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Pakeitimas 1
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
1 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad Juodosios jūros regionas yra 
strategiškai svarbi sritis ir kad ES 
Juodosios jūros strategija yra būtina 
regiono tvariam ir suderintam vystymuisi;

1. mano, kad Juodosios jūros regionas yra 
strategiškai svarbi sritis ir kad ES 
Juodosios jūros strategija yra būtina 
regiono tvariam ir suderintam vystymuisi, 
taip pat regiono ir visos ES stabilumui ir 
saugumui;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad Juodosios jūros regionas yra 
strategiškai svarbi sritis ir kad ES 
Juodosios jūros strategija yra būtina 
regiono tvariam ir suderintam vystymuisi;

1. mano, kad Juodosios jūros regionas yra 
strategiškai svarbi sritis ir kad ES 
Juodosios jūros strategija prisidės prie 
Europos integracijos strategijos tikslų 
įgyvendinimo ir  yra būtina regiono 
tvariam ir suderintam vystymuisi;

Or. fr

Pakeitimas 3
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
1 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. mano, kad Juodosios jūros regionas yra 
strategiškai svarbi sritis ir kad ES 
Juodosios jūros strategija yra būtina 
regiono tvariam ir suderintam vystymuisi;

1. mano, kad Juodosios jūros regionas yra 
strategiškai svarbi sritis ir kad ES 
Juodosios jūros strategija yra būtina 
regiono tvariam ir suderintam vystymuisi; 
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svarbu užtikrinti, kad ši iniciatyva būtų 
grindžiama visų partnerių interesais;

Or. lt

Pakeitimas 4
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad norint parengti veiksmingą 
Juodosios jūros strategiją svarbu 
visapusiškai įtraukti visas susijusias šalis 
neskirstant jų į ES valstybes ir ES 
nepriklausančias šalis; ragina 
bendradarbiauti visus atitinkamus regionus 
įtraukiant esamas organizacijas, pvz., 
Juodosios jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizaciją, Juodosios 
jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizacijos 
parlamentinę asamblėją ir Juodosios jūros 
komisiją, o taip pat, jei būtina, sukuriant 
naujas organizacijas siekiant nustatyti 
bendrus iššūkius ir turimus išteklius bei 
sritis, kuriose suderinti veiksmai gali būti 
labai naudingi;

2. mano, kad norint parengti veiksmingą 
Juodosios jūros strategiją svarbu 
visapusiškai ir konstruktyviai įtraukti visas 
susijusias šalis;  ragina bendradarbiauti 
visus atitinkamus regionus įtraukiant 
esamas organizacijas, pvz., Juodosios jūros 
regiono ekonominio bendradarbiavimo 
organizaciją, Juodosios jūros regiono 
ekonominio bendradarbiavimo 
organizacijos parlamentinę asamblėją ir 
Juodosios jūros komisiją, o taip pat, jei 
būtina, sukuriant naujas organizacijas 
siekiant nustatyti bendrus iššūkius ir 
turimus išteklius bei sritis, kuriose 
suderinti veiksmai gali būti labai naudingi;
vis dėlto mano, kad būtina apibrėžti 
atitinkamas jų atsakomybės sritis siekiant 
išvengti įvairių valdymo lygmenų 
kompetencijų sutapimo ir užtikrinti greitą 
įgyvendinimo procesą;

Or. en

Pakeitimas 5
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad norint parengti veiksmingą 
Juodosios jūros strategiją svarbu 

2. mano, kad norint parengti veiksmingą 
Juodosios jūros strategiją svarbu 
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visapusiškai įtraukti visas susijusias šalis 
neskirstant jų į ES valstybes ir ES 
nepriklausančias šalis; ragina 
bendradarbiauti visus atitinkamus regionus 
įtraukiant esamas organizacijas, pvz., 
Juodosios jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizaciją, Juodosios 
jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizacijos 
parlamentinę asamblėją ir Juodosios jūros 
komisiją, o taip pat, jei būtina, sukuriant 
naujas organizacijas siekiant nustatyti 
bendrus iššūkius ir turimus išteklius bei 
sritis, kuriose suderinti veiksmai gali būti 
labai naudingi;

visapusiškai įtraukti visas susijusias šalis 
neskirstant jų į ES valstybes ir ES 
nepriklausančias šalis; ragina 
bendradarbiauti visus atitinkamus regionus 
įtraukiant esamas organizacijas, pvz., 
Juodosios jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizaciją, Juodosios 
jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizacijos 
parlamentinę asamblėją ir Juodosios jūros 
komisiją, siekiant nustatyti bendrus 
iššūkius ir turimus išteklius bei sritis, 
kuriose suderinti veiksmai gali būti labai 
naudingi;

