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

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie regionale ontwikkeling

2010/2087(INI)

10.11.2010

AMENDEMENTEN
1 - 44

Ontwerpadvies
Victor Boştinaru
(PE450.846v01-00)

over een EU-strategie voor het Zwarte-Zeegebied

2010/2087(INI).



PE452.698v01-00 2/26 AM\838750NL.doc

NL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\838750NL.doc 3/26 PE452.698v01-00

NL

Amendement 1
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. beschouwt het gebied rond de Zwarte 
Zee als van centraal strategisch belang en 
acht een strategie van de Europese Unie 
voor de Zwarte Zee essentieel voor haar 
duurzame en gecoördineerde ontwikkeling;

1. beschouwt het gebied rond de Zwarte 
Zee als van centraal strategisch belang en 
acht een strategie van de Europese Unie 
voor de Zwarte Zee essentieel voor haar 
duurzame en gecoördineerde ontwikkeling, 
alsmede voor de stabiliteit en de veiligheid 
van de regio en van de EU als geheel;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. beschouwt het gebied rond de Zwarte 
Zee als van centraal strategisch belang en
acht een strategie van de Europese Unie 
voor de Zwarte Zee essentieel voor haar
duurzame en gecoördineerde ontwikkeling;

1. beschouwt het gebied rond de Zwarte 
Zee als van centraal strategisch belang en
is van mening dat een strategie van de 
Europese Unie voor de Zwarte Zee zal 
bijdragen tot het halen van de 
doelstellingen van de Europese 
eenmaking en essentieel is voor de
duurzame en gecoördineerde ontwikkeling
van de regio;

Or. fr
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Amendement 3
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. beschouwt het gebied rond de Zwarte 
Zee als van centraal strategisch belang en 
acht een strategie van de Europese Unie 
voor de Zwarte Zee essentieel voor haar 
duurzame en gecoördineerde ontwikkeling;

1. beschouwt het gebied rond de Zwarte 
Zee als van centraal strategisch belang en 
acht een strategie van de Europese Unie 
voor de Zwarte Zee essentieel voor haar 
duurzame en gecoördineerde ontwikkeling;
acht het belangrijk ervoor te zorgen dat 
bij dit initiatief rekening wordt gehouden 
met de belangen van alle partners;

Or. lt

Amendement 4
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het levensbelangrijk, om een 
doelmatige strategie voor de Zwarte Zee te 
kunnen opstellen, dat alle belanghebbende 
landen er volledig bij betrokken worden, 
zonder onderscheid tussen lidstaten van 
de Europese Unie en andere landen; roept 
tot samenwerking tussen alle 
belanghebbende gebieden op, met 
medewerking van bestaande organisaties 
zoals de organisatie voor economische 
samenwerking in het Zwarte Zeegebied en 
haar parlementaire assemblee
(Bsec/Pabsec), en de Zwarte 
Zeecommissie, maar zo nodig ook door 
nieuwe organisaties op te richten, om de 
gemeenschappelijke uitdagingen en 
beschikbare hulpmiddelen te inventariseren 
en de beleidsterreinen aan te wijzen waar 
gecoördineerd optreden voor 
betekenisvolle toegevoegde waarde kan 

2. acht het levensbelangrijk, om een 
doelmatige strategie voor de Zwarte Zee te 
kunnen opstellen, dat alle belanghebbende 
landen er volledig en op constructieve 
wijze bij betrokken worden; roept tot 
samenwerking tussen alle belanghebbende 
gebieden op, met medewerking van 
bestaande organisaties zoals de organisatie 
voor economische samenwerking in het 
Zwarte Zeegebied en haar parlementaire 
assemblee (Bsec/Pabsec), en de Zwarte 
Zeecommissie, maar zo nodig ook door 
nieuwe organisaties op te richten, om de 
gemeenschappelijke uitdagingen en 
beschikbare hulpmiddelen te inventariseren 
en de beleidsterreinen aan te wijzen waar 
gecoördineerd optreden voor 
betekenisvolle toegevoegde waarde kan 
zorgen; acht het niettemin van essentieel 
belang dat wordt vastgesteld op welke
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zorgen; gebieden zij respectievelijk 
verantwoordelijk zijn, om overlapping van 
de bevoegdheden van verschillende 
bestuursniveaus te voorkomen en voor 
een snel uitvoeringsproces te zorgen;

Or. en

Amendement 5
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het levensbelangrijk, om een 
doelmatige strategie voor de Zwarte Zee te 
kunnen opstellen, dat alle belanghebbende 
landen er volledig bij betrokken worden, 
zonder onderscheid tussen lidstaten van de 
Europese Unie en andere landen; roept tot 
samenwerking tussen alle belanghebbende 
gebieden op, met medewerking van 
bestaande organisaties zoals de organisatie 
voor economische samenwerking in het 
Zwarte Zeegebied en haar parlementaire 
assemblee (Bsec/Pabsec), en de Zwarte 
Zeecommissie, maar zo nodig ook door 
nieuwe organisaties op te richten, om de 
gemeenschappelijke uitdagingen en 
beschikbare hulpmiddelen te inventariseren 
en de beleidsterreinen aan te wijzen waar 
gecoördineerd optreden voor 
betekenisvolle toegevoegde waarde kan 
zorgen;

