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Poprawka1
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa region Morza Czarnego za obszar 
priorytetowy pod względem strategicznym 
i uznaje, że strategia UE dla Morza 
Czarnego ma kluczowe znaczenie dla jego 
zrównoważonego i skoordynowanego 
rozwoju;

1. uważa region Morza Czarnego za obszar 
priorytetowy pod względem strategicznym 
i uznaje, że strategia UE dla Morza 
Czarnego ma kluczowe znaczenie dla jego 
zrównoważonego i skoordynowanego 
rozwoju oraz stabilności i bezpieczeństwa 
regionu i całej Unii Europejskiej;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1 

Projekt opinii Poprawka

1. uważa region Morza Czarnego za obszar 
priorytetowy pod względem strategicznym 
i uznaje, że strategia UE dla Morza 
Czarnego ma kluczowe znaczenie dla jego 
zrównoważonego i skoordynowanego 
rozwoju;

1. uważa region Morza Czarnego za obszar 
priorytetowy pod względem strategicznym 
i uznaje, że strategia UE dla Morza 
Czarnego przyczynia się do realizacji 
celów integracji europejskiej oraz ma 
kluczowe znaczenie dla jego 
zrównoważonego i skoordynowanego 
rozwoju;

Or. fr

Poprawka 3
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 1 
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Projekt opinii Poprawka

1. uważa region Morza Czarnego za obszar 
priorytetowy pod względem strategicznym 
i uznaje, że strategia UE dla Morza 
Czarnego ma kluczowe znaczenie dla jego 
zrównoważonego i skoordynowanego 
rozwoju;

1. uważa region Morza Czarnego za obszar 
priorytetowy pod względem strategicznym 
i uznaje, że strategia UE dla Morza 
Czarnego ma kluczowe znaczenie dla jego 
zrównoważonego i skoordynowanego 
rozwoju; uważa, że należy zadbać o to, aby 
inicjatywa ta opierała się na interesach 
wszystkich partnerów;

Or. lt

Poprawka 4
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że w celu stworzenia skutecznej 
strategii dla Morza Czarnego istotne jest 
pełne zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych krajów, bez 
wprowadzania podziału na kraje UE i 
spoza UE; wzywa do współpracy między 
wszystkimi odnośnymi regionami przez 
zaangażowanie istniejących organizacji, 
takich jak BSEC i PABSEC oraz Komisji 
ds. Morza Czarnego, oraz przez stworzenie 
w razie potrzeby nowych organizacji w 
celu określenia wspólnych wyzwań i 
dostępnych zasobów, a także obszarów, w 
których skoordynowane działania mogą 
mieć znaczącą wartość dodaną;

2. uważa, że w celu stworzenia skutecznej 
strategii dla Morza Czarnego istotne jest 
pełne i konstruktywne zaangażowanie 
wszystkich zainteresowanych krajów; 
wzywa do współpracy między wszystkimi 
odnośnymi regionami przez 
zaangażowanie istniejących organizacji, 
takich jak BSEC i PABSEC oraz Komisji 
ds. Morza Czarnego, oraz przez stworzenie 
w razie potrzeby nowych organizacji w 
celu określenia wspólnych wyzwań i 
dostępnych zasobów, a także obszarów, w 
których skoordynowane działania mogą 
mieć znaczącą wartość dodaną; uważa 
jednak, że bardzo istotne jest określenie 
zakresu ich obowiązków, aby zapobiec 
nakładaniu się uprawnień między 
poszczególnymi szczeblami władzy i 
zapewnić szybki proces wdrożenia;

Or. en
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Poprawka 5
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że w celu stworzenia skutecznej 
strategii dla Morza Czarnego istotne jest 
pełne zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych krajów, bez 
wprowadzania podziału na kraje UE i 
spoza UE; wzywa do współpracy między 
wszystkimi odnośnymi regionami przez 
zaangażowanie istniejących organizacji, 
takich jak BSEC i PABSEC oraz Komisji 
ds. Morza Czarnego, oraz przez stworzenie
w razie potrzeby nowych organizacji w
celu określenia wspólnych wyzwań i 
dostępnych zasobów, a także obszarów, w 
których skoordynowane działania mogą 
mieć znaczącą wartość dodaną;

2. uważa, że w celu stworzenia skutecznej 
strategii dla Morza Czarnego istotne jest 
pełne zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych krajów, bez 
wprowadzania podziału na kraje UE i 
spoza UE; wzywa do współpracy między 
wszystkimi odnośnymi regionami przez 
zaangażowanie istniejących organizacji, 
takich jak BSEC i PABSEC oraz Komisji 
ds. Morza Czarnego w celu określenia 
wspólnych wyzwań i dostępnych zasobów, 
a także obszarów, w których 
skoordynowane działania mogą mieć 
znaczącą wartość dodaną;