Or. de

Pakeitimas 6
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad norint parengti veiksmingą 
Juodosios jūros strategiją svarbu 
visapusiškai įtraukti visas susijusias šalis 
neskirstant jų į ES valstybes ir ES 
nepriklausančias šalis; ragina 
bendradarbiauti visus atitinkamus regionus 
įtraukiant esamas organizacijas, pvz., 
Juodosios jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizaciją, Juodosios 
jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizacijos 
parlamentinę asamblėją ir Juodosios jūros 
komisiją, o taip pat, jei būtina, sukuriant 
naujas organizacijas siekiant nustatyti 
bendrus iššūkius ir turimus išteklius bei 
sritis, kuriose suderinti veiksmai gali būti 
labai naudingi;

2. mano, kad norint parengti veiksmingą 
Juodosios jūros strategiją svarbu 
visapusiškai įtraukti visas susijusias šalis, 
įskaitant ES valstybes ir ES 
nepriklausančias šalis; ragina 
bendradarbiauti visus atitinkamus regionus 
įtraukiant esamas organizacijas, pvz., 
Juodosios jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizaciją, Juodosios 
jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizacijos 
parlamentinę asamblėją ir Juodosios jūros 
komisiją, o taip pat, jei būtina, sukuriant 
naujas organizacijas siekiant nustatyti 
bendrus iššūkius ir turimus išteklius bei 
sritis, kuriose suderinti veiksmai gali būti 
labai naudingi;

Or. de
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Pakeitimas 7
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad norint parengti veiksmingą 
Juodosios jūros strategiją svarbu 
visapusiškai įtraukti visas susijusias šalis 
neskirstant jų į ES valstybes ir ES 
nepriklausančias šalis; ragina 
bendradarbiauti visus atitinkamus regionus 
įtraukiant esamas organizacijas, pvz., 
Juodosios jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizaciją, Juodosios 
jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizacijos 
parlamentinę asamblėją ir Juodosios jūros 
komisiją, o taip pat, jei būtina, sukuriant 
naujas organizacijas siekiant nustatyti 
bendrus iššūkius ir turimus išteklius bei 
sritis, kuriose suderinti veiksmai gali būti 
labai naudingi;

2. mano, kad norint parengti veiksmingą 
Juodosios jūros strategiją svarbu 
visapusiškai įtraukti visas susijusias šalis 
neskirstant jų į ES valstybes ir ES 
nepriklausančias šalis; ragina 
bendradarbiauti visus atitinkamus regionus 
įtraukiant esamas organizacijas, pvz., 
Juodosios jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizaciją, Juodosios 
jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizacijos 
parlamentinę asamblėją ir Juodosios jūros 
komisiją, siekiant nustatyti bendrus 
iššūkius ir turimus išteklius bei sritis, 
kuriose suderinti veiksmai gali būti labai 
naudingi;

Or. lt

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

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad norint parengti veiksmingą 
Juodosios jūros strategiją svarbu 
visapusiškai įtraukti visas susijusias šalis 
neskirstant jų į ES valstybes ir ES 
nepriklausančias šalis; ragina 
bendradarbiauti visus atitinkamus regionus 
įtraukiant esamas organizacijas, pvz., 
Juodosios jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizaciją, Juodosios 
jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizacijos 

2. mano, kad norint parengti veiksmingą 
Juodosios jūros strategiją svarbu 
visapusiškai įtraukti visas susijusias šalis 
neskirstant jų į ES valstybes ir ES 
nepriklausančias šalis; ragina 
bendradarbiauti visus atitinkamus regionus 
ir pabrėžia organų visais valdymo 
lygmenimis dalyvavimo svarbą siekiant 
užtikrinti integruoto požiūrio sėkmę,
įtraukiant esamas organizacijas, pvz., 
Juodosios jūros regiono ekonominio 
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parlamentinę asamblėją ir Juodosios jūros 
komisiją, o taip pat, jei būtina, sukuriant 
naujas organizacijas siekiant nustatyti 
bendrus iššūkius ir turimus išteklius bei 
sritis, kuriose suderinti veiksmai gali būti 
labai naudingi;

bendradarbiavimo organizaciją, Juodosios 
jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizacijos 
parlamentinę asamblėją ir Juodosios jūros 
komisiją, o taip pat, jei būtina, sukuriant 
naujas organizacijas siekiant bendrai
nustatyti bendrus iššūkius ir turimus 
išteklius bei sritis, kuriose suderinti 
veiksmai gali būti labai naudingi;