2. acht het levensbelangrijk, om een 
doelmatige strategie voor de Zwarte Zee te 
kunnen opstellen, dat alle belanghebbende 
landen er volledig bij betrokken worden, 
zonder onderscheid tussen lidstaten van de 
Europese Unie en andere landen; roept tot 
samenwerking tussen alle belanghebbende 
gebieden op, met medewerking van 
bestaande organisaties zoals de organisatie 
voor economische samenwerking in het 
Zwarte Zeegebied en haar parlementaire 
assemblee (Bsec/Pabsec), en de Zwarte 
Zeecommissie, om de gemeenschappelijke 
uitdagingen en beschikbare hulpmiddelen 
te inventariseren en de beleidsterreinen aan 
te wijzen waar gecoördineerd optreden 
voor betekenisvolle toegevoegde waarde 
kan zorgen;

Or. de

Amendement 6
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 
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Ontwerpadvies Amendement

2. acht het levensbelangrijk, om een 
doelmatige strategie voor de Zwarte Zee te 
kunnen opstellen, dat alle belanghebbende 
landen er volledig bij betrokken worden,
zonder onderscheid tussen lidstaten van de 
Europese Unie en andere landen; roept tot 
samenwerking tussen alle belanghebbende 
gebieden op, met medewerking van 
bestaande organisaties zoals de organisatie 
voor economische samenwerking in het 
Zwarte Zeegebied en haar parlementaire 
assemblee (Bsec/Pabsec), en de Zwarte 
Zeecommissie, maar zo nodig ook door 
nieuwe organisaties op te richten, om de 
gemeenschappelijke uitdagingen en 
beschikbare hulpmiddelen te inventariseren 
en de beleidsterreinen aan te wijzen waar 
gecoördineerd optreden voor 
betekenisvolle toegevoegde waarde kan 
zorgen;

2. acht het levensbelangrijk, om een 
doelmatige strategie voor de Zwarte Zee te 
kunnen opstellen, dat alle belanghebbende 
landen er volledig bij betrokken worden,
zowel lidstaten van de Europese Unie als
andere landen; roept tot samenwerking 
tussen alle belanghebbende gebieden op, 
met medewerking van bestaande 
organisaties zoals de organisatie voor 
economische samenwerking in het Zwarte 
Zeegebied en haar parlementaire assemblee
(Bsec/Pabsec), en de Zwarte 
Zeecommissie, maar zo nodig ook door 
nieuwe organisaties op te richten, om de 
gemeenschappelijke uitdagingen en 
beschikbare hulpmiddelen te inventariseren 
en de beleidsterreinen aan te wijzen waar 
gecoördineerd optreden voor 
betekenisvolle toegevoegde waarde kan 
zorgen;

Or. de

Amendement 7
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het levensbelangrijk, om een 
doelmatige strategie voor de Zwarte Zee te 
kunnen opstellen, dat alle belanghebbende 
landen er volledig bij betrokken worden, 
zonder onderscheid tussen lidstaten van de 
Europese Unie en andere landen; roept tot 
samenwerking tussen alle belanghebbende 
gebieden op, met medewerking van 
bestaande organisaties zoals de organisatie 
voor economische samenwerking in het 
Zwarte Zeegebied en haar parlementaire 
assemblee (Bsec/Pabsec), en de Zwarte 
Zeecommissie, maar zo nodig ook door 

2. acht het levensbelangrijk, om een 
doelmatige strategie voor de Zwarte Zee te 
kunnen opstellen, dat alle belanghebbende 
landen er volledig bij betrokken worden, 
zonder onderscheid tussen lidstaten van de 
Europese Unie en andere landen; roept tot 
samenwerking tussen alle belanghebbende 
gebieden op, met medewerking van 
bestaande organisaties zoals de organisatie 
voor economische samenwerking in het 
Zwarte Zeegebied en haar parlementaire 
assemblee (Bsec/Pabsec), en de Zwarte 
Zeecommissie, om de gemeenschappelijke 



AM\838750NL.doc 7/26 PE452.698v01-00

NL

nieuwe organisaties op te richten, om de 
gemeenschappelijke uitdagingen en 
beschikbare hulpmiddelen te inventariseren 
en de beleidsterreinen aan te wijzen waar 
gecoördineerd optreden voor 
betekenisvolle toegevoegde waarde kan 
zorgen;

uitdagingen en beschikbare hulpmiddelen 
te inventariseren en de beleidsterreinen aan 
te wijzen waar gecoördineerd optreden 
voor betekenisvolle toegevoegde waarde 
kan zorgen;