Or. de

Poprawka 6
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że w celu stworzenia skutecznej 
strategii dla Morza Czarnego istotne jest 
pełne zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych krajów, bez 
wprowadzania podziału na kraje UE i 
spoza UE; wzywa do współpracy między 
wszystkimi odnośnymi regionami przez 
zaangażowanie istniejących organizacji, 
takich jak BSEC i PABSEC oraz Komisji 
ds. Morza Czarnego, oraz przez stworzenie 
w razie potrzeby nowych organizacji w 
celu określenia wspólnych wyzwań i 
dostępnych zasobów, a także obszarów, w 

2. uważa, że w celu stworzenia skutecznej 
strategii dla Morza Czarnego istotne jest 
pełne zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych krajów, zarówno państw 
członkowskich UE, jak i krajów spoza
Unii Europejskiej; wzywa do współpracy 
między wszystkimi odnośnymi regionami 
przez zaangażowanie istniejących 
organizacji, takich jak BSEC i PABSEC 
oraz Komisji ds. Morza Czarnego, oraz 
przez stworzenie w razie potrzeby nowych 
organizacji w celu określenia wspólnych 
wyzwań i dostępnych zasobów, a także 
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których skoordynowane działania mogą 
mieć znaczącą wartość dodaną;

obszarów, w których skoordynowane 
działania mogą mieć znaczącą wartość 
dodaną;

Or. de

Poprawka 7
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że w celu stworzenia skutecznej 
strategii dla Morza Czarnego istotne jest 
pełne zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych krajów, bez 
wprowadzania podziału na kraje UE i 
spoza UE; wzywa do współpracy między 
wszystkimi odnośnymi regionami przez 
zaangażowanie istniejących organizacji, 
takich jak BSEC i PABSEC oraz Komisji 
ds. Morza Czarnego, oraz przez stworzenie 
w razie potrzeby nowych organizacji w 
celu określenia wspólnych wyzwań i 
dostępnych zasobów, a także obszarów, w 
których skoordynowane działania mogą 
mieć znaczącą wartość dodaną;

2. uważa, że w celu stworzenia skutecznej 
strategii dla Morza Czarnego istotne jest 
pełne zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych krajów, bez 
wprowadzania podziału na kraje UE i 
spoza UE; wzywa do współpracy między 
wszystkimi odnośnymi regionami przez 
zaangażowanie istniejących organizacji, 
takich jak BSEC i PABSEC oraz Komisji 
ds. Morza Czarnego w celu określenia 
wspólnych wyzwań i dostępnych zasobów, 
a także obszarów, w których 
skoordynowane działania mogą mieć 
znaczącą wartość dodaną;

Or. lt

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

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że w celu stworzenia skutecznej 
strategii dla Morza Czarnego istotne jest 
pełne zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych krajów, bez 
wprowadzania podziału na kraje UE i 
spoza UE; wzywa do współpracy między 

2. uważa, że w celu stworzenia skutecznej 
strategii dla Morza Czarnego istotne jest 
pełne zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych krajów, bez 
wprowadzania podziału na kraje UE i 
spoza UE; wzywa do współpracy między 
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wszystkimi odnośnymi regionami przez 
zaangażowanie istniejących organizacji, 
takich jak BSEC i PABSEC oraz Komisji 
ds. Morza Czarnego, oraz przez stworzenie 
w razie potrzeby nowych organizacji w 
celu określenia wspólnych wyzwań i 
dostępnych zasobów, a także obszarów, w 
których skoordynowane działania mogą 
mieć znaczącą wartość dodaną;

wszystkimi odnośnymi regionami i 
domaga się włączenia zainteresowanych 
podmiotów na wszystkich szczeblach 
rządów, aby zapewnić powodzenie 
zintegrowanego podejścia, przez 
zaangażowanie istniejących organizacji, 
takich jak BSEC i PABSEC oraz Komisji 
ds. Morza Czarnego, oraz przez stworzenie 
w razie potrzeby nowych organizacji w 
celu określenia wszystkich wspólnych 
wyzwań i dostępnych zasobów, a także 
obszarów, w których skoordynowane 
działania mogą mieć znaczącą wartość 
dodaną;

Or. fr

Poprawka 9
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 2 

Projekt opinii Poprawka

2. uważa, że w celu stworzenia skutecznej 
strategii dla Morza Czarnego istotne jest 
pełne zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych krajów, bez 
wprowadzania podziału na kraje UE i 
spoza UE; wzywa do współpracy między 
wszystkimi odnośnymi regionami przez 
zaangażowanie istniejących organizacji, 
takich jak BSEC i PABSEC oraz Komisji 
ds. Morza Czarnego, oraz przez stworzenie 
w razie potrzeby nowych organizacji w 
celu określenia wspólnych wyzwań i 
dostępnych zasobów, a także obszarów, w 
których skoordynowane działania mogą 
mieć znaczącą wartość dodaną;