Or. fr

Pakeitimas 9
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
2 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. mano, kad norint parengti veiksmingą 
Juodosios jūros strategiją svarbu 
visapusiškai įtraukti visas susijusias šalis 
neskirstant jų į ES valstybes ir ES 
nepriklausančias šalis; ragina 
bendradarbiauti visus atitinkamus regionus 
įtraukiant esamas organizacijas, pvz., 
Juodosios jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizaciją, Juodosios 
jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizacijos 
parlamentinę asamblėją ir Juodosios jūros 
komisiją, o taip pat, jei būtina, sukuriant 
naujas organizacijas siekiant nustatyti 
bendrus iššūkius ir turimus išteklius bei 
sritis, kuriose suderinti veiksmai gali būti 
labai naudingi;

2. mano, kad norint parengti veiksmingą 
Juodosios jūros strategiją svarbu 
visapusiškai įtraukti visas susijusias šalis 
neskirstant jų į ES valstybes ir ES 
nepriklausančias šalis; ragina 
bendradarbiauti visus atitinkamus regionus 
įtraukiant esamas organizacijas, pvz., 
Juodosios jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizaciją, Juodosios 
jūros regiono ekonominio 
bendradarbiavimo organizacijos 
parlamentinę asamblėją ir Juodosios jūros 
komisiją, o taip pat, jei būtina, sukuriant 
naujas organizacijas siekiant nustatyti 
bendrus iššūkius ir turimus išteklius bei 
sritis, kuriose suderinti veiksmai gali būti 
labai naudingi; mano, kad itin svarbios 
sąsajos su kitomis ES lygmeniu 
parengtomis strategijomis, pvz., ES 
Dunojaus regiono strategija; 

Or. ro
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Pakeitimas 10
Erminia Mazzoni

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pritaria Europos Komisijos įvairiomis 
progomis išreikštam požiūriui į 
makroregionų plėtrą: nepritarimas naujų 
institucijų ir naujų taisyklių kūrimui bei 
naujų finansavimo šaltinių numatymui; 

Or. it

Pakeitimas 11
Andrey Kovatchev

Nuomonės projektas
2 dalies 1 pastraipa (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

atsižvelgdamas į tai palankiai vertina 
būsimą ES Dunojaus regiono strategijos 
paskelbimą ir ragina atitinkamas 
valstybes nares vystyti su Juodosios jūros 
regionu susijusius projektus, nes abu 
regionai yra tarpusavyje susiję teritoriniu 
ir ekonominiu požiūriais;

Or. en

Pakeitimas 12
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina rengiant strategiją sukurti 
integruotą metodą ir naudoti gerai 
apibrėžtus ES sanglaudos politikos 
principus; mano, kad visų pirma turėtų 

3. ragina rengiant strategiją sukurti 
integruotą metodą ir naudoti gerai 
apibrėžtus Europos kaimynystės politikos 
principus, o taip pat skatinti tarpvalstybinį
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būti skatinamas tarpvalstybinis regionų 
bendradarbiavimas siekiant spręsti 
bendras problemas imantis suderintų 
veiksmų;

regionų bendradarbiavimą; 

Or. de

Pakeitimas 13
Andrey Kovatchev

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina rengiant strategiją sukurti 
integruotą metodą ir naudoti gerai 
apibrėžtus ES sanglaudos politikos 
principus; mano, kad visų pirma turėtų būti 
skatinamas tarpvalstybinis regionų 
bendradarbiavimas siekiant spręsti bendras 
problemas imantis suderintų veiksmų;

3. ragina rengiant strategiją sukurti 
integruotą metodą ir naudoti gerai 
apibrėžtus ES sanglaudos politikos 
principus; mano, kad visų pirma, 
atsižvelgiant į teritorinio 
bendradarbiavimo tikslą, turėtų būti 
stiprinamas tarpvalstybinis regionų 
bendradarbiavimas siekiant spręsti bendras 
problemas imantis suderintų veiksmų;
rekomenduoja, kad būtų numatytas 
pakankamas Juodosios jūros baseino  
bendros darbo programos biudžetas 
būsimam programavimo laikotarpiui ir 
toliau visapusiškai siekiant visų Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės 
(ENPI) tarpvalstybinio bendradarbiavimo 
2007–2013 m. strategijos dokumente
nustatytų tikslų; pabrėžia, kad turėtų būti 
užtikrintos vienodos taikymo sąlygos, nes 
kiekvienam juridiniam asmeniui iš visų 
programose dalyvaujančių šalių turi būti 
suteikta galimybė siekti pagrindinio 
pareiškėjo statuso; mano, kad visos 
Juodosios jūros baseino  bendros darbo 
programos šalys turėtų būti įtrauktos ir 
skatinamos aktyviai dalyvauti kito 
programavimo laikotarpio metu;