Or. lt

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het levensbelangrijk, om een 
doelmatige strategie voor de Zwarte Zee te 
kunnen opstellen, dat alle belanghebbende 
landen er volledig bij betrokken worden, 
zonder onderscheid tussen lidstaten van de 
Europese Unie en andere landen; roept tot 
samenwerking tussen alle belanghebbende 
gebieden op, met medewerking van 
bestaande organisaties zoals de organisatie 
voor economische samenwerking in het 
Zwarte Zeegebied en haar parlementaire 
assemblee (Bsec/Pabsec), en de Zwarte 
Zeecommissie, maar zo nodig ook door 
nieuwe organisaties op te richten, om de 
gemeenschappelijke uitdagingen en 
beschikbare hulpmiddelen te inventariseren 
en de beleidsterreinen aan te wijzen waar 
gecoördineerd optreden voor 
betekenisvolle toegevoegde waarde kan 
zorgen;

2. acht het levensbelangrijk, om een 
doelmatige strategie voor de Zwarte Zee te 
kunnen opstellen, dat alle belanghebbende 
landen er volledig bij betrokken worden, 
zonder onderscheid tussen lidstaten van de 
Europese Unie en andere landen; roept tot 
samenwerking tussen alle belanghebbende 
gebieden op en benadrukt het feit dat de 
deelname van instanties op alle 
bestuursniveaus belangrijk is om voor het 
welslagen van een geïntegreerde aanpak 
te zorgen, met medewerking van bestaande 
organisaties zoals de organisatie voor 
economische samenwerking in het Zwarte 
Zeegebied en haar parlementaire assemblee
(Bsec/Pabsec), en de Zwarte 
Zeecommissie, maar zo nodig ook door 
nieuwe organisaties op te richten, om
gezamenlijk de gemeenschappelijke 
uitdagingen en beschikbare hulpmiddelen 
te inventariseren en de beleidsterreinen aan 
te wijzen waar gecoördineerd optreden 
voor betekenisvolle toegevoegde waarde 
kan zorgen;

Or. fr
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Amendement 9
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. acht het levensbelangrijk, om een 
doelmatige strategie voor de Zwarte Zee te 
kunnen opstellen, dat alle belanghebbende 
landen er volledig bij betrokken worden, 
zonder onderscheid tussen lidstaten van de 
Europese Unie en andere landen; roept tot 
samenwerking tussen alle belanghebbende 
gebieden op, met medewerking van 
bestaande organisaties zoals de organisatie 
voor economische samenwerking in het 
Zwarte Zeegebied en haar parlementaire 
assemblee (Bsec/Pabsec), en de Zwarte 
Zeecommissie, maar zo nodig ook door 
nieuwe organisaties op te richten, om de 
gemeenschappelijke uitdagingen en 
beschikbare hulpmiddelen te inventariseren 
en de beleidsterreinen aan te wijzen waar 
gecoördineerd optreden voor 
betekenisvolle toegevoegde waarde kan 
zorgen;

2. acht het levensbelangrijk, om een 
doelmatige strategie voor de Zwarte Zee te 
kunnen opstellen, dat alle belanghebbende 
landen er volledig bij betrokken worden, 
zonder onderscheid tussen lidstaten van de 
Europese Unie en andere landen; roept tot 
samenwerking tussen alle belanghebbende 
gebieden op, met medewerking van 
bestaande organisaties zoals de organisatie
voor economische samenwerking in het 
Zwarte Zeegebied en haar parlementaire 
assemblee (Bsec/Pabsec), en de Zwarte 
Zeecommissie, maar zo nodig ook door 
nieuwe organisaties op te richten, om de 
gemeenschappelijke uitdagingen en 
beschikbare hulpmiddelen te inventariseren 
en de beleidsterreinen aan te wijzen waar 
gecoördineerd optreden voor 
betekenisvolle toegevoegde waarde kan 
zorgen; acht een koppeling met andere 
strategieën die op EU-niveau worden 
ontwikkeld, bijvoorbeeld de EU-strategie 
voor de Donau, van vitaal belang; 

Or. ro

Amendement 10
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is het eens met het standpunt over 
de ontwikkeling van macroregio's dat de 
Commissie bij diverse gelegenheden heeft 
geformuleerd: geen nieuwe instellingen, 
geen nieuwe regels, geen nieuwe 
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financieringsbronnen; 

Or. it

Amendement 11
Andrey Kovatchev

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 – alinea 1 (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

is in deze samenhang tevreden met de op 
handen zijnde publicatie van de EU-
strategie voor de Donauregio en verzoekt 
de hierbij betrokken lidstaten projecten 
met betrekking tot de Zwarte Zee te 
ontwikkelen, aangezien de beide regio's 
territoriaal en economisch met elkaar 
verbonden zijn; 

Or. en

Amendement 12
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. spreekt zich voor geïntegreerde 
benadering en gebruikmaking van de 
beproefde beginselen van het EU-
cohesiebeleid in de strategie uit,  en denkt 
meer in het bijzonder dat
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
de verschillende gebieden aanmoediging 
verdient, om gemeenschappelijke 
problemen met gecoördineerd optreden te 
lijf te gaan;

