érintett régió együttműködését a meglévő 
szervezetek – például a BSEC, a PABSEC 
és a Fekete-tengeri Bizottság –
bevonásával, de egyszersmind újak 
létrehozása révén is, azzal a céllal, hogy 
azonosítsák a közös kihívásokat és a 
rendelkezésre álló erőforrásokat, valamint 
azokat a területeket, amelyeken az 
összehangolt fellépés jelentős hozzáadott 
értéket teremthet;

országok közötti mindennemű 
különbségtétel nélkül; kéri valamennyi 
érintett régió együttműködését és 
hangsúlyozza a kormányzás valamennyi 
szintjén elhelyezkedő testületek 
részvételének fontosságát az integrált 
megközelítés sikerének biztosítására, a
meglévő szervezetek – például a BSEC, a 
PABSEC és a Fekete-tengeri Bizottság –
bevonásával, de egyszersmind újak 
létrehozása révén is, azzal a céllal, hogy
együttesen azonosítsák a közös kihívásokat 
és a rendelkezésre álló erőforrásokat, 
valamint azokat a területeket, amelyeken 
az összehangolt fellépés jelentős 
hozzáadott értéket teremthet;

Or. fr

Módosítás 9
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
2 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy egy hatékony fekete-
tengeri stratégia elindításához alapvetően 
fontos valamennyi érintett ország teljes 
mértékű bevonása, az uniós és nem uniós 
országok közötti mindennemű 
különbségtétel nélkül; kéri valamennyi 
érintett régió együttműködését a meglévő 
szervezetek – például a BSEC, a PABSEC 
és a Fekete-tengeri Bizottság –
bevonásával, de egyszersmind újak 
létrehozása révén is, azzal a céllal, hogy 
azonosítsák a közös kihívásokat és a 
rendelkezésre álló erőforrásokat, valamint 
azokat a területeket, amelyeken az 
összehangolt fellépés jelentős hozzáadott 
értéket teremthet;

2. úgy véli, hogy egy hatékony fekete-
tengeri stratégia elindításához alapvetően 
fontos valamennyi érintett ország teljes 
mértékű bevonása, az uniós és nem uniós 
országok közötti mindennemű 
különbségtétel nélkül; kéri valamennyi 
érintett régió együttműködését a meglévő 
szervezetek – például a BSEC, a PABSEC 
és a Fekete-tengeri Bizottság –
bevonásával, de egyszersmind újak 
létrehozása révén is, azzal a céllal, hogy 
azonosítsák a közös kihívásokat és a 
rendelkezésre álló erőforrásokat, valamint 
azokat a területeket, amelyeken az 
összehangolt fellépés jelentős hozzáadott 
értéket teremthet; úgy ítéli meg, hogy 
alapvetően fontos az uniós szinten 
kialakított egyéb stratégiákkal, például a 
Duna-medencével foglalkozó uniós 
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stratégiával való kapcsolat megteremtése; 

Or. ro

Módosítás 10
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
2 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

2a. egyetért az Európai Bizottság által 
már több ízben megfogalmazott, a 
makrorégiók létrehozására vonatkozó 
állásponttal, miszerint nemet kell 
mondani az új intézményekre, az új 
szabályokra és az új finanszírozási 
forrásokra;

Or. it

Módosítás 11
Andrey Kovatchev

Véleménytervezet
2 bekezdés – 1 albekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

ezzel összefüggésben üdvözli a Duna-
medencére vonatkozó uniós stratégia 
közeljövőbeli közzétételét, és felhívja az 
érintett tagállamokat, hogy dolgozzanak ki 
a Fekete-tengerrel kapcsolatos 
projekteket, mivel a két régió területileg és 
gazdaságilag is összekapcsolódik;

Or. en

Módosítás 12
Joachim Zeller

Véleménytervezet
3 bekezdés 
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Véleménytervezet Módosítás

3. a stratégiával összefüggésben támogatja 
egy integrált megközelítés megalkotását és 
az EU kohéziós politikája területén 
kidolgozott elvek alkalmazását; úgy véli 
különösen, hogy a régiók közötti 
határokon átnyúló együttműködést 
szorgalmazni kell a közös problémák 
összehangolt fellépés általi kezelése 
érdekében;