Or. en
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Pakeitimas 14
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina rengiant strategiją sukurti 
integruotą metodą ir naudoti gerai 
apibrėžtus ES sanglaudos politikos 
principus; mano, kad visų pirma turėtų būti 
skatinamas tarpvalstybinis regionų 
bendradarbiavimas siekiant spręsti bendras 
problemas imantis suderintų veiksmų;

3. ragina rengiant strategiją sukurti 
integruotą metodą ir naudoti gerai 
apibrėžtus ES sanglaudos politikos 
principus, kurie gali padėti pasiekti 
veiksmingų rezultatų sudarant 
palankesnes sąlygas vykdyti pajėgumų 
kūrimo procesus regionuose, kurie 
atsilieka; mano, kad visų pirma turėtų būti 
skatinamas tarpvalstybinis regionų 
bendradarbiavimas siekiant keistis 
geriausia patirtimi ir spręsti bendras 
problemas imantis suderintų veiksmų;

Or. en

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

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina rengiant strategiją sukurti 
integruotą metodą ir naudoti gerai 
apibrėžtus ES sanglaudos politikos 
principus; mano, kad visų pirma turėtų būti 
skatinamas tarpvalstybinis regionų 
bendradarbiavimas siekiant spręsti bendras 
problemas imantis suderintų veiksmų;

3. ragina rengiant strategiją sukurti 
integruotą metodą ir naudoti gerai 
apibrėžtus ES sanglaudos politikos 
principus; mano, kad visų pirma turėtų būti 
skatinamas tarpvalstybinis regionų 
bendradarbiavimas siekiant spręsti bendras 
problemas imantis suderintų veiksmų;
pažymi, kad Europos teritorinio 
bendradarbiavimo grupė (ETBG) yra 
tinkama bendradarbiavimo sistema, skirta 
struktūruotam daugiapakopiui valdymui; 
ragina Komisiją ištirti įvairių Europos 
priemonių, užtikrinančių tarpvalstybinį 
bendradarbiavimą prie Sąjungos išorinių 
sienų, geresnio koordinavimo būdus;
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Or. fr

Pakeitimas 16
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
3 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. ragina rengiant strategiją sukurti 
integruotą metodą ir naudoti gerai 
apibrėžtus ES sanglaudos politikos 
principus; mano, kad visų pirma turėtų būti 
skatinamas tarpvalstybinis regionų 
bendradarbiavimas siekiant spręsti bendras 
problemas imantis suderintų veiksmų;

3. ragina rengiant strategiją sukurti 
integruotą metodą ir naudoti gerai 
apibrėžtus ES sanglaudos politikos 
principus; mano, kad visų pirma turėtų būti 
skatinamas tarpvalstybinis regionų 
bendradarbiavimas siekiant spręsti bendras 
problemas imantis suderintų veiksmų;
pasisako už programų, kurios remiamos 
pagal Europos kaimynystės ir partnerystės 
priemonę, tolesnį vykdymą ir už Juodosios 
jūros darbo programai skirto finansavimo 
didinimą;

Or. ro

Pakeitimas 17
Alain Cadec, Sophie Auconie

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. skatina vystyti įvairių Sąjungos 
politikos sričių, kurios įtrauktos į 
strategiją, ypač struktūrinių fondų, 
mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros 
bendrosios programos ir transeuropinių 
transporto tinklų, sąveiką;

Or. fr
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Pakeitimas 18
Alain Cadec

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. mano, kad strategija neturi būti 
finansuojama sukuriant naują ES 
biudžeto eilutę, bet turi būti 
supaprastintas esamų Sąjungos politikos 
krypčių sujungimas;

Or. fr

Pakeitimas 19
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. ragina Komisiją ir regionus skatinti 
tarptautinio bendradarbiavimo srityje 
žmonių tarpusavyje rengiamus projektus 
ir sukurti ir stiprinti mažų projektų fondo 
finansinę priemonę;

Or. en

Pakeitimas 20
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pripažįsta regioninių ir vietos valdžios 
institucijų ir suinteresuotųjų šalių svarbą 
strategijos planavimui ir įgyvendinimui, 
atsižvelgiant į jų glaudų ryšį su teritorija 
ir žmonėmis; taigi ragina nustatyti jų 
poreikius ir visapusiškai įtraukti juos į 
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strategiją;