3. moedigt ertoe aan om in het kader van 
deze strategie een geïntegreerde 
benadering te ontwikkelen en gebruik van 
de beproefde beginselen van het
nabuurschapsbeleid te maken, alsmede de
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
de gebieden te bevorderen, 

Or. de
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Amendement 13
Andrey Kovatchev

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. spreekt zich voor geïntegreerde 
benadering en gebruikmaking van de 
beproefde beginselen van het EU-
cohesiebeleid in de strategie uit, en denkt 
meer in het bijzonder dat 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
de verschillende gebieden aanmoediging 
verdient, om gemeenschappelijke 
problemen met gecoördineerd optreden te 
lijf te gaan;

3. spreekt zich voor geïntegreerde 
benadering en gebruikmaking van de 
beproefde beginselen van het EU-
cohesiebeleid in de strategie uit, en denkt 
meer in het bijzonder dat 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
de verschillende gebieden in het kader van 
de doelstelling “Europese territoriale 
samenwerking” moet worden 
geïntensiveerd, om gemeenschappelijke 
problemen met gecoördineerd optreden te 
lijf te gaan; beveelt aan dat voor de 
volgende programmeringsperiode een 
toereikende begroting voor het 
gemeenschappelijke operationele 
programma voor het Zwarte-Zeegebied 
wordt gepland, om alle doelstellingen in 
het ENPI CBC-strategiedocument 2007-
2013 ten volle aan te pakken en te blijven 
nastreven; benadrukt het feit dat gelijke 
toepassingsvoorwaarden moeten worden 
gegarandeerd, aangezien elke juridische 
entiteit uit een deelnemend land in het 
gebied waarop het programma betrekking 
heeft, bij de indiening van een aanvraag 
hoofdaanvrager kan zijn; is van mening 
dat alle landen in het gemeenschappelijke 
operationele programma voor het Zwarte-
Zeegebied bij de zaak moeten worden 
betrokken en moeten worden 
aangemoedigd om actief aan de volgende 
programmeringsperiode deel te nemen;

Or. en
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Amendement 14
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. spreekt zich voor geïntegreerde 
benadering en gebruikmaking van de 
beproefde beginselen van het EU-
cohesiebeleid in de strategie uit,  en denkt 
meer in het bijzonder dat 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
de verschillende gebieden aanmoediging 
verdient, om gemeenschappelijke 
problemen met gecoördineerd optreden te 
lijf te gaan;

3. spreekt zich voor geïntegreerde 
benadering en gebruikmaking van de 
beproefde beginselen van het EU-
cohesiebeleid in de strategie uit, nu deze 
beginselen kunnen bijdragen tot effectieve 
resultaten en tegelijk het proces van 
capaciteitsopbouw voor de gebieden met 
een achterstand kunnen 
vergemakkelijken,  en denkt meer in het 
bijzonder dat grensoverschrijdende 
samenwerking tussen de verschillende 
gebieden aanmoediging verdient, om beste 
praktijken uit te wisselen en
gemeenschappelijke problemen met 
gecoördineerd optreden te lijf te gaan;

Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. spreekt zich voor geïntegreerde 
benadering en gebruikmaking van de 
beproefde beginselen van het EU-
cohesiebeleid in de strategie uit,  en denkt 
meer in het bijzonder dat 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
de verschillende gebieden aanmoediging 
verdient, om gemeenschappelijke 
problemen met gecoördineerd optreden te 
lijf te gaan;

3. spreekt zich voor geïntegreerde 
benadering en gebruikmaking van de 
beproefde beginselen van het EU-
cohesiebeleid in de strategie uit,  en denkt 
meer in het bijzonder dat 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
de verschillende gebieden aanmoediging 
verdient, om gemeenschappelijke 
problemen met gecoördineerd optreden te 
lijf te gaan; wijst erop dat de Europese 
groepering voor territoriale 
samenwerking (EGTS) een geschikt 
samenwerkingskader biedt voor 
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gestructureerd bestuur op diverse 
niveaus; verzoekt de Commissie te 
onderzoeken hoe de diverse Europese 
instrumenten voor grensoverschrijdende 
samenwerking aan de buitengrenzen van 
de Unie beter kunnen worden 
gecoördineerd;

Or. fr

Amendement 16
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. spreekt zich voor geïntegreerde 
benadering en gebruikmaking van de 
beproefde beginselen van het EU-
cohesiebeleid in de strategie uit,  en denkt 
meer in het bijzonder dat 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
de verschillende gebieden aanmoediging 
verdient, om gemeenschappelijke 
problemen met gecoördineerd optreden te 
lijf te gaan;