2. uważa, że w celu stworzenia skutecznej 
strategii dla Morza Czarnego istotne jest 
pełne zaangażowanie wszystkich 
zainteresowanych krajów, bez 
wprowadzania podziału na kraje UE i 
spoza UE; wzywa do współpracy między 
wszystkimi odnośnymi regionami przez 
zaangażowanie istniejących organizacji, 
takich jak BSEC i PABSEC oraz Komisji 
ds. Morza Czarnego, oraz przez stworzenie 
w razie potrzeby nowych organizacji w 
celu określenia wspólnych wyzwań i 
dostępnych zasobów, a także obszarów, w 
których skoordynowane działania mogą 
mieć znaczącą wartość dodaną; uważa, że 
ważne jest zapewnienie spójności z innymi 
strategiami opracowanymi na szczeblu 
europejskim, takimi jak strategia UE na 
rzecz regionu naddunajskiego;

Or. ro
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Poprawka 10
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 2 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

2a. podziela wielokrotnie wyrażony przez 
Komisję Europejską pogląd dotyczący 
rozwoju makroregionów: nie nowym 
instytucjom, nie nowym zasadom, nie 
nowym źródłom finansowania; 

Or. it

Poprawka 11
Andrey Kovatchev

Projekt opinii
Ustęp 2 – akapit pierwszy (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

w związku z tym z zadowoleniem odnosi 
się do strategii UE na rzecz regionu 
naddunajskiego, która ma zostać wkrótce 
opublikowana, i zachęca zainteresowane 
państwa członkowskie do opracowywania 
projektów związanych z Morzem 
Czarnym, ponieważ oba te regiony są ze 
sobą terytorialnie i gospodarczo 
powiązane;

Or. en

Poprawka 12
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. w kontekście strategii zachęca do 
opracowania zintegrowanego podejścia i 

3. w kontekście strategii zachęca do 
opracowania zintegrowanego podejścia i 
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do wykorzystania ugruntowanych zasad 
polityki spójności UE; w szczególności 
uważa, że należy wspierać współpracę 
transgraniczną między regionami w celu 
rozwiązania wspólnych problemów za 
pośrednictwem skoordynowanych działań;

do wykorzystania ugruntowanych zasad 
polityki sąsiedztwa oraz do wspierania 
współpracy transgranicznej;

Or. de

Poprawka 13
Andrey Kovatchev

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. w kontekście strategii zachęca do 
opracowania zintegrowanego podejścia i 
do wykorzystania ugruntowanych zasad 
polityki spójności UE; w szczególności 
uważa, że należy wspierać współpracę 
transgraniczną między regionami w celu 
rozwiązania wspólnych problemów za 
pośrednictwem skoordynowanych działań;

3. w kontekście strategii zachęca do 
opracowania zintegrowanego podejścia i 
do wykorzystania ugruntowanych zasad 
polityki spójności UE; w szczególności 
uważa, że należy nasilić współpracę 
transgraniczną między regionami w
ramach celu, jakim jest współpraca 
terytorialna, aby rozwiązać wspólne 
problemy za pośrednictwem 
skoordynowanych działań; zaleca, aby 
przeznaczyć wystarczające środki 
budżetowe na kolejny okres 
programowania wspólnego programu 
operacyjnego dla regionu Morza 
Czarnego, aby w pełni osiągnąć i 
kontynuować wszystkie cele wyznaczone w 
strategicznym dokumencie dotyczącym 
programów współpracy transgranicznej w 
ramach europejskiej polityki sąsiedztwa 
na lata 2007-2013; podkreśla, że należy 
zapewnić takie same warunki stosowania, 
ponieważ jakakolwiek osoba prawna z 
każdego państwa członkowskiego 
uczestniczącego w programie może złożyć 
wniosek jako główny wnioskodawca; 
uważa, że należy włączyć do prac 
wspólnego programu operacyjnego dla 
regionu Morza Czarnego wszystkie 
uczestniczące w nim kraje i zachęcać je do 
aktywnego uczestnictwa w kolejnym 
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okresie programowania;

Or. en

Poprawka 14
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. w kontekście strategii zachęca do 
opracowania zintegrowanego podejścia i 
do wykorzystania ugruntowanych zasad 
polityki spójności UE; w szczególności 
uważa, że należy wspierać współpracę 
transgraniczną między regionami w celu 
rozwiązania wspólnych problemów za 
pośrednictwem skoordynowanych działań;