Or. en

Pakeitimas 21
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pažymi, kad regionų keitimasis 
geriausia patirtimi yra labai svarbus 
visoms bendradarbiavimo sritims; 
regionai, turintys ilgą projektų vystymo ir 
įgyvendinimo patirtį, galėtų padėti kitiems 
regionams gerinti jų veiklą;

Or. en

Pakeitimas 22
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. mano, kad labai svarbu gerinti visų 
vietos ir regioninių suinteresuotųjų šalių 
administracinius pajėgumus siekiant 
užtikrinti ES projektų veiksmingą 
įgyvendinimą ir patikimą finansinį 
valdymą, didesnį skaidrumą ir 
atskaitingumą ir subalansuotą srities 
teritorinį vystymą;

Or. en

Pakeitimas 23
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja) 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. pabrėžia didesnės atitinkamų 
Bendrijos finansinių priemonių sąveikos 
būtinybę siekiant užtikrinti finansuojamų 
veiksmų tvarumą; tokiu būdu vykdant 
vieną ekonominės plėtros iniciatyvą 
sukurtos galimybės gali būti ir toliau 
užtikrinamos vykdant kitą papildomą 
iniciatyvą;

Or. en

Pakeitimas 24
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Nuomonės projektas
4 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad dėl visų transporto ir 
energijos srities infrastruktūros projektų 
turėtų vykti derybos tarp visų susijusių 
Juodosios jūros regiono šalių ir kad turėtų 
būti užtikrinta koordinacija, ypač 
atsižvelgiant į Transeuropinio transporto 
tinklo (TEN–T) projektus ir projektus, 
susijusius su uostų plėtra;

4. mano, kad dėl transporto ir energijos 
srities infrastruktūros projektų turėtų būti 
susitarta tarp susijusių Juodosios jūros 
regiono šalių ir kad turėtų būti užtikrinta 
koordinacija, ypač atsižvelgiant į 
Transeuropinio transporto tinklo (TEN–T) 
projektus ir projektus, susijusius su uostų 
plėtra;

Or. de

Pakeitimas 25
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
4 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad dėl visų transporto ir 
energijos srities infrastruktūros projektų 
turėtų vykti derybos tarp visų susijusių 
Juodosios jūros regiono šalių ir kad turėtų 
būti užtikrinta koordinacija, ypač 

4. mano, kad dėl visų transporto ir 
energijos srities infrastruktūros projektų 
turėtų vykti derybos tarp visų susijusių 
Juodosios jūros regiono šalių ir kad turėtų 
būti užtikrinta koordinacija, ypač 



AM\838750LT.doc 15/24 PE452.698v01-00

LT

atsižvelgiant į Transeuropinio transporto 
tinklo (TEN–T) projektus ir projektus, 
susijusius su uostų plėtra;

atsižvelgiant į Transeuropinio transporto 
tinklo (TEN–T) projektus ir projektus, 
susijusius su uostų plėtra, taip pat 
atsižvelgiant į būtinybę kurti jungtis su 
toliau nuo pakrančių esančiais rajonais;

Or. en

Pakeitimas 26
Georgios Stavrakakis

Nuomonės projektas
4 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad dėl visų transporto ir 
energijos srities infrastruktūros projektų 
turėtų vykti derybos tarp visų susijusių 
Juodosios jūros regiono šalių ir kad turėtų 
būti užtikrinta koordinacija, ypač 
atsižvelgiant į Transeuropinio transporto 
tinklo (TEN–T) projektus ir projektus, 
susijusius su uostų plėtra;

4. mano, kad dėl visų transporto ir 
energijos srities infrastruktūros projektų 
turėtų vykti derybos tarp visų susijusių 
Juodosios jūros regiono šalių ir kad turėtų 
būti užtikrinta koordinacija, ypač 
atsižvelgiant į Transeuropinio transporto 
tinklo (TEN–T) projektus ir projektus, 
susijusius su uostų plėtra; pabrėžia 
įvairiarūšės krovinių vežimo veiklos 
gerinimo svarbą pakrantės laivybą 
integruojant į transporto logistiką, 
gerinant uostų veiklą ir kuriant 
veiksmingesnį susisiekimą su atokiais 
rajonais;

Or. en

Pakeitimas 27
Viktor Uspaskich

Nuomonės projektas
4 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad dėl visų transporto ir 
energijos srities infrastruktūros projektų 
turėtų vykti derybos tarp visų susijusių 
Juodosios jūros regiono šalių ir kad turėtų 
būti užtikrinta koordinacija, ypač 

