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Grozījums Nr. 1
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka Melnās jūras reģions ir 
stratēģiski nozīmīga teritorija un ES 
stratēģija attiecībā uz Melno jūru ir būtiska, 
lai nodrošinātu šī reģiona ilgtspējīgu un 
koordinētu attīstību;

1. uzskata, ka Melnās jūras reģions ir 
stratēģiski nozīmīga teritorija un ES 
stratēģija attiecībā uz Melno jūru ir būtiska, 
lai nodrošinātu šī reģiona ilgtspējīgu un 
koordinētu attīstību, kā arī reģiona un 
visas ES stabilitāti un drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Sophie Auconie, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka Melnās jūras reģions ir 
stratēģiski nozīmīga teritorija un ES 
stratēģija attiecībā uz Melno jūru ir būtiska, 
lai nodrošinātu šī reģiona ilgtspējīgu un 
koordinētu attīstību;

1. uzskata, ka Melnās jūras reģions ir 
stratēģiski nozīmīga teritorija un ka ES 
stratēģija attiecībā uz Melno jūru palīdzēs 
sasniegt Eiropas integrācijas mērķus un 
tā ir būtiska, lai nodrošinātu šī reģiona 
ilgtspējīgu un koordinētu attīstību;

Or. fr

Grozījums Nr. 3
Viktor Uspaskich

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. uzskata, ka Melnās jūras reģions ir 
stratēģiski nozīmīga teritorija un ES 
stratēģija attiecībā uz Melno jūru ir būtiska, 

1. uzskata, ka Melnās jūras reģions ir 
stratēģiski nozīmīga teritorija un ES 
stratēģija attiecībā uz Melno jūru ir būtiska, 
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lai nodrošinātu šī reģiona ilgtspējīgu un 
koordinētu attīstību;

lai nodrošinātu šī reģiona ilgtspējīgu un 
koordinētu attīstību; uzskata, ka ir svarīgi 
nodrošināt, lai šī iniciatīva balstītos uz 
visu partneru interesēm;

Or. lt

Grozījums Nr. 4
Georgios Stavrakakis

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata — lai sāktu efektīvi īstenot 
stratēģiju attiecībā uz Melno jūru, ir svarīgi 
pilnībā iesaistīt visas attiecīgās valstis, 
nešķirojot starp ES dalībvalstīm un 
valstīm, kas nav ES; aicina visus attiecīgos 
reģionus sadarboties, gan iesaistoties tādās 
izveidotajās organizācijās kā BSEC, 
PABSEC un Melnās jūras reģiona komisija, 
gan vajadzības gadījumā veidojot jaunas 
struktūras, lai noteiktu kopīgas problēmas 
un pieejamos līdzekļus, kā arī jomas, kurās 
saskaņotai darbībai var būt ievērojama 
pievienotā vērtība;

2. uzskata — lai sāktu īstenot efektīvu 
stratēģiju attiecībā uz Melno jūru, ir svarīgi 
konstruktīvā veidā pilnībā iesaistīt visas 
attiecīgās valstis; aicina visus attiecīgos 
reģionus sadarboties, gan iesaistoties tādās 
izveidotajās organizācijās kā BSEC, 
PABSEC un Melnās jūras reģiona komisija, 
gan vajadzības gadījumā veidojot jaunas 
struktūras, lai noteiktu kopīgas problēmas 
un pieejamos līdzekļus, kā arī jomas, kurās 
saskaņotai darbībai var būt ievērojama 
pievienotā vērtība; tomēr uzskata, ka ir 
svarīgi noteikt to attiecīgās atbildības 
jomas, lai izvairītos no kompetenču 
pārklāšanās dažādos pārvaldes līmeņos 
un nodrošinātu ātru īstenošanu;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata — lai sāktu īstenot efektīvu 
stratēģiju attiecībā uz Melno jūru, ir svarīgi 
pilnībā iesaistīt visas attiecīgās valstis, 
nešķirojot starp ES dalībvalstīm un 