3. w kontekście strategii zachęca do 
opracowania zintegrowanego podejścia i 
do wykorzystania ugruntowanych zasad 
polityki spójności UE, co może pomóc 
osiągnąć rzeczywiste wyniki, a 
jednocześnie ułatwić proces tworzenia 
zdolności w regionach słabiej 
rozwiniętych; w szczególności uważa, że 
należy wspierać współpracę transgraniczną 
między regionami w celu wymiany 
najlepszych praktyk i rozwiązania 
wspólnych problemów za pośrednictwem 
skoordynowanych działań;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. w kontekście strategii zachęca do 
opracowania zintegrowanego podejścia i 
do wykorzystania ugruntowanych zasad 
polityki spójności UE; w szczególności 
uważa, że należy wspierać współpracę 
transgraniczną między regionami w celu 
rozwiązania wspólnych problemów za 
pośrednictwem skoordynowanych działań;

3. w kontekście strategii zachęca do 
opracowania zintegrowanego podejścia i 
do wykorzystania ugruntowanych zasad 
polityki spójności UE; w szczególności 
uważa, że należy wspierać współpracę 
transgraniczną między regionami w celu 
rozwiązania wspólnych problemów za 
pośrednictwem skoordynowanych działań;
przypomina, że europejskie ugrupowanie 
współpracy terytorialnej stanowi właściwe 
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ramy współpracy, aby zapewnić 
ustrukturyzowane i wielopoziomowe 
rządy; wzywa Komisję do 
przeanalizowania możliwości zapewnienia 
lepszej koordynacji różnych instrumentów 
europejskich, która umożliwi współpracę 
transgraniczną na granicach 
zewnętrznych Unii Europejskiej;

Or. fr

Poprawka 16
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 3 

Projekt opinii Poprawka

3. w kontekście strategii zachęca do 
opracowania zintegrowanego podejścia i 
do wykorzystania ugruntowanych zasad 
polityki spójności UE; w szczególności 
uważa, że należy wspierać współpracę 
transgraniczną między regionami w celu 
rozwiązania wspólnych problemów za 
pośrednictwem skoordynowanych działań;

3. w kontekście strategii zachęca do 
opracowania zintegrowanego podejścia i 
do wykorzystania ugruntowanych zasad 
polityki spójności UE; w szczególności 
uważa, że należy wspierać współpracę 
transgraniczną między regionami w celu 
rozwiązania wspólnych problemów za 
pośrednictwem skoordynowanych działań;
wspiera kontynuowanie programów 
finansowanych w ramach europejskiego 
instrumentu sąsiedztwa i partnerstwa oraz 
zwiększenie środków przeznaczonych na 
program operacyjny w basenie Morza 
Czarnego;

Or. ro

Poprawka 17
Alain Cadec, Sophie Auconie

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3 a. zachęca do tworzenia synergii między 
rożnymi dziedzinami polityki unijnej 
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objętymi zakresem strategii, a w 
szczególności między funduszami 
strukturalnymi, ramowym programem 
badań i rozwoju oraz transeuropejskimi 
sieciami transportowymi;

Or. fr

Poprawka 18
Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3 ter. uważa, że strategia ta nie powinna 
być finansowana w ramach nowej linii 
budżetu europejskiego, lecz musi ułatwić 
połączenie w sieć istniejących już polityk 
unijnych;

Or. fr

Poprawka 19
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3 a. wzywa Komisję i regiony do 
wspierania projektów typu „ludzie dla 
ludzi” w ramach współpracy 
transgranicznej oraz do ustanowienia i 
zwiększenia instrumentu finansowego 
wspólnego funduszu małych projektów;

Or. en
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Poprawka 20
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. uznaje znaczenie regionalnych i 
lokalnych organów i podmiotów w 
planowaniu i realizacji strategii ze 
względu na ich bliskie więzi z obszarem i 
ludnością; w związku z tym domaga się 
określenia ich potrzeb i ich pełnego 
udziału w strategii;

Or. en

Poprawka 21
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3a. podkreśla, że wymiana najlepszych 
praktyk między regionami ma zasadnicze 
znaczenie dla wszystkich dziedzin 
współpracy; uważa, że regiony, które mają 
duże doświadczenie w przygotowywaniu i 
realizacji programów, mogłyby pomóc 
innym regionom osiągnąć lepsze wyniki;

Or. en

Poprawka 22
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3b. uważa, że poprawa zdolności 
administracyjnej wszystkich lokalnych i 
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regionalnych podmiotów w regionie 
Morza Czarnego ma zasadnicze znaczenie 
dla zapewnienia skutecznej realizacji 
programów unijnych i należytego 
zarządzania finansowego tymi 
programami, większej przejrzystości i 
odpowiedzialności oraz zrównoważonego 
rozwoju terytorialnego całego regionu;