4. mano, kad dėl visų transporto ir 
energijos srities infrastruktūros projektų 
turėtų vykti derybos tarp visų susijusių 
Juodosios jūros regiono šalių ir kad turėtų 
būti užtikrinta koordinacija, ypač 
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atsižvelgiant į Transeuropinio transporto 
tinklo (TEN–T) projektus ir projektus, 
susijusius su uostų plėtra;

atsižvelgiant į Transeuropinio transporto 
tinklo (TEN–T) projektus ir projektus, 
susijusius su uostų plėtra; ES turi ir toliau 
bendradarbiauti su regiono partneriais, 
siekdama padidinti infrastruktūros 
saugumą, modernizuojant esamą ir 
kuriant naują infrastruktūrą;

Or. lt

Pakeitimas 28
Andrey Kovatchev

Nuomonės projektas
4 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad dėl visų transporto ir 
energijos srities infrastruktūros projektų 
turėtų vykti derybos tarp visų susijusių 
Juodosios jūros regiono šalių ir kad turėtų 
būti užtikrinta koordinacija, ypač 
atsižvelgiant į Transeuropinio transporto 
tinklo (TEN–T) projektus ir projektus, 
susijusius su uostų plėtra;

4. mano, kad dėl visų transporto ir 
energijos srities infrastruktūros projektų 
turėtų vykti derybos tarp visų susijusių 
Juodosios jūros regiono šalių ir kad turėtų 
būti užtikrinta koordinacija, ypač 
atsižvelgiant į Transeuropinio transporto 
tinklo (TEN–T) projektus ir projektus, 
susijusius su uostų plėtra; ragina 
veiksmingai koordinuoti paieškos ir 
gelbėjimo operacijas Juodosios jūros 
baseine ir sukurti Juodosios jūros 
priežiūros strategiją;

Or. en

Pakeitimas 29
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. ragina Komisiją finansuojant 
infrastruktūros projektus Juodosios jūros 
regione prioritetą teikti efektyvaus 
energijos vartojimo reikalavimams ir 
aplinkos ir klimato apsaugai;
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Or. en

Pakeitimas 30
Erminia Mazzoni

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia projektų pietiniame 
koridoriuje svarbą atsižvelgiant į ES 
pagrindinį tikslą diversifikuoti energijos 
tiekimo kanalus; 

Or. it

Pakeitimas 31
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
5 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atsižvelgdamas į Juodosios jūros regiono 
svarbą Europos energijos tiekimui mano, 
kad itin svarbus išsamus dabartinių 
planuojamų ir būsimų energetikos projektų 
naudingumo ir poveikio aplinkai 
įvertinimas; mano, kad turėtų būti 
imamasi visų galimų priemonių siekiant 
sudaryti sąlygas greitam ir veiksmingam 
reagavimui į visas galimas ekologines 
katastrofas ar technines avarijas;
atsižvelgdamas į tai mano, jog itin svarbu, 
kad visos susijusios šalys ir regionai 
gerokai iš anksto susitartų, kaip spręsti šias 
problemas aplinkosaugos, ekonominiu ir 
techniniu požiūriu;

5. atsižvelgdamas į Juodosios jūros regiono 
svarbą Europos energijos tiekimui mano, 
kad itin svarbus išsamus dabartinių 
planuojamų ir būsimų energetikos projektų 
naudingumo ir poveikio aplinkai 
įvertinimas; atsižvelgdamas į tai mano, jog 
tam, kad būtų pasiruošta visoms galimoms 
ekologinėms katastrofoms ir techninėms 
avarijoms, itin svarbu, kad visos susijusios 
šalys ir regionai gerokai iš anksto susitartų, 
kaip spręsti šias problemas aplinkosaugos, 
ekonominiu ir techniniu požiūriu;

Or. de
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Pakeitimas 32
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Nuomonės projektas
5 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atsižvelgdamas į Juodosios jūros regiono 
svarbą Europos energijos tiekimui mano, 
kad itin svarbus išsamus dabartinių 
planuojamų ir būsimų energetikos projektų 
naudingumo ir poveikio aplinkai 
įvertinimas; mano, kad turėtų būti imamasi 
visų galimų priemonių siekiant sudaryti 
sąlygas greitam ir veiksmingam 
reagavimui į visas galimas ekologines 
katastrofas ar technines avarijas; 
atsižvelgdamas į tai mano, jog itin svarbu, 
kad visos susijusios šalys ir regionai 
gerokai iš anksto susitartų, kaip spręsti šias 
problemas aplinkosaugos, ekonominiu ir 
techniniu požiūriu;