2. uzskata — lai sāktu īstenot efektīvu 
stratēģiju attiecībā uz Melno jūru, ir svarīgi 
pilnībā iesaistīt visas attiecīgās valstis, 
nešķirojot starp ES dalībvalstīm un 
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valstīm, kas nav ES; aicina visus attiecīgos 
reģionus sadarboties, gan iesaistoties tādās 
izveidotajās organizācijās kā BSEC, 
PABSEC un Melnās jūras reģiona komisija, 
gan vajadzības gadījumā veidojot jaunas 
struktūras, lai noteiktu kopīgas problēmas 
un pieejamos līdzekļus, kā arī jomas, kurās 
saskaņotai darbībai var būt ievērojama 
pievienotā vērtība;

valstīm, kas nav ES; aicina visus attiecīgos 
reģionus sadarboties, gan iesaistoties tādās 
izveidotajās organizācijās kā BSEC, 
PABSEC un Melnās jūras reģiona komisija, 
lai noteiktu kopīgas problēmas un 
pieejamos līdzekļus, kā arī jomas, kurās 
saskaņotai darbībai var būt ievērojama 
pievienotā vērtība;

Or. de

Grozījums Nr. 6
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata — lai sāktu īstenot efektīvu 
stratēģiju attiecībā uz Melno jūru, ir svarīgi 
pilnībā iesaistīt visas attiecīgās valstis,
nešķirojot starp ES dalībvalstīm un 
valstīm, kas nav ES; aicina visus attiecīgos 
reģionus sadarboties, gan iesaistoties tādās 
izveidotajās organizācijās kā BSEC, 
PABSEC un Melnās jūras reģiona komisija, 
gan vajadzības gadījumā veidojot jaunas 
struktūras, lai noteiktu kopīgas problēmas 
un pieejamos līdzekļus, kā arī jomas, kurās 
saskaņotai darbībai var būt ievērojama 
pievienotā vērtība;

2. uzskata — lai sāktu īstenot efektīvu 
stratēģiju attiecībā uz Melno jūru, ir svarīgi 
pilnībā iesaistīt visas attiecīgās valstis —
gan ES dalībvalstis, gan valstis, kas nav 
ES; aicina visus attiecīgos reģionus 
sadarboties, gan iesaistoties tādās 
izveidotajās organizācijās kā BSEC, 
PABSEC un Melnās jūras reģiona komisija, 
gan vajadzības gadījumā veidojot jaunas 
struktūras, lai noteiktu kopīgas problēmas 
un pieejamos līdzekļus, kā arī jomas, kurās 
saskaņotai darbībai var būt ievērojama 
pievienotā vērtība;

Or. de

Grozījums Nr. 7
Viktor Uspaskich

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata — lai sāktu īstenot efektīvu 
stratēģiju attiecībā uz Melno jūru, ir svarīgi 

2. uzskata — lai sāktu īstenot efektīvu 
stratēģiju attiecībā uz Melno jūru, ir svarīgi 
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pilnībā iesaistīt visas attiecīgās valstis, 
nešķirojot starp ES dalībvalstīm un 
valstīm, kas nav ES; aicina visus attiecīgos 
reģionus sadarboties, gan iesaistoties tādās 
izveidotajās organizācijās kā BSEC, 
PABSEC un Melnās jūras reģiona komisija, 
gan vajadzības gadījumā veidojot jaunas 
struktūras, lai noteiktu kopīgas problēmas 
un pieejamos līdzekļus, kā arī jomas, kurās 
saskaņotai darbībai var būt ievērojama 
pievienotā vērtība;

pilnībā iesaistīt visas attiecīgās valstis, 
nešķirojot starp ES dalībvalstīm un 
valstīm, kas nav ES; aicina visus attiecīgos 
reģionus sadarboties, gan iesaistoties tādās 
izveidotajās organizācijās kā BSEC, 
PABSEC un Melnās jūras reģiona komisija, 
lai noteiktu kopīgas problēmas un 
pieejamos līdzekļus, kā arī jomas, kurās 
saskaņotai darbībai var būt ievērojama 
pievienotā vērtība;

Or. lt

Grozījums Nr. 8
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec, Sophie Auconie

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata — lai sāktu īstenot efektīvu 
stratēģiju attiecībā uz Melno jūru, ir svarīgi 
pilnībā iesaistīt visas attiecīgās valstis, 
nešķirojot starp ES dalībvalstīm un 
valstīm, kas nav ES; aicina visus attiecīgos 
reģionus sadarboties, gan iesaistoties tādās 
izveidotajās organizācijās kā BSEC, 
PABSEC un Melnās jūras reģiona komisija, 
gan vajadzības gadījumā veidojot jaunas 
struktūras, lai noteiktu kopīgas problēmas 
un pieejamos līdzekļus, kā arī jomas, kurās 
saskaņotai darbībai var būt ievērojama 
pievienotā vērtība;