3. spreekt zich voor geïntegreerde 
benadering en gebruikmaking van de 
beproefde beginselen van het EU-
cohesiebeleid in de strategie uit,  en denkt 
meer in het bijzonder dat 
grensoverschrijdende samenwerking tussen 
de verschillende gebieden aanmoediging 
verdient, om gemeenschappelijke 
problemen met gecoördineerd optreden te 
lijf te gaan; is voorstander van de 
voortzetting van de programma's die in 
het kader van het Europees 
Nabuurschaps- en 
Partnerschapsinstrument worden 
ondersteund en van een verhoging van de 
financiering die aan het operationele 
programma voor het Zwarte-Zeegebied is 
toegewezen;

Or. ro

Amendement 17
Alain Cadec, Sophie Auconie

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

3 bis. moedigt de ontwikkeling aan van 
synergie tussen de diverse 
beleidsterreinen van de Unie die bij de 
strategie komen kijken, met name de 
structuurfondsen, het kaderprogramma 
voor onderzoek en ontwikkeling en de 
trans-Europese vervoersnetwerken;

Or. fr

Amendement 18
Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat de strategie niet 
mag worden gefinancierd via een nieuwe 
EU-begrotingslijn, maar dat de koppeling 
van bestaande beleidsterreinen van de 
Unie ermee moet worden gefaciliteerd;

Or. fr

Amendement 19
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. verzoekt de Commissie en de regio's 
mens-tot-mens-projecten in het kader van 
de grensoverschrijdende samenwerking te 
bevorderen en te zorgen voor het 
financieringsinstrument van het fonds 
voor kleine projecten en dit uit te breiden;

Or. en
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Amendement 20
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. erkent dat de regionale en lokale 
autoriteiten en belanghebbenden 
belangrijk zijn voor de planning en de 
uitvoering van de strategie, gelet op hun 
nauwe band met het grondgebied en met 
de mensen; vraagt daarom dat hun 
behoeften worden geïnventariseerd en dat 
zij volledig bij de strategie worden 
betrokken;

Or. en

Amendement 21
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst erop dat de uitwisseling van 
beste praktijken tussen de regio's van 
cruciaal belang is voor alle 
samenwerkingsterreinen;  onderstreept 
het feit dat regio's die veel ervaring met de 
ontwikkeling en uitvoering van projecten 
hebben, andere regio's kunnen helpen 
hun prestaties te verbeteren;

Or. en

Amendement 22
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

3 ter. acht een verbetering van de 
administratieve capaciteit van alle lokale 
en regionale belanghebbenden in het 
Zwarte-Zeegebied van cruciaal belang om 
te zorgen voor een efficiënte uitvoering en 
een gezond financieel beheer van de EU-
projecten, meer transparantie en 
verantwoordingsplicht en een 
evenwichtige territoriale ontwikkeling in 
het hele gebied;

Or. en

Amendement 23
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. wijst erop dat meer synergie 
tussen de relevante communautaire 
financieringsinstrumenten nodig is, om 
ervoor te zorgen dat de gefinancierde 
acties duurzaam zijn; is van mening dat 
op deze manier kansen die door één 
initiatief voor economische ontwikkeling 
worden gecreëerd, door een ander, 
aanvullend initiatief kunnen worden 
overgenomen.

Or. en

Amendement 24
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat alle infrastructuurprojecten 4. meent dat infrastructuurprojecten voor 



PE452.698v01-00 16/26 AM\838750NL.doc

NL

voor vervoer of energie het voorwerp van
onderhandelingen tussen alle
belanghebbende landen van de Zwarte Zee 
moeten vormen en dat vooral Ten-T-
projecten en de uitbouw van de havens 
zorgvuldige coördinatie vergen;

vervoer of energie het voorwerp van een 
akkoord tussen de belanghebbende landen 
van de Zwarte Zee moeten vormen en dat 
vooral Ten-T-projecten en de uitbouw van 
de havens zorgvuldige coördinatie vergen;

Or. de

Amendement 25
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat alle infrastructuurprojecten 
voor vervoer of energie het voorwerp van 
onderhandelingen tussen alle 
belanghebbende landen van de Zwarte Zee 
moeten vormen en dat vooral Ten-T-
projecten en de uitbouw van de havens 
zorgvuldige coördinatie vergen;

4. meent dat alle infrastructuurprojecten 
voor vervoer of energie het voorwerp van 
onderhandelingen tussen alle 
belanghebbende landen van de Zwarte Zee 
moeten vormen en dat vooral Ten-T-
projecten en de uitbouw van de havens 
zorgvuldige coördinatie vergen, mede 
rekening houdend met het feit dat een 
verbinding met het achterland nodig is;

Or. en

Amendement 26
Georgios Stavrakakis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat alle infrastructuurprojecten 
voor vervoer of energie het voorwerp van 
onderhandelingen tussen alle 
belanghebbende landen van de Zwarte Zee 
moeten vormen en dat vooral Ten-T-
projecten en de uitbouw van de havens 
zorgvuldige coördinatie vergen;