5. atsižvelgdamas į Juodosios jūros regiono 
svarbą Europos energijos tiekimui mano, 
kad itin svarbus išsamus dabartinių 
planuojamų ir būsimų energetikos projektų 
naudingumo ir poveikio aplinkai 
įvertinimas; mano, kad turėtų būti imamasi 
visų galimų priemonių siekiant sudaryti 
sąlygas greitam ir veiksmingam 
reagavimui į visas galimas ekologines 
katastrofas ar technines avarijas; 
atsižvelgdamas į tai mano, jog itin svarbu, 
kad visos susijusios šalys ir regionai jau
dabar susitartų, kaip spręsti šias problemas 
aplinkosaugos, ekonominiu ir techniniu 
požiūriu;

Or. de

Pakeitimas 33
Sophie Auconie, Alain Cadec

Nuomonės projektas
5 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atsižvelgdamas į Juodosios jūros regiono 
svarbą Europos energijos tiekimui mano, 
kad itin svarbus išsamus dabartinių 
planuojamų ir būsimų energetikos projektų 
naudingumo ir poveikio aplinkai 
įvertinimas; mano, kad turėtų būti imamasi 
visų galimų priemonių siekiant sudaryti 
sąlygas greitam ir veiksmingam 
reagavimui į visas galimas ekologines 
katastrofas ar technines avarijas; 
atsižvelgdamas į tai mano, jog itin svarbu, 
kad visos susijusios šalys ir regionai 
gerokai iš anksto susitartų, kaip spręsti šias 

5. atsižvelgdamas į Juodosios jūros regiono 
svarbą Europos energijos tiekimui mano, 
kad itin svarbus išsamus dabartinių 
planuojamų ir būsimų energetikos projektų 
privalumų ir poveikio aplinkai įvertinimas; 
mano, kad turėtų būti imamasi visų galimų 
priemonių siekiant sudaryti sąlygas greitam 
ir veiksmingam reagavimui į visas galimas 
ekologines katastrofas ar technines 
avarijas; atsižvelgdamas į tai mano, jog itin 
svarbu, kad visos susijusios šalys ir 
regionai gerokai iš anksto susitartų, kaip 
spręsti šias problemas aplinkosaugos, 
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problemas aplinkosaugos, ekonominiu ir 
techniniu požiūriu;

ekonominiu ir techniniu požiūriu;

Or. fr

Pakeitimas 34
Elie Hoarau

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

5b. palankiai vertina Juodosios jūros 
euroregiono kūrimą; mano, kad kuriant 
euroregioną galima prisidėti prie 
demokratinių procesų skatinimo, gero 
valdymo propagavimo ir saugumo bei 
stabilumo regione stiprinimo, taip pat, 
gerinant bendradarbiavimą ir didinant 
socialinę ir ekonominę sanglaudą galima 
stiprinti tvarią plėtrą;

Or. fr

Pakeitimas 35
Elie Hoarau

Nuomonės projektas
6 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atsižvelgdamas į tai, kad Juodoji jūra yra 
labai užteršta ir kad taršai neegzistuoja 
sienos, ragina rasti bendrą problemos 
sprendimą panaudojant visas turimas 
priemones ir laikantis ES standartų.

6. atsižvelgdamas į tai, kad Juodoji jūra –
anksčiau buvusi labai produktyvi žvejybos 
vieta – šiuo metu dėl per didelio išteklių 
naudojimo, eutrofikacijos ir toksiškų 
medžiagų išmetimo į jos vandenis yra 
priartėjusi prie aplinkos katastrofos, o 
pagrindinis taršos šaltinis yra į ją 
įtekančios upės (įskaitant Dunojų), kurių 
dauguma yra užterštos, ir miestų, uostų ir 
įmonių palei jos krantus veikla bei jų 
atliekos ir nuotekos ir atsižvelgdamas į tai, 
kad taršai neegzistuoja sienos, ragina visas 
turimas priemones panaudoti įgyvendinant 
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Juodosios jūros gelbėjimo planą, paremtą
ES standartais. 

Or. fr

Pakeitimas 36
Michail Tremopoulos

Nuomonės projektas
6 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atsižvelgdamas į tai, kad Juodoji jūra yra 
labai užteršta ir kad taršai neegzistuoja 
sienos, ragina rasti bendrą problemos 
sprendimą panaudojant visas turimas 
priemones ir laikantis ES standartų.

6. atsižvelgdamas į tai, kad Juodoji jūra yra 
labai užteršta ir kad taršai neegzistuoja 
sienos, ragina rasti bendrą problemos 
sprendimą visoms Juodosios jūros regiono 
šalims panaudojant visas turimas 
priemones ir laikantis ES standartų.