3. a stratégiával összefüggésben támogatja 
egy integrált megközelítés megalkotását és 
az európai szomszédságpolitika területén 
kidolgozott elvek alkalmazását, továbbá a 
régiók közötti határokon átnyúló
együttműködés előmozdítását;

Or. de

Módosítás 13
Andrey Kovatchev

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. a stratégiával összefüggésben támogatja 
egy integrált megközelítés megalkotását és 
az EU kohéziós politikája területén 
kidolgozott elvek alkalmazását; úgy véli 
különösen, hogy a régiók közötti határokon 
átnyúló együttműködést szorgalmazni kell 
a közös problémák összehangolt fellépés 
általi kezelése érdekében;

3. a stratégiával összefüggésben támogatja 
egy integrált megközelítés megalkotását és 
az EU kohéziós politikája területén 
kidolgozott elvek alkalmazását; úgy véli 
különösen, hogy a területi 
együttműködésre vonatkozó célkitűzésen 
belül a régiók közötti határokon átnyúló 
együttműködést fokozni kell a közös 
problémák összehangolt fellépés általi 
kezelése érdekében; javasolja, hogy a 
Fekete-tenger medencéjére vonatkozó 
közös operatív program számára 
irányozzanak elő elegendő költségvetést a 
következő programozási időszakra annak 
érdekében, hogy az ENPI határokon 
átnyúló együttműködésre vonatkozó 2007 
és 2013 közötti stratégiai dokumentumban 
meghatározott valamennyi célkitűzést 
teljes mértékben lefedje és továbbra is 
kövesse; hangsúlyozza, hogy mindenki 
számára azonos pályázási feltételeket kell 
biztosítani, mivel a program területéhez 
tartozó részt vevő országokból bármely 
jogi személy vezető pályázóként léphet fel;
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úgy ítéli meg, hogy a Fekete-tenger 
medencéjére vonatkozó közös operatív 
programban részt vevő valamennyi 
országot be kell vonni, és bátorítani kell a 
következő programozási időszakban való 
részvételre;

Or. en

Módosítás 14
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. a stratégiával összefüggésben támogatja 
egy integrált megközelítés megalkotását és 
az EU kohéziós politikája területén 
kidolgozott elvek alkalmazását; úgy véli 
különösen, hogy a régiók közötti határokon 
átnyúló együttműködést szorgalmazni kell 
a közös problémák összehangolt fellépés 
általi kezelése érdekében;

3. a stratégiával összefüggésben támogatja 
egy integrált megközelítés megalkotását és 
az EU kohéziós politikája területén 
kidolgozott elvek alkalmazását, amely 
politika hozzájárulhat ahhoz, hogy 
tényleges eredmények szülessenek, és 
egyszersmind megkönnyítheti az 
elmaradott régiók kapacitásépítési 
folyamatát; úgy véli különösen, hogy a 
régiók közötti határokon átnyúló
együttműködést szorgalmazni kell a bevált 
gyakorlatok megosztása és a közös 
problémák összehangolt fellépés általi 
kezelése érdekében;

Or. en

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

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. a stratégiával összefüggésben támogatja 
egy integrált megközelítés megalkotását és 
az EU kohéziós politikája területén 
kidolgozott elvek alkalmazását; úgy véli 

3. a stratégiával összefüggésben támogatja 
egy integrált megközelítés megalkotását és 
az EU kohéziós politikája területén 
kidolgozott elvek alkalmazását; úgy véli 
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különösen, hogy a régiók közötti határokon 
átnyúló együttműködést szorgalmazni kell 
a közös problémák összehangolt fellépés 
általi kezelése érdekében;

különösen, hogy a régiók közötti határokon 
átnyúló együttműködést szorgalmazni kell 
a közös problémák összehangolt fellépés 
általi kezelése érdekében; hangsúlyozza, 
hogy ez európai területi együttműködési 
csoportosulás (EGTC) megfelelő 
együttműködési keretet nyújt a strukturált, 
többszintű irányítás számára; felhívja a 
Bizottságot, hogy kutassa fel a határokon 
átnyúló együttműködést az Unió külső 
határain elősegítő különböző európai 
eszközök jobb összehangolásának 
módozatait;