4. meent dat alle infrastructuurprojecten 
voor vervoer of energie het voorwerp van 
onderhandelingen tussen alle 
belanghebbende landen van de Zwarte Zee 
moeten vormen en dat vooral Ten-T-
projecten en de uitbouw van de havens 
zorgvuldige coördinatie vergen; benadrukt 
het feit dat betere intermodale 
vrachtoperaties belangrijk zijn, via de 
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integratie van de korte vaart in de 
transportlogistiek, betere havenoperaties 
en efficiëntere verbindingen met het 
achterland;

Or. en

Amendement 27
Viktor Uspaskich

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat alle infrastructuurprojecten 
voor vervoer of energie het voorwerp van 
onderhandelingen tussen alle 
belanghebbende landen van de Zwarte Zee 
moeten vormen en dat vooral Ten-T-
projecten en de uitbouw van de havens 
zorgvuldige coördinatie vergen;

4. meent dat alle infrastructuurprojecten 
voor vervoer of energie het voorwerp van 
onderhandelingen tussen alle 
belanghebbende landen van de Zwarte Zee 
moeten vormen en dat vooral Ten-T-
projecten en de uitbouw van de havens 
zorgvuldige coördinatie vergen; is van 
mening dat de EU met de regionale 
partners moet blijven samenwerken om de 
veiligheid van de infrastructuur te 
verbeteren, de bestaande infrastructuur te 
moderniseren en nieuwe infrastructuur te 
creëren;

Or. lt

Amendement 28
Andrey Kovatchev

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. meent dat alle infrastructuurprojecten 
voor vervoer of energie het voorwerp van 
onderhandelingen tussen alle 
belanghebbende landen van de Zwarte Zee 
moeten vormen en dat vooral Ten-T-
projecten en de uitbouw van de havens 
zorgvuldige coördinatie vergen;

4. meent dat alle infrastructuurprojecten 
voor vervoer of energie het voorwerp van 
onderhandelingen tussen alle 
belanghebbende landen van de Zwarte Zee 
moeten vormen en dat vooral Ten-T-
projecten en de uitbouw van de havens 
zorgvuldige coördinatie vergen; vraagt dat 
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de opsporings- en reddingsoperaties in het 
Zwarte-Zeegebied effectief worden 
gecoördineerd en dat een 
bewakingsstrategie voor het Zwarte-
Zeegebied wordt ontworpen;

Or. en

Amendement 29
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie om bij de 
financiering van infrastructuurprojecten 
in het Zwarte-Zeegebied de vereisten van 
energie-efficiëntie en milieu- en 
klimaatbescherming als prioriteiten aan te 
merken;

Or. en

Amendement 30
Erminia Mazzoni

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt het feit dat de projecten 
in de zuidelijke corridor belangrijk zijn, 
gelet op de basisdoelstelling van de EU 
om de energievoorzieningskanalen te 
diversifiëren, 

Or. it
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Amendement 31
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. beschouwt grondige evaluatie van alle 
voordelen en milieuweerslagen van de 
momenteel geplande en komende 
energieprojecten als levensnoodzakelijk, 
gezien de betekenis van het Zwarte 
Zeegebied voor de energiebevoorrading 
van Europa; vindt het van belang om alle 
mogelijke maatregelen te treffen die een 
prompt en doelmatig antwoord op alle 
denkbare milieurampen of technische 
ongelukken kunnen bieden en acht het 
daarom essentieel dat alle belanghebbende 
gebieden en landen goed op voorhand 
overeenkomen hoe ze dergelijke 
gebeurtenissen in milieu- en 
bedrijfstechnisch en economisch opzicht 
denken te behandelen;

5. beschouwt grondige evaluatie van alle 
voordelen en milieuweerslagen van de 
momenteel geplande en komende 
energieprojecten als levensnoodzakelijk, 
gezien de betekenis van het Zwarte 
Zeegebied voor de energiebevoorrading 
van Europa; en acht het daarom essentieel, 
teneinde voorbereid te zijn op alle 
denkbare milieurampen en technische 
ongelukken, dat alle belanghebbende 
gebieden en landen goed op voorhand 
overeenkomen hoe ze dergelijke 
gebeurtenissen in milieu- en 
bedrijfstechnisch en economisch opzicht 
denken te behandelen;

Or. de

Amendement 32
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. beschouwt grondige evaluatie van alle 
voordelen en milieuweerslagen van de 
momenteel geplande en komende 
energieprojecten als levensnoodzakelijk, 
gezien de betekenis van het Zwarte 
Zeegebied voor de energiebevoorrading 
van Europa; vindt het van belang om alle 
mogelijke maatregelen te treffen die een 
prompt en doelmatig antwoord op alle 
denkbare milieurampen of technische 
ongelukken kunnen bieden en acht het 