2. uzskata — lai sāktu īstenot efektīvu 
stratēģiju attiecībā uz Melno jūru, ir svarīgi 
pilnībā iesaistīt visas attiecīgās valstis, 
nešķirojot starp ES dalībvalstīm un 
valstīm, kas nav ES; aicina visus attiecīgos 
reģionus sadarboties un uzsver, ka ir 
svarīgi, lai iesaistītos visu pārvaldes 
līmeņu iestādes nolūkā nodrošināt 
integrētas pieejas sekmīgu īstenošanu, gan 
iesaistoties tādās izveidotajās organizācijās 
kā BSEC, PABSEC un Melnās jūras 
reģiona komisija, gan vajadzības gadījumā 
veidojot jaunas struktūras, lai kopīgi 
noteiktu kopīgas problēmas un pieejamos 
līdzekļus, kā arī jomas, kurās saskaņotai 
darbībai var būt ievērojama pievienotā 
vērtība;

Or. fr
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Grozījums Nr. 9
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. uzskata — lai sāktu īstenot efektīvu 
stratēģiju attiecībā uz Melno jūru, ir svarīgi 
pilnībā iesaistīt visas attiecīgās valstis, 
nešķirojot starp ES dalībvalstīm un 
valstīm, kas nav ES; aicina visus attiecīgos 
reģionus sadarboties, gan iesaistoties tādās 
izveidotajās organizācijās kā BSEC, 
PABSEC un Melnās jūras reģiona komisija, 
gan vajadzības gadījumā veidojot jaunas 
struktūras, lai noteiktu kopīgas problēmas 
un pieejamos līdzekļus, kā arī jomas, kurās 
saskaņotai darbībai var būt ievērojama 
pievienotā vērtība;

2. uzskata — lai sāktu īstenot efektīvu 
stratēģiju attiecībā uz Melno jūru, ir svarīgi 
pilnībā iesaistīt visas attiecīgās valstis, 
nešķirojot starp ES dalībvalstīm un 
valstīm, kas nav ES; aicina visus attiecīgos 
reģionus sadarboties, gan iesaistoties tādās 
izveidotajās organizācijās kā BSEC, 
PABSEC un Melnās jūras reģiona komisija, 
gan vajadzības gadījumā veidojot jaunas 
struktūras, lai noteiktu kopīgas problēmas 
un pieejamos līdzekļus, kā arī jomas, kurās 
saskaņotai darbībai var būt ievērojama 
pievienotā vērtība; uzsver, ka izšķiroša 
nozīme ir sasaistei ar citām ES līmenī 
izstrādātām stratēģijām, piemēram, ES 
stratēģiju Donavai; 

Or. ro

Grozījums Nr. 10
Erminia Mazzoni

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a piekrīt vairākkārt paustajam Eiropas 
Komisijas viedoklim par makroreģionu 
izveidi — nekādu jaunu iestāžu, jaunu 
noteikumu un jaunu finansēšanas avotu; 

Or. it
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Grozījums Nr. 11
Andrey Kovatchev

Atzinuma projekts
2. punkts – 1. daļa (jauna)

Atzinuma projekts Grozījums

šajā sakarā atzinīgi vērtē gaidāmo 
Donavas reģiona ES stratēģijas 
publicēšanu un aicina attiecīgās 
dalībvalstis sagatavot projektus saistībā ar 
Melno jūru, jo šie abi reģioni teritoriālā 
un ekonomiskā ziņā ir saistīti;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. saistībā ar šo stratēģiju mudina izstrādāt 
integrētu pieeju un izmantot vispāratzītus 
ES kohēzijas politikas principus; uzskata 
— jo īpaši būtu jāveicina reģionu 
pārrobežu sadarbība, lai saskaņoti risinātu 
kopējas problēmas;

3. saistībā ar šo stratēģiju mudina izstrādāt 
integrētu pieeju un izmantot vispāratzītus 
Eiropas kaimiņattiecību politikas 
principus, kā arī veicināt reģionu 
pārrobežu sadarbību;

Or. de

Grozījums Nr. 13
Andrey Kovatchev

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. saistībā ar stratēģiju mudina izstrādāt 
integrētu pieeju un izmantot vispāratzītos 
ES kohēzijas politikas principus; uzskata, 
ka jo īpaši būtu jāveicina reģionu 