Or. fr

Módosítás 16
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
3 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

3. a stratégiával összefüggésben támogatja 
egy integrált megközelítés megalkotását és 
az EU kohéziós politikája területén 
kidolgozott elvek alkalmazását; úgy véli 
különösen, hogy a régiók közötti határokon 
átnyúló együttműködést szorgalmazni kell 
a közös problémák összehangolt fellépés 
általi kezelése érdekében;

3. a stratégiával összefüggésben támogatja 
egy integrált megközelítés megalkotását és 
az EU kohéziós politikája területén 
kidolgozott elvek alkalmazását; úgy véli 
különösen, hogy a régiók közötti határokon 
átnyúló együttműködést szorgalmazni kell 
a közös problémák összehangolt fellépés 
általi kezelése érdekében; egyetért az 
európai szomszédsági és partnerségi 
eszköz keretében támogatott programok 
folytatásával és a fekete-tengeri operatív 
program számára előirányzott eszközök 
növelésével; 

Or. ro

Módosítás 17
Alain Cadec, Sophie Auconie

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 
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Véleménytervezet Módosítás

3a. ösztönzi a stratégiában érvényesülő 
különböző uniós politikák – különösen a 
strukturális alapok, a kutatási és 
fejlesztési keretprogram és a 
transzeurópai közlekedési hálózatok –
közötti szinergiák kialakítását;

Or. fr

Módosítás 18
Alain Cadec

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3b. úgy véli, hogy a stratégiát nem szabad 
új uniós költségvetési tételből 
finanszírozni, hanem a meglévő uniós 
politikák közötti kapcsolódásokat kell 
lehetővé tennie;

Or. fr

Módosítás 19
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. felhívja a Bizottságot és a régiókat, 
hogy segítsék elő a határokon átnyúló 
együttműködés keretében az emberek 
közötti kapcsolatokat ösztönző projekteket, 
és irányozzanak elő egy, a kis projektek 
megvalósítását célzó alapot és bővítsék 
annak pénzügyi eszközeit;

Or. en
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Módosítás 20
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. elismeri, hogy a regionális és helyi 
hatóságok és érintettek fontos szerepet 
töltenek be a stratégia tervezésében és 
végrehajtásában, tekintve, hogy a 
területtel és az ott élőkkel szoros 
kapcsolatban állnak; ezért kéri 
szükségleteik felmérését és a stratégiába 
való teljes körű bevonásukat;

Or. en

Módosítás 21
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3a. hangsúlyozza, hogy a bevált 
gyakorlatok régiók közötti megosztása az 
együttműködés minden területe 
szempontjából döntő fontosságú. A 
projektek kidolgozásában és 
végrehajtásában komoly tapasztalattal 
rendelkező régiók a teljesítmény növelése 
érdekében segítséget nyújthatnának más 
régiók számára.

Or. en

Módosítás 22
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új) 



PE452.698v01-00 14/25 AM\838750HU.doc

HU

Véleménytervezet Módosítás

3b. alapvető fontosságúnak véli, hogy a 
fekete-tengeri régió valamennyi helyi és 
regionális érintettjének igazgatási 
kapacitásai javuljanak az uniós projektek 
hatékony végrehajtása, a hatékony és 
eredményes pénzgazdálkodás, az 
átláthatóság és az elszámoltathatóság 
növelése, valamint a térség 
kiegyensúlyozott területi fejlődése 
érdekében;

Or. en

Módosítás 23
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
3 c bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

3c. hangsúlyozza, hogy a finanszírozott 
tevékenységek fenntarthatóságának 
biztosítása érdekében a vonatkozó 
közösségi pénzügyi eszközök között több 
szinergiára van szükség; ilyeténképpen az 
egyik gazdasági fejlesztési kezdeményezés 
által teremtett lehetőségeket egy másik, 
kiegészítő kezdeményezés is 
kihasználhatja;

Or. en

Módosítás 24
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy valamennyi 
infrastrukturális projektről – a közlekedés 