Or. en

Poprawka 23
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 3 c (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

3c. podkreśla konieczność zwiększenia 
synergii między odpowiednimi 
instrumentami finansowymi 
wspólnotowymi, aby zapewnić trwałość 
finansowanych działań; uważa, że 
możliwości stworzone dzięki jednej 
inicjatywie w zakresie rozwoju 
gospodarczego mogą być kontynuowane 
inną, uzupełniającą inicjatywą;

Or. en

Poprawka 24
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że w negocjacje dotyczące 
wszystkich projektów infrastrukturalnych, 
czy to w dziedzinie transportu czy energii, 
powinny być zaangażowane wszystkie
zainteresowane kraje czarnomorskie i że 
koordynację należy zapewnić szczególnie 
w przypadku projektów TEN-T i projektów 

4. jest zdania, że projekty 
infrastrukturalne, czy to w dziedzinie 
transportu czy energii, powinny być
uzgadniane przez zainteresowane kraje 
czarnomorskie i że koordynację należy 
zapewnić szczególnie w przypadku 
projektów TEN-T i projektów dotyczących 
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dotyczących rozwoju portów; rozwoju portów;

Or. de

Poprawka 25
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że w negocjacje dotyczące 
wszystkich projektów infrastrukturalnych, 
czy to w dziedzinie transportu czy energii, 
powinny być zaangażowane wszystkie 
zainteresowane kraje czarnomorskie i że 
koordynację należy zapewnić szczególnie 
w przypadku projektów TEN-T i projektów 
dotyczących rozwoju portów;

4. jest zdania, że w negocjacje dotyczące 
wszystkich projektów infrastrukturalnych, 
czy to w dziedzinie transportu czy energii, 
powinny być zaangażowane wszystkie 
zainteresowane kraje czarnomorskie i że 
koordynację należy zapewnić szczególnie 
w przypadku projektów TEN-T i projektów 
dotyczących rozwoju portów, biorąc 
również pod uwagę potrzebę połączenia 
ich z głębią lądu;

Or. en

Poprawka 26
Georgios Stavrakakis

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że w negocjacje dotyczące 
wszystkich projektów infrastrukturalnych, 
czy to w dziedzinie transportu czy energii, 
powinny być zaangażowane wszystkie 
zainteresowane kraje czarnomorskie i że 
koordynację należy zapewnić szczególnie 
w przypadku projektów TEN-T i projektów 
dotyczących rozwoju portów;

4. jest zdania, że w negocjacje dotyczące 
wszystkich projektów infrastrukturalnych, 
czy to w dziedzinie transportu czy energii, 
powinny być zaangażowane wszystkie 
zainteresowane kraje czarnomorskie i że 
koordynację należy zapewnić szczególnie 
w przypadku projektów TEN-T i projektów 
dotyczących rozwoju portów; podkreśla 
znaczenie usprawnienia operacji 
intermodalnego transportu towarów 
poprzez włączenie transportu morskiego 
na krótkie odległości do logistyki 
transportowej, usprawnienia operacji 
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portowych i połączeń z głębią lądu;

Or. en

Poprawka 27
Viktor Uspaskich

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że w negocjacje dotyczące 
wszystkich projektów infrastrukturalnych, 
czy to w dziedzinie transportu czy energii, 
powinny być zaangażowane wszystkie 
zainteresowane kraje czarnomorskie i że 
koordynację należy zapewnić szczególnie 
w przypadku projektów TEN-T i projektów 
dotyczących rozwoju portów;

4. jest zdania, że w negocjacje dotyczące 
wszystkich projektów infrastrukturalnych, 
czy to w dziedzinie transportu czy energii, 
powinny być zaangażowane wszystkie 
zainteresowane kraje czarnomorskie i że 
koordynację należy zapewnić szczególnie 
w przypadku projektów TEN-T i projektów 
dotyczących rozwoju portów; uważa, że 
UE powinna kontynuować współpracę z 
partnerami regionalnymi, aby zwiększyć 
bezpieczeństwo infrastruktur poprzez 
modernizację istniejących infrastruktur i 
tworzenie nowych;

Or. lt

Poprawka 28
Andrey Kovatchev

Projekt opinii
Ustęp 4 

Projekt opinii Poprawka

4. jest zdania, że w negocjacje dotyczące 
wszystkich projektów infrastrukturalnych, 
czy to w dziedzinie transportu czy energii, 
powinny być zaangażowane wszystkie 
zainteresowane kraje czarnomorskie i że 
koordynację należy zapewnić szczególnie 
w przypadku projektów TEN-T i projektów 
dotyczących rozwoju portów;