3. saistībā ar stratēģiju mudina izstrādāt 
integrētu pieeju un izmantot vispāratzītos 
ES kohēzijas politikas principus; uzskata, 
ka jo īpaši būtu jāveido ciešāka reģionu 
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pārrobežu sadarbība, lai saskaņoti risinātu 
kopīgās problēmas;

pārrobežu sadarbība atbilstoši mērķim par 
teritoriālo sadarbību, lai saskaņoti risinātu 
kopīgās problēmas; iesaka nākamajam 
programmu periodam  no Melnās jūras 
baseina kopīgās darbības programmas 
paredzēt pietiekamus līdzekļus, lai pilnībā 
varētu pievērsties visiem mērķiem, kas 
minēti Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta (EKPI) 
pārrobežu sadarbības stratēģijas 
dokumentā 2007.–2013. gadam, un lai 
turpinātu darbu pie šo mērķu 
sasniegšanas; uzsver, ka būtu jānodrošina 
vienādi piemērošanas nosacījumi, ņemot 
vērā, ka jebkura juridiskā persona no 
valsts, kas piedalās programmā, var 
iesniegt pieteikumu kā galvenā 
pieteikuma iesniedzēja; uzskata, ka 
nākamajā programmu periodā būtu 
jāiesaista visas Melnās jūras baseina 
kopīgās darbības programmas valstis un 
jāmudina tās aktīvi piedalīties;

Or. en

Grozījums Nr. 14
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. saistībā ar stratēģiju mudina izstrādāt 
integrētu pieeju un izmantot vispāratzītos 
ES kohēzijas politikas principus; uzskata, 
ka jo īpaši būtu jāveicina reģionu 
pārrobežu sadarbība, lai saskaņoti risinātu 
kopīgās problēmas;

3. saistībā ar šo stratēģiju mudina izstrādāt 
integrētu pieeju un izmantot vispāratzītus 
ES kohēzijas politikas principus, kas var 
palīdzēt panākt efektīvus rezultātus, 
vienlaikus veicinot spēju veidošanu mazāk 
attīstītajos reģionos; uzskata, ka jo īpaši 
būtu jāveicina reģionu pārrobežu 
sadarbība, lai apmainītos ar paraugpraksi 
un saskaņoti risinātu kopīgās problēmas;

Or. en
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Grozījums Nr. 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga, Alain Cadec, Sophie Auconie

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. saistībā ar šo stratēģiju mudina izstrādāt 
integrētu pieeju un izmantot vispāratzītus 
ES kohēzijas politikas principus; uzskata, 
ka jo īpaši būtu jāveicina reģionu 
pārrobežu sadarbība, lai saskaņoti risinātu 
kopīgās problēmas;

3. saistībā ar šo stratēģiju mudina izstrādāt 
integrētu pieeju un izmantot vispāratzītus 
ES kohēzijas politikas principus; uzskata, 
ka jo īpaši būtu jāveicina reģionu 
pārrobežu sadarbība, lai saskaņoti risinātu 
kopīgās problēmas; norāda, ka Eiropas 
teritoriālās sadarbības grupa (ETSG) 
varētu būt piemērots sadarbības pamats 
strukturētai daudzlīmeņu pārvaldībai; 
aicina Komisiju meklēt veidus, kā panākt, 
lai dažādi Eiropas instrumenti, kas paredz 
pārrobežu sadarbību uz Savienības 
ārējām robežām, būtu labāk saskaņoti;

Or. fr

Grozījums Nr. 16
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. saistībā ar šo stratēģiju mudina izstrādāt 
integrētu pieeju un izmantot vispāratzītus 
ES kohēzijas politikas principus; uzskata, 
ka jo īpaši būtu jāveicina reģionu 
pārrobežu sadarbība, lai saskaņoti risinātu 
kopīgās problēmas;

3. saistībā ar šo stratēģiju mudina izstrādāt 
integrētu pieeju un izmantot vispāratzītus 
ES kohēzijas politikas principus; uzskata, 
ka jo īpaši būtu jāveicina reģionu 
pārrobežu sadarbība, lai saskaņoti risinātu 
kopīgās problēmas; uzskata, ka būtu 
jāturpina programmas, ko atbalsta 
saskaņā ar Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumentu, un jāpalielina 
Melnās jūras darbības programmai 
piešķirtais finansējums;

Or. ro
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Grozījums Nr. 17
Alain Cadec, Sophie Auconie

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a mudina veidot sinerģiju starp 
dažādām Savienības politikas jomām, kas 
skar šo stratēģiju, jo īpaši 
struktūrfondiem, pētniecības un izstrādes 
pamatprogrammai un Eiropas transporta 
tīkliem;