A módosítás a magyar változatot nem 
érinti.
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és az energia területén egyaránt –
valamennyi érintett fekete-tengeri 
országnak kell megállapodnia, és hogy 
különösen a TEN-T projektek és a kikötők 
fejlesztésével kapcsolatos projektek 
esetében biztosítani kell a koordinációt;

Or. de

Módosítás 25
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy valamennyi 
infrastrukturális projektről – a közlekedés 
és az energia területén egyaránt –
valamennyi érintett fekete-tengeri 
országnak kell megállapodnia, és hogy 
különösen a TEN-T projektek és a kikötők 
fejlesztésével kapcsolatos projektek 
esetében biztosítani kell a koordinációt;

4. úgy véli, hogy valamennyi 
infrastrukturális projektről – a közlekedés 
és az energia területén egyaránt –
valamennyi érintett fekete-tengeri 
országnak kell megállapodnia, és hogy 
különösen a TEN-T projektek és a kikötők 
fejlesztésével kapcsolatos projektek 
esetében biztosítani kell a koordinációt, 
figyelembe véve a kikötők hátországgal 
való kapcsolatának szükségességét is;

Or. en

Módosítás 26
Georgios Stavrakakis

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy valamennyi 
infrastrukturális projektről – a közlekedés 
és az energia területén egyaránt –
valamennyi érintett fekete-tengeri 
országnak kell megállapodnia, és hogy 
különösen a TEN-T projektek és a kikötők 
fejlesztésével kapcsolatos projektek 
esetében biztosítani kell a koordinációt;

4. úgy véli, hogy valamennyi 
infrastrukturális projektről – a közlekedés 
és az energia területén egyaránt –
valamennyi érintett fekete-tengeri 
országnak kell megállapodnia, és hogy 
különösen a TEN-T projektek és a kikötők 
fejlesztésével kapcsolatos projektek 
esetében biztosítani kell a koordinációt;
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hangsúlyozza, hogy fontos javítani a 
módközi fuvarozási műveleteket a rövid 
távú tengeri fuvarozás közlekedési 
logisztikába való integrálása, a kikötői 
műveletek tökéletesítése és a hátországgal 
való kapcsolatok hatékonyságának 
fokozása által;

Or. en

Módosítás 27
Viktor Uspaskich

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy valamennyi 
infrastrukturális projektről – a közlekedés 
és az energia területén egyaránt –
valamennyi érintett fekete-tengeri 
országnak kell megállapodnia, és hogy 
különösen a TEN-T projektek és a kikötők 
fejlesztésével kapcsolatos projektek 
esetében biztosítani kell a koordinációt;

4. úgy véli, hogy valamennyi 
infrastrukturális projektről – a közlekedés 
és az energia területén egyaránt –
valamennyi érintett fekete-tengeri 
országnak kell megállapodnia, és hogy 
különösen a TEN-T projektek és a kikötők 
fejlesztésével kapcsolatos projektek 
esetében biztosítani kell a koordinációt;
úgy véli, hogy az EU-nak továbbra is 
együtt kell működnie a regionális 
partnerekkel az infrastruktúra 
biztonságának javítása, a meglévő 
infrastruktúra korszerűsítése és az új 
infrastruktúra létrehozása kapcsán;

Or. lt

Módosítás 28
Andrey Kovatchev

Véleménytervezet
4 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy valamennyi 
infrastrukturális projektről – a közlekedés
és az energia területén egyaránt –

4. úgy véli, hogy valamennyi 
infrastrukturális projektről – a közlekedés 
és az energia területén egyaránt –
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valamennyi érintett fekete-tengeri 
országnak kell megállapodnia, és hogy 
különösen a TEN-T projektek és a kikötők 
fejlesztésével kapcsolatos projektek 
esetében biztosítani kell a koordinációt;

valamennyi érintett fekete-tengeri 
országnak kell megállapodnia, és hogy 
különösen a TEN-T projektek és a kikötők 
fejlesztésével kapcsolatos projektek 
esetében biztosítani kell a koordinációt;
kéri a fekete-tengeri medencében 
végrehajtott felkutatási és mentési 
műveletek hatékony összehangolását és a 
fekete-tengeri felügyeleti stratégia 
létrehozását;