4. jest zdania, że w negocjacje dotyczące 
wszystkich projektów infrastrukturalnych, 
czy to w dziedzinie transportu czy energii, 
powinny być zaangażowane wszystkie 
zainteresowane kraje czarnomorskie i że 
koordynację należy zapewnić szczególnie 
w przypadku projektów TEN-T i projektów 
dotyczących rozwoju portów; wzywa do 
skutecznego koordynowania operacji 
poszukiwawczych i ratowniczych w 
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basenie Morza Czarnego i do 
ustanowienia strategii nadzoru na Morzu 
Czarnym;

Or. en

Poprawka 29
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. zwraca się do Komisji o priorytetowe 
potraktowanie wymogów w zakresie 
efektywności energetycznej oraz ochrony 
środowiska i klimatu przy finansowaniu 
projektów w zakresie infrastruktury w 
regionie Morza Czarnego;

Or. en

Poprawka 30
Erminia Mazzoni

Projekt opinii
Ustęp 4 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

4a. podkreśla znaczenie projektów w 
południowym korytarzu, mając na uwadze 
główny cel UE, jakim jest zróżnicowanie 
kanałów dostaw energii,

Or. it

Poprawka 31
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 5 
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Projekt opinii Poprawka

5. mając na uwadze znaczenie regionu 
Morza Czarnego dla dostaw energii do 
Europy, uważa, że niezwykle istotna jest 
szczegółowa ocena wszystkich korzyści i 
skutków środowiskowych obecnie 
planowanych i przyszłych projektów 
energetycznych; uważa, że należy podjąć 
wszystkie dostępne środki w celu 
ułatwienia szybkiego i skutecznego 
reagowania na wszelkie potencjalne 
katastrofy ekologiczne lub wypadki 
techniczne; w związku z tym uważa za 
niezwykle ważne, by wszystkie 
zainteresowane kraje i regiony uzgodniły z 
odpowiednim wyprzedzeniem, jak radzić 
sobie z tego rodzaju zdarzeniami z 
ekologicznego, ekonomicznego i 
technicznego punktu widzenia;

5. mając na uwadze znaczenie regionu 
Morza Czarnego dla dostaw energii do 
Europy, uważa, że niezwykle istotna jest 
szczegółowa ocena wszystkich korzyści i 
skutków środowiskowych obecnie 
planowanych i przyszłych projektów 
energetycznych; za kluczowe uważa w tym 
kontekście, że aby być przygotowanym na 
wszelkie potencjalne katastrofy 
ekologiczne i wypadki techniczne,
wszystkie zainteresowane kraje i regiony
powinny uzgodnić z odpowiednim 
wyprzedzeniem, jak radzić sobie z tego 
rodzaju zdarzeniami z ekologicznego, 
ekonomicznego i technicznego punktu 
widzenia;

Or. de

Poprawka 32
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. mając na uwadze znaczenie regionu 
Morza Czarnego dla dostaw energii do 
Europy, uważa, że niezwykle istotna jest 
szczegółowa ocena wszystkich korzyści i 
skutków środowiskowych obecnie 
planowanych i przyszłych projektów 
energetycznych; uważa, że należy podjąć 
wszystkie dostępne środki w celu 
ułatwienia szybkiego i skutecznego 
reagowania na wszelkie potencjalne 
katastrofy ekologiczne lub wypadki 
techniczne; w związku z tym uważa za 
niezwykle ważne, by wszystkie 
zainteresowane kraje i regiony uzgodniły z 
odpowiednim wyprzedzeniem, jak radzić 

5. mając na uwadze znaczenie regionu 
Morza Czarnego dla dostaw energii do 
Europy, uważa, że niezwykle istotna jest 
szczegółowa ocena wszystkich korzyści i 
skutków środowiskowych obecnie 
planowanych i przyszłych projektów 
energetycznych; uważa, że należy podjąć 
wszystkie dostępne środki w celu 
ułatwienia szybkiego i skutecznego 
reagowania na wszelkie potencjalne 
katastrofy ekologiczne lub wypadki 
techniczne; w związku z tym uważa za 
niezwykle ważne, by wszystkie 
zainteresowane kraje i regiony uzgodniły 
już teraz, jak radzić sobie z tego rodzaju 
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sobie z tego rodzaju zdarzeniami z 
ekologicznego, ekonomicznego i 
technicznego punktu widzenia;

zdarzeniami z ekologicznego, 
ekonomicznego i technicznego punktu 
widzenia;