Or. fr

Grozījums Nr. 18
Alain Cadec

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzskata, ka šo stratēģiju nedrīkstētu 
finansēt no jaunas ES budžeta pozīcijas, 
bet tai jāveicina esošo Savienības politikas 
jomu sasaiste; 

Or. fr

Grozījums Nr. 19
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a aicina Komisiju un reģionus 
pārrobežu sadarbībā veicināt tiešo 
personisko kontaktu projektus, kā arī 
paredzēt un atbalstīt finansēšanas 
instrumentu Mazo projektu fondam;
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Or. en

Grozījums Nr. 20
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atzīst, ka reģionālajām un vietējām 
iestādēm un ieinteresētajām personām ir 
liela nozīme stratēģijas plānošanā un 
īstenošanā, ņemot vērā to cieši saikni ar 
teritoriju un cilvēkiem; tādēļ aicina 
apzināt to vajadzības un tos pilnībā 
iesaistīt stratēģijā;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Georgios Stavrakakis

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a norāda, ka paraugprakses apmaiņa 
starp reģioniem ir īpaši svarīga visās 
sadarbības jomās; reģioni ar lielu pieredzi 
projektu izstrādē un īstenošanā varētu 
palīdzēt citiem reģioniem uzlabot to 
veikumu;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Georgios Stavrakakis

Atzinuma projekts
3.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

3.b uzskata, ka ir īpaši svarīgi uzlabot visu 
Melnās jūras reģiona vietējo un reģionālo 
pārstāvju administratīvo darbībspēju, lai 
nodrošinātu ES projektu efektīvu 
īstenošanu un pareizu finanšu pārvaldību, 
lielāku pārredzamību un pārskatatbildību, 
kā arī līdzsvarotu teritoriālo attīstību 
reģionā;

Or. en

Grozījums Nr. 23
Georgios Stavrakakis

Atzinuma projekts
3.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.c norāda, ka vajadzīga lielāka sinerģija 
starp attiecīgajiem Kopienas finanšu 
instrumentiem, lai nodrošināto finansēto 
darbību ilgtspējību; tādējādi iespējas, ko 
radījusi viena iniciatīva ekonomikas 
attīstībai, var pārņemt citā papildu 
iniciatīvā;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka visām attiecīgajām Melnās 
jūras reģiona valstīm būtu jāapspriež visi
infrastruktūras projekti gan transporta, gan 
enerģētikas jomā un ka jo īpaši būtu 
jākoordinē Eiropas transporta tīkla (TEN-
T) projekti un ostu attīstības projekti;

4. uzskata, ka starp attiecīgajām Melnās 
jūras reģiona valstīm būtu jāpanāk 
vienošanās par visiem infrastruktūras 
projektiem gan transporta, gan enerģētikas 
jomā un ka jo īpaši būtu jākoordinē Eiropas 
transporta tīkla (TEN-T) projekti un ostu 
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attīstības projekti;

Or. de

Grozījums Nr. 25
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka visām attiecīgajām Melnās 
jūras reģiona valstīm būtu jāapspriež visi 
infrastruktūras projekti gan transporta, gan 
enerģētikas jomā un ka jo īpaši būtu 
jākoordinē Eiropas transporta tīkla (TEN-
T) projekti un ostu attīstības projekti;

4. uzskata, ka visām attiecīgajām Melnās 
jūras reģiona valstīm būtu jāapspriež visi 
infrastruktūras projekti gan transporta, gan 
enerģētikas jomā un ka jo īpaši būtu 
jākoordinē Eiropas transporta tīkla (TEN-
T) projekti un ostu attīstības projekti, 
ņemot arī vērā nepieciešamību pēc 
savienojumiem ar iekšzemi;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Georgios Stavrakakis

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka visām attiecīgajām Melnās 
jūras reģiona valstīm būtu jāapspriež visi 
infrastruktūras projekti gan transporta, gan 
enerģētikas jomā un ka jo īpaši būtu 
jākoordinē Eiropas transporta tīkla (TEN-
T) projekti un ostu attīstības projekti;

4. uzskata, ka visām attiecīgajām Melnās 
jūras reģiona valstīm būtu jāapspriež visi 
infrastruktūras projekti gan transporta, gan 
enerģētikas jomā un ka jo īpaši būtu 
jākoordinē Eiropas transporta tīkla (TEN-
T) projekti un ostu attīstības projekti;
uzsver, ka liela nozīme ir labākām 
vairākveidu kravas operācijām, transporta 
loģistikā iekļaujot tuvsatiksmes kuģošanu, 
uzlabotai ostu darbībai un efektīvākiem 
savienojumiem ar iekšzemi;