Or. en

Módosítás 29
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. felhívja a Bizottságot, hogy a fekete-
tengeri régió infrastrukturális 
projektjeinek finanszírozása során 
helyezze előtérbe az energiahatékonysági 
követelményeket, valamint a környezet és 
az éghajlat védelmét;

Or. en

Módosítás 30
Erminia Mazzoni

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza a déli folyosóban 
megvalósítandó projektek jelentőségét, 
figyelembe véve az EU azon alapvető 
célját, hogy diverzifikálja az 
energiaellátási csatornákat;

Or. it
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Módosítás 31
Joachim Zeller

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. mivel a fekete-tengeri régió Európa 
energiaellátása szempontjából jelentős 
terület, úgy véli, hogy a jelenleg tervezett 
és a jövőbeli energiaprojektek valamennyi 
előnyének és környezetvédelmi 
vonatkozásának alapos értékelése 
kiemelkedően fontos; úgy ítéli meg, hogy 
valamennyi lehetséges intézkedést meg 
kell hozni annak lehetővé tétele 
érdekében, hogy minden környezeti 
katasztrófára és műszaki balesetre azonnali 
és hatékony válasz születhessen; e 
tekintetben alapvetően fontosnak tartja, 
hogy valamennyi érintett ország és régió 
előre megállapodjon arról, hogy ezen 
eseményeket környezetvédelmi, gazdasági 
és technikai szempontból miként kezelik;

5. mivel a fekete-tengeri régió Európa 
energiaellátása szempontjából jelentős 
terület, úgy véli, hogy a jelenleg tervezett 
és a jövőbeli energiaprojektek valamennyi 
előnyének és környezetvédelmi 
vonatkozásának alapos értékelése 
kiemelkedően fontos; e tekintetben – a 
minden lehetséges környezeti katasztrófára 
és műszaki balesetre való felkészültség 
érdekében – alapvetően fontosnak tartja, 
hogy valamennyi érintett ország és régió
előre megállapodjon arról, hogy ezen 
eseményeket környezetvédelmi, gazdasági 
és technikai szempontból miként kezelik;

Or. de

Módosítás 32
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. mivel a fekete-tengeri régió Európa 
energiaellátása szempontjából jelentős 
terület, úgy véli, hogy a jelenleg tervezett 
és a jövőbeli energiaprojektek valamennyi 
előnyének és környezetvédelmi 
vonatkozásának alapos értékelése 
kiemelkedően fontos; úgy ítéli meg, hogy 
valamennyi lehetséges intézkedést meg 
kell hozni annak lehetővé tétele érdekében, 
hogy minden környezeti katasztrófára és 
műszaki balesetre azonnali és hatékony 

5. mivel a fekete-tengeri régió Európa 
energiaellátása szempontjából jelentős 
terület, úgy véli, hogy a jelenleg tervezett 
és a jövőbeli energiaprojektek valamennyi 
előnyének és környezetvédelmi 
vonatkozásának alapos értékelése 
kiemelkedően fontos; úgy ítéli meg, hogy 
valamennyi lehetséges intézkedést meg 
kell hozni annak lehetővé tétele érdekében, 
hogy minden környezeti katasztrófára és 
műszaki balesetre azonnali és hatékony 
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válasz születhessen; e tekintetben 
alapvetően fontosnak tartja, hogy 
valamennyi érintett ország és régió előre
megállapodjon arról, hogy ezen 
eseményeket környezetvédelmi, gazdasági 
és technikai szempontból miként kezelik;

válasz születhessen; e tekintetben 
alapvetően fontosnak tartja, hogy 
valamennyi érintett ország és régió már 
most megállapodjon arról, hogy ezen 
eseményeket környezetvédelmi, gazdasági 
és technikai szempontból miként kezelik;