Or. de

Poprawka 33
Sophie Auconie, Alain Cadec

Projekt opinii
Ustęp 5 

Projekt opinii Poprawka

5. mając na uwadze znaczenie regionu
Morza Czarnego dla dostaw energii do 
Europy, uważa, że niezwykle istotna jest 
szczegółowa ocena wszystkich korzyści i 
skutków środowiskowych obecnie 
planowanych i przyszłych projektów 
energetycznych; uważa, że należy podjąć 
wszystkie dostępne środki w celu 
ułatwienia szybkiego i skutecznego 
reagowania na wszelkie potencjalne 
katastrofy ekologiczne lub wypadki 
techniczne; w związku z tym uważa za 
niezwykle ważne, by wszystkie 
zainteresowane kraje i regiony uzgodniły z 
odpowiednim wyprzedzeniem, jak radzić 
sobie z tego rodzaju zdarzeniami z 
ekologicznego, ekonomicznego i 
technicznego punktu widzenia;

5. mając na uwadze znaczenie regionu 
Morza Czarnego dla dostaw energii do 
Europy, uważa, że niezwykle istotna jest 
szczegółowa ocena korzyści i skutków 
środowiskowych obecnie planowanych i 
przyszłych projektów energetycznych; 
uważa, że należy podjąć wszystkie 
dostępne środki w celu ułatwienia 
szybkiego i skutecznego reagowania na 
wszelkie potencjalne katastrofy 
ekologiczne lub wypadki techniczne; w 
związku z tym uważa za niezwykle ważne, 
by wszystkie zainteresowane kraje i 
regiony uzgodniły z odpowiednim 
wyprzedzeniem, jak radzić sobie z tego 
rodzaju zdarzeniami z ekologicznego, 
ekonomicznego i technicznego punktu 
widzenia;

Or. fr

Poprawka 34
Elie Hoarau

Projekt opinii
Ustęp 5 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

5 ter. wyraża zadowolenie z utworzenia 
euroregionu Morza Czarnego; uważa, że 
euroregion ten może wpłynąć na 
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pobudzenie procesu demokratycznego, 
wspierać dobre rządy i wzmocnić 
bezpieczeństwo i stabilność w regionie; 
może on również przyczynić się do 
trwałego rozwoju dzięki zacieśnieniu 
współpracy oraz wiekszej spójności 
społecznej i gospodarczej; 

Or. fr

Poprawka 35
Elie Hoarau

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. biorąc pod uwagę fakt, że Morze Czarne 
jest silnie zanieczyszczone, a 
zanieczyszczenia łatwo pokonują granice,
wzywa do znalezienia wspólnego 
rozwiązania problemu przy wykorzystaniu
wszystkich istniejących instrumentów i w 
oparciu o normy UE;

6. biorąc pod uwagę fakt, że Morze Czarne 
jest silnie zanieczyszczone oraz że to 
dawniej bardzo wydajne łowisko znajduje 
się dziś na skraju katastrofy ekologicznej 
będącej następstwem nadmiernej 
eksploatacji zasobów, eutrofizacji oraz 
odprowadzania substancji toksycznych do 
wód, wzywa do znalezienia wspólnego 
rozwiązania problemu; zanieczyszczenie 
wynika głównie z faktu, że 
zanieczyszczone są najczęściej rzeki (w 
tym Dunaj) wpływające do Morza 
Czarnego, a także jest wynikiem 
działalności, w tym odpadów i ścieków 
pochodzących z miast przybrzeżnych, 
portów i instalacji przemysłowych 
znajdujących się na nabrzeżu;  w związku 
z faktem, że zanieczyszczenia pokonują 
granice, Parlament Europejski nawołuje 
do wykorzystania wszystkich istniejących 
instrumentów w oparciu o normy UE w 
celu realizacji projektu ochrony 
ekosystemu Morza Czarnego;

Or. fr
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Poprawka 36
Michail Tremopoulos

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. biorąc pod uwagę fakt, że Morze Czarne 
jest silnie zanieczyszczone, a 
zanieczyszczenia łatwo pokonują granice, 
wzywa do znalezienia wspólnego 
rozwiązania problemu przy wykorzystaniu 
wszystkich istniejących instrumentów i w 
oparciu o normy UE;

6. biorąc pod uwagę fakt, że Morze Czarne
jest silnie zanieczyszczone, a 
zanieczyszczenia łatwo pokonują granice, 
wzywa do znalezienia wspólnego 
rozwiązania problemu dla wszystkich 
państw położonych nad Morzem Czarnym,
przy wykorzystaniu wszystkich 
istniejących instrumentów i w oparciu o 
normy UE;

Or. en

Poprawka 37
Victor Boştinaru

Projekt opinii
Ustęp 6 

Projekt opinii Poprawka

6. biorąc pod uwagę fakt, że Morze Czarne 
jest silnie zanieczyszczone, a 
zanieczyszczenia łatwo pokonują granice, 
wzywa do znalezienia wspólnego 
rozwiązania problemu przy wykorzystaniu 
wszystkich istniejących instrumentów i w 
oparciu o normy UE;