Or. en
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Grozījums Nr. 27
Viktor Uspaskich

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka visām attiecīgajām Melnās 
jūras reģiona valstīm būtu jāapspriež visi 
infrastruktūras projekti gan transporta, gan 
enerģētikas jomā un ka jo īpaši būtu 
jākoordinē Eiropas transporta tīkla (TEN-
T) projekti un ostu attīstības projekti;

4. uzskata, ka visām attiecīgajām Melnās 
jūras reģiona valstīm būtu jāapspriež visi 
infrastruktūras projekti gan transporta, gan 
enerģētikas jomā un ka jo īpaši būtu 
jākoordinē Eiropas transporta tīkla (TEN-
T) projekti un ostu attīstības projekti;
uzskata, ka ES jāturpina sadarboties ar 
reģionālajiem partneriem, lai uzlabotu 
infrastruktūras drošību, modernizētu 
esošo infrastruktūru un izveidotu jaunu 
infrastruktūru;

Or. lt

Grozījums Nr. 28
Andrey Kovatchev

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. uzskata, ka visām attiecīgajām Melnās 
jūras reģiona valstīm būtu jāapspriež visi 
infrastruktūras projekti gan transporta, gan 
enerģētikas jomā un ka jo īpaši būtu 
jākoordinē Eiropas transporta tīkla (TEN-
T) projekti un ostu attīstības projekti;

4. uzskata, ka visām attiecīgajām Melnās 
jūras reģiona valstīm būtu jāapspriež visi 
infrastruktūras projekti gan transporta, gan 
enerģētikas jomā un ka jo īpaši būtu 
jākoordinē Eiropas transporta tīkla (TEN-
T) projekti un ostu attīstības projekti;
aicina efektīvi koordinēt meklēšanas un 
glābšanas operācijas Melnās jūras 
baseinā un izstrādāt Melnās jūras 
novērošanas stratēģiju;

Or. en
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Grozījums Nr. 29
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a aicina Komisiju, finansējot 
infrastruktūras projektus Melnās jūras 
reģionā, prioritāti piešķirt 
energoefektivitātes prasībām, kā arī vides 
un klimata aizsardzībai;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Erminia Mazzoni

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzsver, ka projekti dienvidu koridorā 
ir nozīmīgi, ņemot vērā ES pamatmērķi 
par enerģijas piegādes kanālu 
dažādošanu; 

Or. it

Grozījums Nr. 31
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ņemot vērā Melnās jūras reģiona nozīmi 
Eiropas energoapgādē, uzskata, ka ir 
būtiski padziļināti novērtēt pašreiz plānoto 
un turpmāko enerģētikas projektu 
priekšrocības un ietekmi uz vidi; uzskata, 
ka jāveic visi iespējamie pasākumi, lai 
varētu ātri un efektīvi reaģēt uz visām 

5. ņemot vērā Melnās jūras reģiona nozīmi 
Eiropas energoapgādē, uzskata, ka ir 
būtiski padziļināti novērtēt pašreiz plānoto 
un turpmāko enerģētikas projektu 
priekšrocības un ietekmi uz vidi; šajā 
sakarā uzskata — lai nodrošinātu 
gatavību visām iespējamajām vides 
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iespējamajām vides katastrofām un 
tehniskajiem negadījumiem; šajā sakarā 
uzskata, ka ir būtiski, lai visas attiecīgās 
valstis un reģioni savlaicīgi vienotos par 
rīcību šādās situācijās no vides, 
ekonomikas un tehniskā aspekta;

katastrofām un tehniskajiem 
negadījumiem, ir būtiski, lai visas 
attiecīgās valstis un reģioni savlaicīgi 
vienotos par rīcību šādās situācijās no 
vides, ekonomikas un tehniskā aspekta;

Or. de

Grozījums Nr. 32
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ņemot vērā Melnās jūras reģiona nozīmi 
Eiropas energoapgādē, uzskata, ka ir 
būtiski padziļināti novērtēt pašreiz plānoto 
un turpmāko enerģētikas projektu 
priekšrocības un ietekmi uz vidi; uzskata, 
ka jāveic visi iespējamie pasākumi, lai 
varētu ātri un efektīvi reaģēt uz visām 
iespējamajām vides katastrofām un 
tehniskajiem negadījumiem; šajā sakarā 
uzskata, ka ir būtiski, lai visas attiecīgās 
valstis un reģioni savlaicīgi vienotos par 
rīcību šādās situācijās no vides, 
ekonomikas un tehniskā aspekta;