5. beschouwt grondige evaluatie van alle 
voordelen en milieuweerslagen van de 
momenteel geplande en komende 
energieprojecten als levensnoodzakelijk, 
gezien de betekenis van het Zwarte 
Zeegebied voor de energiebevoorrading 
van Europa; vindt het van belang om alle 
mogelijke maatregelen te treffen die een 
prompt en doelmatig antwoord op alle 
denkbare milieurampen of technische 
ongelukken kunnen bieden en acht het 
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daarom essentieel dat alle belanghebbende 
gebieden en landen goed op voorhand
overeenkomen hoe ze dergelijke 
gebeurtenissen in milieu- en 
bedrijfstechnisch en economisch opzicht 
denken te behandelen;

daarom essentieel dat alle belanghebbende 
gebieden en landen nu al overeenkomen 
hoe ze dergelijke gebeurtenissen in milieu-
en bedrijfstechnisch en economisch opzicht 
denken te behandelen;

Or. de

Amendement 33
Sophie Auconie, Alain Cadec

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. beschouwt grondige evaluatie van alle
voordelen en milieuweerslagen van de 
momenteel geplande en komende 
energieprojecten als levensnoodzakelijk, 
gezien de betekenis van het Zwarte 
Zeegebied voor de energiebevoorrading 
van Europa; vindt het van belang om alle 
mogelijke maatregelen te treffen die een 
prompt en doelmatig antwoord op alle 
denkbare milieurampen of technische 
ongelukken kunnen bieden en acht het 
daarom essentieel dat alle belanghebbende 
gebieden en landen goed op voorhand 
overeenkomen hoe ze dergelijke 
gebeurtenissen in milieu- en 
bedrijfstechnisch en economisch opzicht 
denken te behandelen;

5. beschouwt grondige evaluatie van de
voordelen en milieuweerslagen van de 
momenteel geplande en komende 
energieprojecten als levensnoodzakelijk, 
gezien de betekenis van het Zwarte 
Zeegebied voor de energiebevoorrading 
van Europa; vindt het van belang om alle 
mogelijke maatregelen te treffen die een 
prompt en doelmatig antwoord op alle 
denkbare milieurampen of technische 
ongelukken kunnen bieden en acht het 
daarom essentieel dat alle belanghebbende 
gebieden en landen goed op voorhand 
overeenkomen hoe ze dergelijke 
gebeurtenissen in milieu- en 
bedrijfstechnisch en economisch opzicht 
denken te behandelen;

Or. fr

Amendement 34
Elie Hoarau

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. is tevreden met de oprichting van de 
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euroregio van het Zwarte-Zeegebied; is 
van mening dat de euroregio kan 
bijdragen tot de stimulering van het 
democratische proces, de bevordering van 
de governance en de verbetering van de 
veiligheid en stabiliteit in de regio en ook 
duurzame ontwikkeling kan bevorderen 
door de samenwerking te intensiveren en 
de sociale en economische cohesie te 
vergroten;

Or. fr

Amendement 35
Elie Hoarau

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. wenst, aangezien de Zwarte Zee zo sterk
vervuild is en vervuiling geen grenzen 
kent, dat er een gemeenschappelijke 
oplossing voor het probleem gevonden 
wordt, met gebruikmaking van alle 
beschikbare hulpmiddelen en met als 
uitgangspunt de normen die in de Europese 
Unie gelden.

6. wenst, aangezien de Zwarte Zee –
voorheen een uiterst productief visgebied 
– momenteel dichtbij een milieuramp 
staat, door de overexploitatie van haar 
hulpbronnen, eutrofiëring en de lozing 
van giftige stoffen in haar wateren, met 
als belangrijkste vervuilingsbronnen de 
rivieren die erin uitmonden (inclusief de 
Donau), waarvan de meeste vervuild zijn,
en de activiteiten van de steden, havens en 
bedrijven aan haar oevers, alsmede het 
afval en het afvalwater die daar worden 
geloosd, en aangezien vervuiling geen 
grenzen kent, dat alle beschikbare 
hulpmiddelen worden ingezet voor de 
uitvoering van een plan, met als 
uitgangspunt de normen die in de Europese 
Unie gelden, om de Zwarte Zee op 
milieugebied te redden.

Or. fr
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Amendement 36
Michail Tremopoulos

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. wenst, aangezien de Zwarte Zee zo sterk 
vervuild is en vervuiling geen grenzen 
kent, dat er een gemeenschappelijke 
oplossing voor het probleem gevonden 
wordt, met gebruikmaking van alle 
beschikbare hulpmiddelen en met als 
uitgangspunt de normen die in de Europese 
Unie gelden.

6. wenst, aangezien de Zwarte Zee zo sterk 
vervuild is en vervuiling geen grenzen 
kent, dat er een gemeenschappelijke 
oplossing voor het probleem gevonden 
wordt, met gebruikmaking van alle 
beschikbare hulpmiddelen en met als 
uitgangspunt de normen die in de Europese 
Unie gelden, voor alle landen aan de 
Zwarte Zee.