6. biorąc pod uwagę fakt, że Morze Czarne 
jest silnie zanieczyszczone, a 
zanieczyszczenia łatwo pokonują granice, 
wzywa do znalezienia wspólnego 
rozwiązania problemu przy wykorzystaniu 
wszystkich istniejących instrumentów i w 
oparciu o normy UE, aby uprać się z 
zanieczyszczeniem i zmniejszyć je oraz aby 
dodatkowo chronić środowisko poprzez 
działania zapobiegawcze;

Or. en

Poprawka 38
Andreas Mölzer, Franz Obermayr

Projekt opinii
Ustęp 6 



PE452.698v01-00 22/25 AM\838750PL.doc

PL

Projekt opinii Poprawka

6. biorąc pod uwagę fakt, że Morze Czarne 
jest silnie zanieczyszczone, a 
zanieczyszczenia łatwo pokonują granice, 
wzywa do znalezienia wspólnego 
rozwiązania problemu przy wykorzystaniu 
wszystkich istniejących instrumentów i w 
oparciu o normy UE;

6. biorąc pod uwagę fakt, że Morze Czarne 
jest silnie zanieczyszczone, a 
zanieczyszczenia łatwo pokonują granice, 
wzywa do znalezienia wspólnego 
rozwiązania problemu przy wykorzystaniu 
wszystkich istniejących instrumentów i w 
oparciu o normy UE, przy czym należy 
zarówno wyeliminować obecne 
zanieczyszczenie, jak i zapobiec 
powstawaniu nowego;

Or. de

Poprawka 39
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 a. uważa, że projekty realizowane w 
krajach basenu Morza Czarnego mogą 
przyczynić się do rozwoju społeczno-
gospodarczego, a w szczególności do 
dywersyfikacji działalności gospodarczej, 
intensyfikacji współpracy w dziedzinie 
edukacji i badań naukowych, ochrony 
zasobów naturalnych, jak również 
pogłębienia współpracy na rzecz poprawy 
bezpieczeństwa na tym obszarze oraz 
zwalczania przestępczości 
transgranicznej;

Or. ro

Poprawka 40
Vasilica Viorica Dăncilă

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

6 b. nadal zachęca, aby w ramach strategii 
wykorzystać w lepszy sposób zasoby 
naturalne (zasoby rybne, różnorodność 
biologiczna itp.), dziedzictwo kulturowe 
(tradycje i zgromadzone doświadczenie 
zawodowe, tworzenie nowych 
specjalizacji), zapewnić trwały rozwój 
obszarów tradycyjnie związanych z 
rybołówstwem oraz poprawić jakość życia 
na tych obszarach, a także zachęcać do 
tworzenia partnerstw lokalnych i 
regionalnych; uważa również, że strategia 
na rzecz Morza Czarnego powinna 
przyczynić się do modernizacji 
istniejących portów morskich oraz usług 
portowych przy jednoczesnym 
poszanowaniu norm bezpieczeństwa i 
zapewnieniu ochrony środowiska 
naturalnego;

Or. ro

Poprawka 41
Joachim Zeller

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6 a. w związku z nadmiernymi połowami 
w Morzu Czarnym wzywa do 
niezwłocznego podjęcia uzgodnionych 
środków mających na celu utrzymanie 
różnorodności biologicznej tego morza.

Or. de

Poprawka 42
Petru Constantin Luhan

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 
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Projekt opinii Poprawka

6 a. popiera rozwój innowacyjnych 
instrumentów finansowych, które 
umożliwią działalność mieszanych 
przedsiębiorstw prywatnych w regionie;

Or. ro

Poprawka 43
Andrey Kovatchev

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6a. przypomina, że wpływ zmian klimatu 
na region Morza Czarnego, jego ludność i 
gospodarkę stanowi duże wyzwanie dla 
nowych możliwości rozwoju i dlatego 
należy nadal wspierać nasiloną 
współpracę między państwami położonymi 
nad Morzem Czarnym, szczególnie w 
zakresie tworzenia środków 
przystosowawczych i łagodzących, 
przewidując nagłe wypadki;

Or. en

Poprawka 44
Andrey Kovatchev

Projekt opinii
Ustęp 6 b (nowy) 

Projekt opinii Poprawka

6b. uważa, że bogata spuścizna kulturowa 
i krajobrazowa regionu Morza Czarnego 
być może najwyraźniej pokazuje pojęcie 
siły, jaką jest różnorodność; uważa, że 
rozsądne, zintegrowane wykorzystanie 
tych wartości i ich ochrona może 
przyczynić się do osiągnięcia celu nowej 
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strategii, który zapewni wykorzystanie 
przez wspólny regionalny marketing i 
znak firmowy całego szeregu zalet 
regionu; 

Or. en