5. ņemot vērā Melnās jūras reģiona nozīmi 
Eiropas energoapgādē, uzskata, ka ir 
būtiski padziļināti novērtēt pašreiz plānoto 
un turpmāko enerģētikas projektu 
priekšrocības un ietekmi uz vidi; uzskata, 
ka jāveic visi iespējamie pasākumi, lai 
varētu ātri un efektīvi reaģēt uz visām 
iespējamajām vides katastrofām un 
tehniskajiem negadījumiem; šajā sakarā 
uzskata, ka ir būtiski, lai visas attiecīgās 
valstis un reģioni tagad vienotos par rīcību 
šādās situācijās vides, ekonomikas un 
tehniskā ziņā;

Or. de

Grozījums Nr. 33
Sophie Auconie, Alain Cadec

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. ņemot vērā Melnās jūras reģiona nozīmi 
Eiropas energoapgādē, uzskata, ka ir 
būtiski padziļināti novērtēt pašreiz plānoto 
un turpmāko enerģētikas projektu 
priekšrocības un ietekmi uz vidi; uzskata, 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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ka jāveic visi iespējamie pasākumi, lai 
varētu ātri un efektīvi reaģēt uz visām 
iespējamajām vides katastrofām un 
tehniskajiem negadījumiem; šajā sakarā 
uzskata, ka ir būtiski, lai visas attiecīgās 
valstis un reģioni savlaicīgi vienotos par 
rīcību šādās situācijās no vides, 
ekonomikas un tehniskā aspekta;

Or. fr

Grozījums Nr. 34
Elie Hoarau

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atzinīgi vērtē Melnās jūras 
eiroreģiona izveidi; uzskata, ka 
eiroreģions var palīdzēt veicināt 
demokrātijas procesu, labu pārvaldību, kā 
arī palielināt drošību un stabilitāti 
reģionā un arī sekmēt ilgtspējīgu attīstību, 
uzlabojot sadarbību, kā arī sociālo un 
ekonomisko kohēziju;

Or. fr

Grozījums Nr. 35
Elie Hoarau

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. ņemot vērā, ka Melnās jūras
piesārņojuma līmenis ir augsts un robežas 
nespēj kavēt piesārņojuma izplatību, aicina 
rast kopīgu problēmas risinājumu, 
izmantojot visus pieejamos instrumentus 
un pamatojoties uz ES standartiem.

6. ņemot vērā, ka Melnā jūra, kas kādreiz 
bija ļoti produktīvs zvejas rajons, patlaban 
ir tuvu ekoloģiskai katastrofai, ņemot vērā 
tās resursu pārmērīgu izmantošanu, 
eitrofikāciju un toksisku vielu izplūdi tās 
ūdeņos — galvenie piesārņojuma avoti ir 
upes, kuras ieplūst Melnajā jūrā (tostarp 
Donava) un lielākā daļa no kurām ir 
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piesārņotas, pilsētu, ostu un uzņēmumu 
darbība tās krastos, kā arī atkritumi un 
notekūdeņi no tiem, un ņemot vērā, ka 
robežas nespēj kavēt šāda piesārņojuma 
izplatību, aicina, pamatojoties uz ES 
standartiem, izmantot visus pieejamos 
instrumentus, lai īstenotu Melnās jūras 
ekoloģiskās glābšanas projektu.

Or. fr

Grozījums Nr. 36
Michail Tremopoulos

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. ņemot vērā, ka Melnās jūras 
piesārņojuma līmenis ir augsts un robežas 
nespēj kavēt piesārņojuma izplatību, aicina 
rast kopīgu problēmas risinājumu, 
izmantojot visus pieejamos instrumentus 
un pamatojoties uz ES standartiem.

6. ņemot vērā, ka Melnās jūras 
piesārņojuma līmenis ir augsts un robežas 
nespēj kavēt piesārņojuma izplatību, aicina 
rast kopīgu problēmas risinājumu, 
izmantojot visus pieejamos instrumentus 
un pamatojoties uz ES standartiem visām 
Melnās jūras valstīm.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Victor Boştinaru

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. ņemot vērā, ka Melnās jūras 
piesārņojuma līmenis ir augsts un robežas 
nespēj kavēt piesārņojuma izplatību, aicina 
rast kopīgu problēmas risinājumu, 
izmantojot visus pieejamos instrumentus 
un pamatojoties uz ES standartiem.