Or. de

Módosítás 33
Sophie Auconie, Alain Cadec

Véleménytervezet
5 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

5. mivel a fekete-tengeri régió Európa 
energiaellátása szempontjából jelentős 
terület, úgy véli, hogy a jelenleg tervezett 
és a jövőbeli energiaprojektek valamennyi 
előnyének és környezetvédelmi
vonatkozásának alapos értékelése 
kiemelkedően fontos; úgy ítéli meg, hogy 
valamennyi lehetséges intézkedést meg 
kell hozni annak lehetővé tétele érdekében, 
hogy minden környezeti katasztrófára és 
műszaki balesetre azonnali és hatékony 
válasz születhessen; e tekintetben 
alapvetően fontosnak tartja, hogy 
valamennyi érintett ország és régió előre 
megállapodjon arról, hogy ezen 
eseményeket környezetvédelmi, gazdasági 
és technikai szempontból miként kezelik;

5. mivel a fekete-tengeri régió Európa 
energiaellátása szempontjából jelentős 
terület, úgy véli, hogy a jelenleg tervezett 
és a jövőbeli energiaprojektek előnyeinek
és környezetvédelmi vonatkozásainak
alapos értékelése kiemelkedően fontos; úgy 
ítéli meg, hogy valamennyi lehetséges 
intézkedést meg kell hozni annak lehetővé 
tétele érdekében, hogy minden környezeti 
katasztrófára és műszaki balesetre azonnali 
és hatékony válasz születhessen; e 
tekintetben alapvetően fontosnak véli, hogy 
valamennyi érintett ország és régió előre 
megállapodjon arról, hogy ezen 
eseményeket környezetvédelmi, gazdasági 
és technikai szempontból miként kezelik;

Or. fr

Módosítás 34
Elie Hoarau

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

5b. üdvözli a fekete-tengeri eurorégió 
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létrehozását; úgy véli, hogy az eurorégió 
hozzájárulhat a demokratikus folyamat 
ösztönzéséhez, a helyes kormányzás 
előmozdításához, valamint a régió 
biztonságának és stabilitásának 
fokozásához, továbbá az együttműködés és 
a szociális és gazdasági kohézió 
megerősítése révén elősegítheti a 
fenntartható fejlődést is;

Or. fr

Módosítás 35
Elie Hoarau

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. mivel a Fekete-tenger súlyosan
szennyezett, és a szennyezés nem ismer 
országhatárokat, kéri, hogy valamennyi 
meglévő eszköz felhasználásával, az uniós
normák alapján közös megoldást 
találjanak a problémára.

6. mivel a Fekete-tenger – amely hajdan 
igen gazdag halászati terület volt – az 
erőforrások túlzott kihasználása, az 
eutrofizáció és a mérgező anyagok vízbe 
való engedése következtében közel áll a 
környezeti katasztrófához, miközben a 
szennyezés fő forrásai a belé torkolló, 
többségükben szennyezett folyók (többek 
között a Duna), valamint a partjai mentén 
fekvő városok, kikötők és ipari üzemek 
tevékenysége, illetve az onnan származó 
hulladék és szennyvíz, és mivel a 
szennyezés nem ismer országhatárokat, 
kéri, hogy valamennyi meglévő eszközt 
vessék be egy olyan, az uniós normákon 
alapuló terv végrehajtására, amely a 
Fekete-tenger környezetvédelmi 
szempontú megmentését célozza;

Or. fr
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Módosítás 36
Michail Tremopoulos

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. mivel a Fekete-tenger súlyosan 
szennyezett, és a szennyezés nem ismer 
országhatárokat, kéri, hogy valamennyi 
meglévő eszköz felhasználásával, az uniós 
normák alapján közös megoldást találjanak 
a problémára.

6. mivel a Fekete-tenger súlyosan 
szennyezett, és a szennyezés nem ismer 
országhatárokat, kéri, hogy valamennyi 
meglévő eszköz felhasználásával, az uniós 
normák alapján közös megoldást találjanak 
a problémára a Fekete-tenger minden 
országa számára.

Or. en

Módosítás 37
Victor Boştinaru

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. mivel a Fekete-tenger súlyosan 
szennyezett, és a szennyezés nem ismer 
országhatárokat, kéri, hogy valamennyi 
meglévő eszköz felhasználásával, az uniós 
normák alapján közös megoldást találjanak 
a problémára.