Or. en

Amendement 37
Victor Boştinaru

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. wenst, aangezien de Zwarte Zee zo sterk 
vervuild is en vervuiling geen grenzen 
kent, dat er een gemeenschappelijke 
oplossing voor het probleem gevonden 
wordt, met gebruikmaking van alle 
beschikbare hulpmiddelen en met als 
uitgangspunt de normen die in de Europese 
Unie gelden.

6. wenst, aangezien de Zwarte Zee zo sterk 
vervuild is en vervuiling geen grenzen 
kent, dat er een gemeenschappelijke 
oplossing voor het probleem gevonden 
wordt, met gebruikmaking van alle 
beschikbare hulpmiddelen en met als 
uitgangspunt de normen die in de Europese 
Unie gelden, om de vervuiling aan te 
pakken en terug te dringen en het milieu 
verder te beschermen door preventie.

Or. en

Amendement 38
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 
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Ontwerpadvies Amendement

6. wenst, aangezien de Zwarte Zee zo sterk 
vervuild is en vervuiling geen grenzen 
kent, dat er een gemeenschappelijke 
oplossing voor het probleem gevonden 
wordt, met gebruikmaking van alle 
beschikbare hulpmiddelen en met als 
uitgangspunt de normen die in de Europese 
Unie gelden.

6. wenst, aangezien de Zwarte Zee zo sterk 
vervuild is en vervuiling geen grenzen 
kent, dat er een gemeenschappelijke 
oplossing voor het probleem gevonden 
wordt, met gebruikmaking van alle 
beschikbare hulpmiddelen en met als 
uitgangspunt de normen die in de Europese 
Unie gelden, om de bestaande vervuiling 
te verwijderen en verdere vervuiling te 
voorkomen.

Or. de

Amendement 39
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is van mening dat de projecten die 
door de Zwarte-Zeelanden worden 
goedgekeurd, kunnen bijdragen tot 
sociale en economische ontwikkeling, met 
de nadruk op een diversifiëring van de 
economische activiteiten, een 
intensivering van de samenwerking op het 
gebied van onderwijs en opleiding en de 
bescherming van de natuurlijke 
hulpbronnen, en ook tot een intensivering 
van de samenwerking om de veiligheid te 
verbeteren, met name wat de bestrijding 
van de grensoverschrijdende misdaad 
betreft; 

Or. ro

Amendement 40
Vasilica Viorica Dăncilă

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

6 ter. ondersteunt acties die passen in het 
kader van de strategie en die ten gunste 
gaan van de natuurlijke hulpbronnen 
(visbestanden, biodiversiteit enz.), het 
culturele erfgoed (geaccumuleerde 
beroepservaring en -vaardigheden, 
nieuwe specialisaties), de duurzame 
ontwikkeling van visgebieden en een 
verbetering van de levenskwaliteit in de 
gebieden in kwestie, en de bevordering 
van de sluiting van lokale en regionale 
partnerschappen en is van mening dat de 
strategie voor de Zwarte Zee moet 
bijdragen tot de modernisering van de 
bestaande zeehavens en van de 
havendiensten , met inachtneming van de 
normen inzake ecologische veiligheid en 
milieubescherming;

Or. ro

Amendement 41
Joachim Zeller

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. gelet op de overbevissing in de 
Zwarte Zee, vraagt dat onmiddellijk op 
basis van een akkoord maatregelen 
worden genomen om de diversiteit van de 
soorten in de Zwarte Zee te beschermen.

Or. de

Amendement 42
Petru Constantin Luhan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is voorstander van de ontwikkeling 
van innoverende financiële instrumenten 
om mogelijk te maken dat samenwerkende 
particuliere ondernemingen in de regio 
opereren;

Or. ro

Amendement 43
Andrey Kovatchev

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. herinnert eraan dat de effecten van 
de klimaatverandering op het Zwarte-
Zeegebied, de bevolking ervan en de 
economie ervan aanzienlijke uitdagingen 
opleveren in de vorm van potentieel voor 
nieuwe ontwikkelingen, zodat intensievere 
samenwerking tussen de landen aan de 
Zwarte Zee verder moet worden 
ondersteund en aangemoedigd, in het 
bijzonder wat de ontwikkeling van 
aanpassings- en beperkingsmaatregelen 
voorafgaand aan eventuele noodsituaties 
betreft;

Or. en

Amendement 44
Andrey Kovatchev

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. beschouwt het rijke erfgoed van de 
cultuurlandschappen en traditionele 
habitats die in het hele Zwarte-Zeegebied 
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te vinden zijn, als een gebied waar de idee 
van kracht door diversiteit misschien het 
duidelijkst wordt geïllustreerd; is van 
mening dat, als dit vermogen op zinvolle 
en geïntegreerde wijze wordt gebruikt en 
beschermd, kan worden bijgedragen tot de 
doelstelling van de nieuwe strategie, 
waarbij ervoor moet worden gezorgd dat 
bij een gemeenschappelijk regionaal 
optreden om een en ander in de markt te 
zetten en een merknaam te geven, gebruik 
wordt gemaakt van alle kwaliteiten die de 
regio te bieden heeft.

Or. en