6. ņemot vērā, ka Melnās jūras 
piesārņojuma līmenis ir augsts un robežas 
nespēj kavēt piesārņojuma izplatību, aicina 
rast kopīgu problēmas risinājumu, 
izmantojot visus pieejamos instrumentus 
un pamatojoties uz ES standartiem, lai 
novērstu un samazinātu piesārņojumu, kā 
arī vēl vairāk aizsargātu vidi, veicot 
profilaktiskus pasākumus.
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Or. en

Grozījums Nr. 38
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. ņemot vērā, ka Melnās jūras 
piesārņojuma līmenis ir augsts un robežas 
nespēj kavēt piesārņojuma izplatību, aicina 
rast kopīgu problēmas risinājumu, 
izmantojot visus pieejamos instrumentus 
un pamatojoties uz ES standartiem.

6. ņemot vērā, ka Melnās jūras 
piesārņojuma līmenis ir augsts un robežas 
nespēj kavēt piesārņojuma izplatību, aicina 
rast kopīgu problēmas risinājumu, 
izmantojot visus pieejamos instrumentus 
un pamatojoties uz ES standartiem, lai 
likvidētu esošo piesārņojumu un novērstu 
turpmāku piesārņojumu.

Or. de

Grozījums Nr. 39
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka projekti, ko Melnās jūras 
valstis ir pieņēmušas, var veicināt sociālo 
un ekonomikas attīstību, īpaši uzsverot 
saimnieciskās darbības dažādošanu, 
ciešāku sadarbību izglītībā un pētniecībā 
un dabas resursu aizsardzību, kā arī var 
uzlabot sadarbību jautājumā par lielāku 
drošību, apkarojot pārobežu noziedzību; 

Or. ro

Grozījums Nr. 40
Vasilica Viorica Dăncilă

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.b atbalsta stratēģijā iekļautos 
pasākumus, lai uzsvērtu dabas resursus 
(zivju krājumi, bioloģiskā daudzveidība, 
u.c.), kultūras mantojumu (uzkrātā 
profesionālā pieredze un prasmes, jaunas 
specializācijas) un zvejas apgabalu 
ilgtspējīgu attīstību un uzlabotu dzīves 
līmeni šajos apgabalos, kā arī veicinātu 
vietējo un reģionālo partnerību izveidi; 
turklāt uzskata, ka Melnās jūras 
stratēģijai būtu jāsekmē esošo jūras ostu 
un ostu pakalpojumu modernizācija, 
pienācīgi ņemot vērā vides drošības un 
aizsardzības standartus;

Or. ro

Grozījums Nr. 41
Joachim Zeller

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina nekavējoties veikt saskaņotus 
pasākumus, lai aizsargātu sugu 
daudzveidību Melnajā jūrā, ņemot vērā 
pārzveju;

Or. de

Grozījums Nr. 42
Petru Constantin Luhan

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atbalsta inovatīvu finansēšanas 
instrumentu izveidi, kas ļautu reģionā 
darboties privātiem kopuzņēmumiem;
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Or. ro

Grozījums Nr. 43
Andrey Kovatchev

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atgādina, ka klimata pārmaiņu 
ietekmē Melnās jūras reģionam, tās 
iedzīvotājiem un ekonomikai rodas 
ievērojamas grūtības ar jaunām attīstības 
iespējām, un tādēļ būtu vairāk jāatbalsta 
un jāveicina ciešāka sadarbība starp 
valstīm, kas atrodas pie Melnās jūras, jo 
īpaši saistībā ar pielāgošanās un risku 
mazinošu pasākumu izstrādi, gatavojoties 
ārkārtas situācijām;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Andrey Kovatchev

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzskata, ka Melnās jūras reģiona 
kultūrainavu un biotopu bagātīgais 
mantojums, iespējams, vislabāk liecina 
par daudzveidības milzīgo nozīmi;  turklāt 
uzskata, ka šo resursu saudzīga integrēta 
izmantošana un aizsardzība var sekmēt 
mērķi par jaunu stratēģiju, tādējādi 
nodrošinot, ka kopīgajā reģionālajā 
mārketingā un zīmolveidē tiek izmantots 
viss, ko reģions var piedāvāt.

Or. en