Or. en

Pakeitimas 37
Victor Boştinaru

Nuomonės projektas
6 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atsižvelgdamas į tai, kad Juodoji jūra yra 
labai užteršta ir kad taršai neegzistuoja 
sienos, ragina rasti bendrą problemos 
sprendimą panaudojant visas turimas 
priemones ir laikantis ES standartų.

6. atsižvelgdamas į tai, kad Juodoji jūra yra 
labai užteršta ir kad taršai neegzistuoja 
sienos, ragina rasti bendrą problemos 
sprendimą panaudojant visas turimas 
priemones ir laikantis ES standartų siekiant 
kovoti su tarša bei ją mažinti, taip pat 
labiau saugoti aplinką imantis 
prevencinių priemonių .

Or. en
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Pakeitimas 38
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Nuomonės projektas
6 dalis 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. atsižvelgdamas į tai, kad Juodoji jūra yra 
labai užteršta ir kad taršai neegzistuoja 
sienos, ragina rasti bendrą problemos 
sprendimą panaudojant visas turimas 
priemones ir laikantis ES standartų.

6. atsižvelgdamas į tai, kad Juodoji jūra yra 
labai užteršta ir kad taršai neegzistuoja 
sienos, ragina rasti bendrą problemos 
sprendimą panaudojant visas turimas 
priemones ir laikantis ES standartų ir
panaikinti esamą taršą bei užkirsti kelią 
tolesniam teršimui.

Or. de

Pakeitimas 39
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. mano, kad vykdant Juodosios jūros 
regiono šalių patvirtintus projektus 
galima prisidėti prie socialinio ir 
ekonomikos vystymosi, ypač ekonominės 
veiklos diversifikavimo, bendradarbiavimo 
švietimo ir mokslinių tyrimų srityse 
stiprinimo bei gamtinių išteklių apsaugos, 
o taip pat skatinti bendradarbiavimą 
stiprinant saugumą regione ir kovojant su 
tarpvalstybiniu nusikalstamumu;  

Or. ro

Pakeitimas 40
Vasilica Viorica Dăncilă

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja) 
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. remia pagal strategiją numatytus 
veiksmus, kuriais siekiama panaudoti 
gamtinius išteklius (žuvų išteklius, 
biologinę įvairovę ir t. t.), kultūrinį 
paveldą (sukauptą profesinę patirtį ir 
įgūdžius, naujas specializacijas), skatinti 
tvarią žvejybos sričių plėtrą ir gyvenimo 
kokybės gerinimą šiose srityse ir vietos bei 
regioninių partnerysčių kūrimą ir mano, 
kad Juodosios jūros strategija turėtų 
prisidėti prie egzistuojančių jūrų uostų 
modernizavimo ir uosto paslaugų 
atnaujinimo tinkamai atsižvelgiant į 
aplinkos saugą ir apsaugos standartus; 

Or. ro

Pakeitimas 41
Joachim Zeller

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. atsižvelgiant į žvejybos kvotų viršijimą
Juodojoje jūroje ragina nedelsiant 
susitarti dėl priemonių, skirtų rūšių 
Juodojoje jūroje įvairovės apsaugai.

Or. de

Pakeitimas 42
Petru Constantin Luhan

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pasisako už naujoviškų finansų 
priemonių, kurias taikant būtų sudarytos 
sąlygos bendroms privačioms įmonėms 



AM\838750LT.doc 23/24 PE452.698v01-00

LT

veikti regione, rengimą;

Or. ro

Pakeitimas 43
Andrey Kovatchev

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad dėl klimato kaitos 
poveikio Juodosios jūros regionui, jo 
gyventojams ir ekonomikai kyla dideli 
iššūkiai naujoms vystymosi galimybėms, 
todėl didesnis prie Juodosios jūros 
esančių šalių bendradarbiavimas turėtų 
būti toliau remiamas ir skatinamas, ypač 
prisitaikymo ir padarinių švelninimo 
priemonių numatant ekstremaliosios 
situacijos atvejus kūrimo srityje;

Or. en

Pakeitimas 44
Andrey Kovatchev

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja) 

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. mano, kad kultūrinių kraštovaizdžių ir 
paveldo buveinių, aptinkamų Juodosios 
jūros regione, turtingas palikimas yra
sritis, kurioje stiprybės įvairovėje idėja, ko 
gero, labiausiai išryškėja; mano, kad šio 
paveldo apdairus integruotas naudojimas 
ir išsaugojimas gali prisidėti prie naujos 
strategijos tikslo siekimo užtikrinant, kad 
bendro regioninio pardavimo ir 
ženklinimo srityje būtų panaudojamas 
visas regiono teikiamų privalumų 
spektras;
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Or. en