6. mivel a Fekete-tenger súlyosan 
szennyezett, és a szennyezés nem ismer 
országhatárokat, kéri, hogy valamennyi 
meglévő eszköz felhasználásával, az uniós 
normák alapján közös megoldást találjanak 
a problémára a szennyezés kezelése és 
mérséklése, valamint a megelőzés útján 
megvalósított környezetvédelem céljából.

Or. en

Módosítás 38
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Véleménytervezet
6 bekezdés 

Véleménytervezet Módosítás

6. mivel a Fekete-tenger súlyosan 6. mivel a Fekete-tenger súlyosan 
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szennyezett, és a szennyezés nem ismer 
országhatárokat, kéri, hogy valamennyi 
meglévő eszköz felhasználásával, az uniós 
normák alapján közös megoldást találjanak 
a problémára.

szennyezett, és a szennyezés nem ismer 
országhatárokat, kéri, hogy valamennyi 
meglévő eszköz felhasználásával, az uniós 
normák alapján közös megoldást találjanak 
a problémára, a meglévő szennyezések 
felszámolásával és a további szennyezés 
megelőzésével.

Or. de

Módosítás 39
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. úgy ítéli meg, hogy a fekete-tengeri 
országok által jóváhagyott projektek 
hozzájárulhatnak a szociális és gazdasági 
fejlődéshez – a hangsúlyt a gazdasági 
tevékenységek diverzifikálására, az 
oktatás és kutatás, valamint a természeti 
erőforrások védelme területén való 
együttműködés fokozására fektetve –, 
továbbá a határokon átnyúló bűnözés 
elleni fellépés területén a biztonság 
megerősítésével kapcsolatos 
együttműködés kiterjesztéséhez;

Or. ro

Módosítás 40
Vasilica Viorica Dăncilă

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6b. fenntartja, hogy a stratégia keretében 
bátorítani kell a természeti erőforrások (a 
halállomány, a biológiai sokféleség stb.) 
és a kulturális örökség (a felgyűlt szakmai 
tapasztalat és készségek, új szakirányok) 
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hasznosítását, a halászati területek 
fenntartható fejlesztését és a helyi és 
regionális partnerségek kialakítását, 
továbbá úgy véli, hogy a fekete-tengeri 
stratégiának hozzá kell járulnia a meglévő 
tengeri kikötők korszerűsítéséhez és a 
kikötői szolgáltatások aktualizálásához, a 
környezeti biztonsági és védelmi normák 
megfelelő figyelembevételével;

Or. ro

Módosítás 41
Joachim Zeller

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. a Fekete-tenger túlhalászására való 
tekintettel azonnali és összehangolt 
intézkedéseket kér az itteni fajgazdaság 
védelme érdekében.

Or. de

Módosítás 42
Petru Constantin Luhan

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. támogatja az olyan innovatív pénzügyi 
eszközök kidolgozását, amelyek lehetővé 
teszik, hogy magáncégekből álló 
társulások tevékenykedjenek a régióban;

Or. ro
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Módosítás 43
Andrey Kovatchev

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6a. emlékeztet arra, hogy az 
éghajlatváltozásnak a Fekete-tenger 
régiójára, annak lakóira és gazdaságára 
gyakorolt hatásai jelentős kihívásokat 
jelentenek az új fejlesztési potenciálra 
nézve, és ezért továbbra is támogatni és 
ösztönözni kell a Fekete-tengerrel 
szomszédos országok közötti fokozott 
együttműködést, különösen a 
vészhelyzetek előrejelzésével kapcsolatos 
kiigazító és enyhítő intézkedések 
kidolgozása terén;

Or. en

Módosítás 44
Andrey Kovatchev

Véleménytervezet
6 b bekezdés (új) 

Véleménytervezet Módosítás

6b. úgy ítéli meg, hogy a szerte a fekete-
tengeri régióban megtalálható kultúrtájak 
és élőhelyi örökségek olyan területet 
jelentenek, amelyen a sokféleség erejének 
gondolata talán a legjobban érvényesül;
úgy véli, hogy ezen értékek érzékeny 
integrált felhasználása és megőrzése 
hozzájárulhat az új stratégia céljának 
eléréséhez annak biztosítása révén, hogy a 
közös regionális marketing és márkaépítés 
a régió jellegzetességeinek teljes körét 
felhasználja.

Or. en
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